
   مجتبي توانگر، نماينده مجلس:
ارجاع طرح حمايت)صيانت( از كاربران در 
فضاي مجازي به مركز پژوهش هاي مجلس 
جهت بررسي هاي دقيق تر، در راستاي تأمين 
مطالبات و دغدغه هاي مردم صورت گرفته 
است. مركز پژوهش ها با مش��اركت دولت، 
صاحبنظران و همچنين كس��ب وكارهاي 
فضاي مجازي، اصالحات مورد نظر را در طرح 

اعمال خواهد كرد. 
   فاطمه قاسم پور، نماينده مجلس:

اعتماد مردم يكي از پايه هاي اصلي قانونگذاري 
و شرط اثربخشي سياستگذاري است. با ارجاع 
طرح حمايت از كاربران در فضاي مجازي به 
مركز پژوهش هاي مجلس به جهت توجه به 
منافع عمومي و مش��ورت با فعاالن كسب و 

كارهاي مجازي، طرح اصالح خواهد شد. 

  جالل خالقي:
طرح صيانت ب��ا رأي كميس��يون به مركز 
پژوهش ها عودت داده شد تا تغييرات كلي 
داشته باشد. جدي گرفتن دغدغه هاي جامعه 
و صاحبان كسب و كارها توسط نمايندگان 

مجلس را به فال نيك مي گيريم. 
#تغيير _ به_نفع_مردم

  محمد پاداش:
شنيده شده قاليباف محكم ايستاده و پيگيري 
كرده تا كميس��يون مش��ترك صيانت، اين 
طرح را به مركز پژوهش ها برگش��ت بزند تا 
در اين اوضاع اقتصادي، مشكلي براي كسب 
و كارهاي مجازي به وجود نيايد. هر چقدر هم 
كه به عملكرد قاليباف انتقاد داشته باشيم، 
اين پيگيري او، امش��ب خدابيامرزي براي 

امواتش را داشت!

  كيوان ساعدي:
اميد است ارجاع طرح صيانت فضاي مجازي 
به مركز پژوهش هاي مجلس منجر به اتخاذ 
تصميم هاي عاقالنه و كارشناسي واقع بينانه 
شود. گسل هاي فرهنگي و اجتماعي نبايد 

بيش از اين تحريك شود. 
  مجيد ميرزايي:

گويا با پيگيري   قاليباف طرح صيانت براي بررسي 
كارشناس��ي و اصالحات به مركز پژوهش هاي 
مجلس  بازگشت خورده. دليل اصلي هم نگراني 
پيرامون كسب و كارهاي مجازي بوده است. كاش 
قبل از رأي گيري در صحن مجلس اين  طرح  با 
ش��فافيت كامل رونمايي و  بررسي كارشناسي 

مي شد تا اينقدر به مردم استرس وارد نشود!
   وحيده ياسمن:

طرح صيانت به منظور اصالح و كارشناسي 

بيشتر به مركز پژوهش هاي مجلس برگشت 
داده شد و اين نشان مي دهد مجلس و دولت 
هرگز به دنبال فيلترينگ نيستند و هدفشان 

رونق كسب و كارهاي اينترنتي است. 
   نيكي كاظمي:

تسنيم گفته به خاطر ضربه نخوردن كسب 
و كار مردم در فضاي مجازي قاليباف طرح 
صيانت رو برگردونده؛ خدا قوت! كاش براي 

شفافيت هم يه اقدامي كنيد. 
   فائزه طاليي:

نكات مثبت و منفي رو ب��ا هم ببينيم. اگه 
شفافيت بنا به دالليل نامعلوم داره به آينده 
حواله ميش��ه ولي طرح صيان��ت به خاطر 
آسيب نديدن مردمه كه برگشت ميخوره و 
اصالح ميشه! كارنامه افراد رو سياه سفيد 

نبينيم!
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دغدغه های مردم »صیانت« را برگشت داد
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي  به بازگشت طرح مشهور به »صيانت« 

به مركز پژوهش هاي مجلس براي اصالح

ط�رح حماي�ت از حق�وق كارب�ران ش�بكه هاي اجتماعي ك�ه در فضاي مج�ازي به 
طرح صيانت مش�هور اس�ت، س�رانجام پس از مدت ها بررس�ي در مجلس و محافل 
كارشناسي با تصويب كميس�يون مربوطه براي بررسي و اصالح به مركز پژوهش هاي 
مجلس ارجاع ش�د. اي�ن طرح داراي مواردي اس�ت ك�ه برخي كارشناس�ان مدعي 

هس�تند موجب ايجاد موانع در مسير كسب وكارها خواهد ش�د. كاربران شبكه هاي 
اجتماعي از توج�ه رئيس مجل�س براي اص�الح طرح تش�كر كردند و آن را نش�انه 
توجه مجلس به نظرات مردم دانس�تند. نماين�دگان نيز در ش�بكه هاي اجتماعي از 
داليل خود نوش�تند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده 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.

    تصویر منتخب

تالش براي رسيدن به لذت هاي معنوي
آيت اهلل حاج آقا مرتضي تهراني)ره(:

انسان براي رسيدن به لذت و كمال مادي كه محدود و متناهي 
است، بايد تالش فراواني انجام دهد. مثاًل ابتدا بايد به دنبال كسب 
درآمد برود و مواد غذايي الزم را بخرد و بپزد و سپس چند دقيقه 
از خوردن آن غذا لذت ببرد. انسان براي اين لذت محدود زحمت 
بسياري متحمل مي شود.  حال اگر در جهان هستي لذت معنوي 
وجود داشته باشد كه اين لذت معنوي نامتناهي و نامحدود باشد، 
براي رسيدن به آن انسان چقدر بايد تالش و كوشش كند؟ بدون 
شك براي رسيدن به لذت هاي معنوي بايد تالش بيشتري نسبت 

به لذت هاي مادي صورت پذيرد. 
منبع: كانال تلگرامي »نش��ر بيانات و دستورالعمل هاي علماي 
اسالم« به استناد كتاب مباحث توحيدي، جلد يك، صفحه 166

   آیينه نفس

ايده »غيرتي بازي كردن« براي صعود به جام جهاني

فاطمه رايگاني در توئيتي نوشت: بعضي ها فكر مي كنند نقش دادن به زنان يعني همين كه در هر 
نهادي يك هسته خواهران يا معاونت بانوان يا چيزي شبيه به اين راه بيندازند كه آنها هم يك گوشه كار 

خودشان را كنند. اين نگاه زينت المجالسي به زنان آسيبش بيشتر از حذف آنها نباشد كمتر نيست.

كاربري با نام »مهندس خبرنگار« در توئيتي 
نوش��ت: االن وضعي��ت جوريه ك��ه گراني، 
بيكاري، ت��ورم، آلودگي  ه��وا، بي آبي، فقر و 

همه چي تقصير دولت فعلي و رئيسي است! 
البته اگه مذاكرات وين به نتيجه رسيد، حاصل 

زحمات روحاني و ظريف و رفقاشون است!

علي سرزعيم، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطباي��ي در كانال تلگرام��ي خود طي 
يادداش��تي به نق��د سيس��تم برنامه ريزي 
پرداخ��ت. تلخيص��ي از يادداش��ت او در 
ادامه آمده اس��ت: يادتان است هشتم آذر 
1۳۷6 بود كه ب��ا نااميدي به تلويزيون نگاه 
مي كرديم؟ در يك طرف تيم ملي استراليا 
با بازيكنان مطرح بازي مي كرد و در سمت 
ديگر تيم اي��ران بود كه صع��ودش به جام 
جهاني به دقيقه نود كشيده شده بود! من هم 
مثل خيلي های ديگر از بازي ضعيف  تيم مان 
هراسان و ناراحت بودم كه دو گل ناگهاني 
موجب ش��د تا گل از گل همه م��ا ايراني ها 
بشكفد و غم ما به شادي بدل شود. همانطور 
كه ضربه خداداد عزيزي مثل تيري از كمان 

رها شد، حماسه ملبورن رقم خورد. 
آن روزهاي سرخوش گذشت و بارها و بارها 
فوتبال ما صعودش به دقيقه نود كش��يده 
شد. بازي هاي ساده را مي باختيم يا مساوي 
مي كرديم و همه اميدمان به بازي آخر بود 
كه بتوانيم ناپلئوني آن را رد كنيم و حماسه 
ملبورن ديگري خلق شود و به جام جهاني 
برسيم. افسوس كه نش��د! هر بار با خنده و 
لبخند مي گفتيم نااميد نباش! ايراني ها در 
دقيقه نود اگر غيرتي شوند چه ها كه نخواهند 
كرد. مثل ملبورن اما نمي شد و هر بار خود 
را دلداري مي داديم كه فوتباليست هاي ما 

ظاهراً اين نوبت غيرتي نشده اند!
روزي روزگاري مفهوم با غيرت بازي كردن 
وارد فوتبال ما ش��د و ش��د جايگزين همه 
نداشتن هاي ما. جايگزين همه آن چيزهايي 
كه الزمه يك فوتبال روزآمد و س��رآمد بود. 
تصور مي كرديم با نظام باش��گاهي ضعيف، 
فساد در انتخاب بازيكن و مربي، نظام تأمين 
مالي وابسته به دولت، باز هم مي توانيم تيمي 
داشته باشيم كه نه تنها در آسيا مطرح باشد 
بلكه به جام جهاني برسيم و »غيرتي شدن« 
شاه كليدي است كه مي تواند جبران همه آن 
كاستي ها را كند.  اي كاش مي كرد اما نكرد! 
سال ها گذشت و ما به جام جهاني نرفتيم و 
جام جهاني بدون ما برگزار شد اما ما از مفهوم 

»غيرتي شدن« بازيكنان دست نكشيديم. 
غيرتي ش��دن برآيند و راه گريز از ساختار- 
سيستم ناقص است. چون ساختار- سيستم 

سالم نداريم، دنبال غيرت مي گرديم. 
تا اينك��ه يك اس��تثنا رخ داد. ي��ك مربي 
سرش��ناس جهاني آمد كه رفتار حرفه اي 
داش��ت. گزين��ش حرف��ه اي مي ك��رد. 
تمرين ه��اي مرتب داش��ت. انتظاراتش را 
باال تعري��ف مي كرد و روي آن ايس��تادگي 
مي كرد. او نش��ان داد كه ني��ازي به غيرتي 
شدن نيست، زيرا همه بازي هاي مقدماتي 
جام را يك به يك برديم و با دلي آرام و قلبي 
مطمئن به جام جهاني سفر كرديم. در جام 
جهاني جانانه جنگيديم و اگرچه باختيم اما 

خوشحال و سرفراز بوديم كه بازي خوبي از 
خود به نمايش گذاشتيم. 

سال هاي سال از صعود ما در ملبورن استراليا 
گذشت اما ش��ر ايده »غيرتي بازي كردن« 
براي صعود به جام جهاني دست از سر ملت 
ما برنمي دارد. هنوز به تك ماده و پاس كردن 
ناپلئوني اميدواري��م. هنوز ب��اور نداريم كه 
پيروزي آخرين حلقه از زنجيري است كه همه 
حلقه هايش درست كار كنند. هنوز باور نداريم 
كه موفقيت اتفاقي نيس��ت، بلكه يك قاعده 
است! موفقيت مرهون برنامه ريزي درست، 

تالش و كوشش، پايش و اصالح است. 
درس آموخت�ه راهبردي: مي ت��وان از 
حماسه ملبورن و از هزاران مثال ديگر درس 
گرفت كه توس��عه اتفاقي نيس��ت. ممكن 
اس��ت برخ��ي »موفقيت هاي م��وردي«، 
شانسي و اتفاقي باشد اما توسعه زنجيره اي 
از دستاوردهاست كه حاصل تفكر و تالش، 
تدبير و تعامل اس��ت. حتي اگ��ر يك نوبت 
شانس به يك آدم، يك سازمان و يك كشور 
رو كند پيوسته رو نخواهد كرد، اما توسعه 
در گرو موفقيت هاي پي در پي است و اين 
جز با يك سيستم درست حاصل نمي شود. 
سيستمي كه روي شانس تكيه نمي كند. آيا 
زمان آن نرسيده كه به لوازم آن سيستم اداره 
درست ورزش، اداره درس��ت آب و در يك 

كالم اداره درست كشور فكر كنيم؟

نگاه زينت المجالسي به زنان هر چي آرزوي خوبه مال تو

تجربه عبور و انتقال
محمود مقدسي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
گذر كردن، عبور و انتقال، تجربه  اي است كه 
از همان آغاز زندگي با آن روبه رو هس��تيم. 
هيچ وضعيت��ي در زندگي م��ا آدم ها پايدار 
نيست. تا به چيزي خو مي كنيم، ناگزيري يا 
اش��تياق، ما را از ماندن در آن ب��از مي دارد. 
نظمي بر هم  مي خورد )يا بر همش مي زنيم(، 
وضعيتي ميان��ي به وجود مي آي��د، چيزها 
تعريف و موقعيت پيشين شان را از دست مي دهند، اضطراب و درماندگي يا انتظار و اميد از راه 
مي رسند و تكاپويي به راه مي افتد.  وضعيت هاي انتقالي، وضعيت هاي عجيبي هستند و فهم ما 
را از خودمان، زندگي و ديگري آشكار مي كنند و به چالش مي كشند. در اين بين اما مهم ترين 
وظيفه ما زنده ماندن است. چه چيزي ساخته مي شود؟ نمي دانيم. به كجا مي رسيم؟ نمي دانيم. 
چه اتفاقي مي افتد؟ نمي دانيم. يك چيز اما برايمان آشكار است: بايد زنده بمانيم؛ هر اتفاقي تنها 

پس از آن است كه رخ مي دهد.  

اسرار مرموز مهندسي شهر ۱۵۰۰ ساله ايراني!
صفح��ه توئيتري »آق��اي تحليلگر« با 
انتشار تصاوير فوق نوشت: 1۵۰۰سال 
پيش ايراني ها اين ش��هر زيرزميني به 
وسعت 1۵۰۰۰متر مربع را بنا مي كنند. 
براي درك بهتر موض��وع فرض كنيد 
مي خواهيد يك ش��هر زيرزميني مثل 

آنچه ايرانيان ساخته اند بسازيد.
 1- براي تهويه شهر چه مي كنيد؟

 ۲- براي پايدار كردن منبع آب چه مي كنيد؟ 
۳- براي پايدار كردن روشنايي و نور چه مي كنيد؟

پي نوشت: تصاوير مربوط به شهر زيرزميني نوش آباد، پايتخت انوشيروان يكي از پادشاهان ساساني 
كه در 1۰ كيلومتري كاشان واقع شده و زير بافت قديم شهر آران و بيدگل و روي تپه هاي سيلك كه 

هنر دستكن معماري را از سلجوقي تا قاجار به رخ بازديد كنندگان مي كشد، قرار گرفته است.

زني كه در يك هفته دوبار نخست وزير سوئد شد
كانال تلگرامي »توئيت پرس« خبر داد: دوباره 
نخست وزير ش��دن اولين نخست وزير زن 
سوئد، س��وژه رس��انه ها ش��د. »ماگدالنا 
اندرسون« اولين نخست وزير زن سوئد كه 
پس از چند ساعت مجبور به ترك قدرت 
شد، دوباره اين سمت نصيبش شد.  رهبر 
حزب سوسيال دموكرات با 1۷۳ رأي موافق 
در مقابل 1۰1 رأي مخال��ف و نيز ۷۵رأي 
غايب حاكم دولت اقليت شد. چند روز پيش ساعاتي پس از تشكيل دولت ائتالفي، براي اولين بار در 

تاريخ سوئد به عنوان زن نخست وزير شد اما با خروج حزب سبزها از ائتالف، از نخست وزيري افتاد. 

سيدحسن نصراهلل چه مي خواند؟
كانال تلگرامي »دفتر تاريخ شفاهي حوزه علميه« بخشي از 
مصاحبه اي با سيد حسن نصراهلل را به اشتراك گذاشت. در 
اين مصاحبه از نصراهلل در خصوص مطالعاتش پرسيده اند: 

اين روزها را چگونه مي گذرانيد؟
بيش��تر اوقاتم را به مطالع��ه مي گذران��م. درس هم 

مي خوانم. البته اشتغاالت ديگر هم هست. 
چه مي خوانيد؟

بگذاريد اين طور بگويم وقتي در نجف بوديم سيد عباس 
موسوي از آقاي صدر همين سؤال را پرسيده بود ايشان جواب داد: نفس انسان اين طور است كه 
تنوع را دوست دارد. حتي خدا هم وقتي مي گويد عبادت كنيد عبادت هاي مختلف قرار داده است. 
نماز، روزه، حج، عمره، زيارت، ذكر و... براي اينكه اگر از يكي خسته شدي به ديگري بپردازي. 
سيد محمدباقر صدر گفت در مسائل فرهنگي هم همين طور است مثاًل در مطالعه بايد اين طور 
بود.  بعضي  وقت ها وقتی چيزي را شروع مي كني و هيچ تغييري در مسير نمي دهي مثل تونلي كه 
وارد مي شوي و سمت چپ و راست نمي تواني بروي  امكان بازگشت هم نداري. ايشان مي گفت 
اين طور مطالعه نكنيد. وارد كتابخانه شويد نگاه كنيد ببينيد نفس شما چه چيزي را مي طلبد، 
فلسفه است همان را برداريد و شروع به مطالعه كنيد. اگر خسته شديد بين آن نشان بگذاريد و 
سراغ كتاب ديگر برويد. من زمستان پارسال مشغول تفسير كاشف اثر محمدجواد مغنيه بودم. 
به نظرم كتاب موجز و مفيدي است.  براي من هديه هاي مختلفي مي آيد. به دوستان اذن داده ام 
به خاطر مسائل امنيتي آنها را بين برادران تقسيم كنند اما گفته ام كتاب هايي را كه مي آيد بعد از 

تفتيش حتماً براي من بياورند تا اگر خوب باشد براي خودم نگه دارم و مطالعه كنم.

قطعنامه تقسيم فلسطين چطور تصويب شد؟
روح اهلل رضوي در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: ۲۹ نوامب��ر س��الروز تصويب 
قطعنامه 1۸1 س��ازمان ملل در س��ال 
1۹۴۷ اس��ت. مطاب��ق اي��ن قطعنامه 
فلسطين تحت قيموميت انگلستان به دو 
بخش تقس��يم ش��د: ۴۳ درص��د براي 
عرب ها، ۵6 درصد براي يهوديان و يك 
درصد از فلسطين هم منطقه بين المللي 
ناميده شد.  تصويب اين طرح در سازمان ملل نيازمند دو سوم آرای مأخوذه صحيح بود. تاريخ اوليه 
اين رأي گيري ۲6نوامبر تعيين شد اما هيئت صهيونيستي توانست رأي گيري را سه روز به تأخير 
بيندازد. اين تأخير به هيئت صهيونيس��تي اجازه داد از تمامي توان خود براي اعمال فش��ار به 
كشورهاي مختلف استفاده كند. هروي ترومن رئيس جمهور وقت امريكا بعدها اظهار داشت: »نه 
تنها اعضاي مختلف سازمان ملل تحت فشار بودند بلكه خود كاخ سفيد هم تحت فشار مدام قرار 
داشت.«  بسياري از كشورها به طرق مختلف مورد تهديد قرار گرفتند. براي مثال جواهر لعل نهرو، 
نخست وزير وقت هندوستان، مدعي شد صهيونيست ها تالش كردند ميليون ها دالر به هندوستان 
رشوه بدهند و همزمان سفير هند در سازمان ملل تهديد به مرگ شد. با اين وجود هند در نهايت 
به اين قطعنامه رأي منفي داد.  رأي گيري در ۲۹ نوامبر 1۹۴۷ در ش��رايطي برگزار شد كه اين 
فشارها كار خود را كرده بود: ۳۳ كشور رأي مثبت، 1۳ كشور رأي منفي و 1۰ كشور رأي ممتنع. 
هيئت هاي عرب به همراه هيئت هندي و پاكس��تاني پس از اعالم نتيجه صحن را به نش��انه 
اعتراض ترك كردند.  سه دهه بعد سازمان ملل در شرايطي اين روز را روز جهاني همبستگي با 

ملت فلسطين تعيين كرد كه عماًل تمامي اين سرزمين به دست صهيونيست ها افتاده بود.

 اداي احترام مقامات رژيم پهلوی 
به سربازان كشته شده متفقين!

احمد دستاران با انتشار تصوير فوق نوشت: اين تصوير هولناك، تصوير 
اداي احترام مقامات نظامي ايران به سربازان متجاوز كشته شده  متفقين 
در جنگ جهاني دوم است. سربازاني كه در اشغال ايران بدترين جنايات 

را مرتكب شدند. حتما، لطفاً بايد تاريخ سياه پهلوي را بخوانيم. 

خيز بزرگ نيسان براي خودروهاي برقي
كانال تلگرامي »دنياي فناوري« خبر داد: نيس��ان اعالم كرده اس��ت  
طي پنج س��ال آينده مبلغ ۲تريليون ين )معادل 1۷/6 ميليارد دالر( 
در زمينه  توس��عه  خودروهاي الكتريكي و فن��اوري باتري هاي جديد 
سرمايه گذاري خواهد كرد. اين اقدام به عنوان بخشي از برنامه  بزرگ 
اين شركت موسوم به Ambition۲۰۳۰ انجام خواهد شد. نيسان 
قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ در مجموع 1۵خودرو برقي جديد عرضه كند 
كه در آن زمان، خودروهاي الكتريكي نيمي از خط توليد محصوالت 

اين شركت را تشكيل خواهند داد.

انواع خطاهاي تشويقي
كانال تلگرامي »حامين مديا« از انواع خطاهاي تشويقي در تربيت فرزند 

نوشت. موارد اشاره شده در اين كانال عبارت است از:
تشويق هاي كنايه آميز:

مثال: چي ش��ده غذات رو اينقدر تميز خوردي؟ چي ميش��ه هميشه 
اينجوري تميز غذا مي خوردي ؟ چه عجب اتاقت مرتبه!

اين تشويق باعث خاموشي رفتار مي شود . 
تشويق غيرواقعي :

مثال: اگه درست غذات رو بخوري مي برمت پارك و سپس وعده پارك 
به فراموشي سپرده مي شود. 

اين نوع تشويق هم باعث خاموشي رفتار درست مي شود. 
تشويق اغراق آميز:

مثال: تو بهترين نقاش دنيايي 
اينجا راه درس��ت اين است كه تالش كودك س��تايش شود نه آنكه به 

نادرست تشويق مبالغه آميز شود.

چطور از كند شدن گوشي اندرويدي 
جلوگيري كنيم؟

كانال تلگرامي »فجازيست« نوشت: وقتي گوشي جديدي مي خريم تا 
مدتي سرعتش خيلي باالست و همه برنامه ها رو اجرا ميكنه، اما بعد از 
مدتی سرعتش كم ميشه. اينجا چند پيشنهاد داريم كه كمك ميكنه 

سرعت گوشي تون خيلي كم نشه:
1( حواستون به تعداد برنامه هاي گوشي باشه و برنامه هايي كه خيلي 

باهاشون كار نمي كنيد رو پاك كنيد. 
۲( ظرفيت گوشي ها متفاوته و بهتره حواستون به برنامه هاي سنگين 
باشه. البته گوش��ي هاي پرچمدار هم توي اجراي چند تا برنامه خيلي 

سنگين ممكنه به مشكل بخورن. 
۳( هميشه برنامه ها و سيستم عامل رو آپديت نگه داريد. 

۴( نگه داشتن فايل هاي زياد تو گوش��ي بهش آسيب ميرسونه، بهتره 
كه براي مرتب كردن فايل هاتون وقت بذاري��د تا حافظه داخلي جاي 

خالي داشته باشه. 
۵( درسته كه ويجت هاي گوشي ها معموالً خوشگل و كاربردي هستند، 
اما حواستون باش��ه تعداد زياد ويجت توي صفحه هوم گوشي ممكنه 

روي كاركرد و سرعتش اثر بذاره. 
6( گاهي وقتا گوشي رو خاموش كنيد، نه اينكه باتر يش تموم بشه، بلكه 

خودتون خاموشش كنيد.


