
   فائزه اكبرشاهي: 
برجام و افزايش تحريم ها دستپخت دولت 
قبل است كه اقدام دولتمردان بعدي رو هم 
چه در ادامه و چه در ع��دم ادامه مذاكرات با 
چالش مواجه ساخت، ولي در تالش براي رفع 
تحريم ها افزايش حضور متخصصان حقوقي، 
بانكي و... در تيم مذاكرات طبيعتاً موثرتر از 

حضور غيرمتخصصان و خويشاوندان است!
   سارا هوشمندي: 

باريكال تيم مذاكره كننده ايراني! يك هيئت 
متش��كل از كارشناس��ان مختلف راهي وين 
شدند و اين يعني ايران داره از تمام پتانسيل ها 
براي رسيدن به يك توافق خوب به نفع مردم نه 
به نفع قلدران بين المللي استفاده ميكنه. البته 

اهالي »خسارت محض« رو خوش نيامده...

   معصومه پورصادقي: 
طبق شنيده ها، هيئت مذاكره كننده ايران در 
اين دوره با سطح متفاوت و ممتازي اعزام شده 
كه حاكي از يك ابتكار براي رسيدن به توافق 
خوب در كوتاه ترين زمان است. معاون ارزي 
بانك مركزي، معاون اقتصادي وزارت خارجه، 
معاون بين الملل وزارت اقتصاد، معاون حقوقي 

واخ در اين مذاكرات حضور دارند. 
   حسن عابديني: 

مذاكره به بازي شطرنج يا بافتن فرش تشبيه 
مي شود كه با صبر و آينده نگري توأمان است. 
ايراني��ان در هر دو مجرب و س��رآمدند مگر 
زماني كه بازيگران به س��بب مرعوب شدن 
دچار خطاي محاسباتي شوند. #لغو_تحريم 

#راستي_آزمايي

   محمدامين رستم پور: 
كارش��ناس حقوقي و بانكي ببري بهتره تا 
اينكه ديپلماس��ي بالكني راه بن��دازي ولي 
»تعليق تحريم ها« رو »لغو تحريم ها« ببيني 

و »تقريباً هيچ« هم عايدت نشه. #وين
   رضا وثوقي: 

آقاي باقري كني با هيئت��ي ٣٠ نفره به وين 
رفته است، اسامي برخي اعضاي هيئت نشان 
مي دهد به توافق خوشبين هستند اما شاه 
كليد را در تهران جا گذاشتند! هيچ توافقي 
بدون فروش نفت ايران يك دالر هم نمي ارزد. 
من در هيئت فرد خبره اي از نفت نديدم اگر 

هست اعالم كنيد لطفاً. 
   مسعود براتي: 

انتخاب ۸ آذر براي مذاكرات جديد نه تنها از 

منظر نشست شوراي حكام آژانس هوشمندانه 
بود بلكه از نظر همزماني با سفر رئيس جمهور 
به تركمنستان براي شركت در اجالس سران 
اكو نيز هوشمندانه بود و نشان دهنده نگاه و 
اولويت دولت سيزدهم در سياست خارجي و 

ديپلماسي اقتصادي است. 
   عبدالرحيم انصاري: 

كفگير تحريم ته ديگ خورده؛ ايران در برجام 
دس��ت برتر دارد؛ امكان جنگ با جمهوری 
اسالمي نيست؛ امريكا تحت فشار مقاومت 
براي خروج از منطقه است؛ سعودي و امارات 
از بي عرضگي امريكا به ارتب��اط با ايران فكر 
مي كنند؛ اسرائيل در گوشه رينگ و دشمن 
تنها راه باقيمان��ده را بحران آفريني در ايران 

يافته است!
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 آمادگي تيم ايراني در وين
براي توافق به نفع مردم

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سفر باقري با تيمي ۳۰ نفره براي از سرگيري مذاكرات برجام

علي باقري، معاون سياسي وزارت خارجه، براي از سرگيري مذاكرات احياي برجام با 
1+4 با همراهي تيمي با بيش از ۳۰ نفر كارشناس در حوزه هاي مختلف مرتبط با مذاكرات 
به وين رفت. حضور اين تيم كارشناسي در مذاكرات براي كاربران شبكه هاي اجتماعي 
محل توجه بوده و آن را دست برتر تيم ايراني در دوره جديد مذاكرات مي دانند. كاربران 

معتقدند حضور اين تيم كارشناسي باعث خواهد شد تا توافقي خوب به نفع مردم ايران 
رقم بخورد و از اش�تباهات تيم گذش�ته مذاكره كننده كاس�ته ش�ود. توئيتري ها به 
دور جديد توافقات خوش�بين بوده و از نش�انه هاي دس�ت برتر ايراني در برابر 4+1 
نوشتند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص مرور شده است. 

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.

 بداخالقي آخوندها و اختالس  سياستمداران 
دليل نماز نخواندن برخي جوانان

حجت االسالم رفيعي:
شهري رفته بودم و هزار جوان جمع شده بودند. به من گفتند هيچ كدام 
از اينها نماز نمي خوانند و شما براي اينها درباره نماز صحبت كنيد. گفتم 
چه كنيم؟ آيه بخوانيم؟ حديث بخوانيم؟ اينها كه دبيرستاني هستند و 

كتاب هاي بينش ديني مدرسه شان پر از آيه و حديث است!
گفتم من س��خنراني نمي كنم، خودتان بگوييد علت نماز نخواندنتان 
چيست! عوامل را گفتند و من روي كاغذ نوشتم. ۵٠ عامل شد! گفتم عجب 

ما كجا سير مي كنيم! حاال من چندتا از عوامل را براي شما مي گويم. 
يكي  از آنها گفته بود من بابام متدين و نمازخوان است اما مادرم را 
اذيت مي كند و بداخالق است در نتيجه من از دين زده شده ام و اگر 
دين اين است من نماز نمي خوانم. يكي ديگر گفته بود به خاطر وضع 
شما آخوندها كه از دين حرف مي زنيد اما بد عمل مي كنيد. يكي هم 
گفته بود لجبازي با برخي از برخوردهاي مسئوالن و اختالس ها و 
اتفاقاتي كه مي افتد. يكي گفت چرا ما را اذيت مي كنيد؟ مگر خدا 
به اين ۱۷ ركعت ما نياز دارد! بگذاريد صبح بخوابيم و راحت باشيم. 
چه اتفاقي مي افتد مگر! شما كه مي گوييد ذرات عالم مشغول توحيد 
هستند حاال اين ۱۷ ركعت من چه چيزي به خدا مي افزايد! يكي 
گفت رفته ام استخدام شوم، تا مرحله آخر رفته ام اما گزينش ردم 

كرده است، من هم نخواستم اين نظام و دين را. 
جالب است در اين ۵٠ عامل يكي نگفت من خدا يا نماز را قبول ندارم. 
انكار نبود، سستي و كاهلي بود! در نتيجه همه اينها گره مي زنند به 

اين امور و ما بايد براي مردم جا بيندازيم كه دين بنده نيستم. 
منبع: پياده شده از فايل تصويري مصاحبه با شبكه ۵ سيما

   آیينه نفس

وقتيآجرهايكهنهعزيزميشوند

محمدحسين صادقي توئيت كرد: ترامپ 
ب��ه پنتاگون دس��تور داده ب��ود كارزاري 
مخفيانه عليه ايران راه اندازند كه موجب 
مي شد ايراني ها در كنترل خود بر كشور يا 

توانايي ش��ان براي جنگيدن دچار ترديد 
شوند. اين جنگ شامل عمليات مستقيم 
نظامي نمي شد و بر خرابكاري و ابزارهاي 

رواني و اطالعاتي متكي بود.

الهام عابديني در توئيتي با انتشار تصوير 
ف��وق نوش��ت: »محدودي��ت خالقي��ت 
مي آورد« اگر عكس بود. »دايسوگي« يك 
روش باغباني ژاپني ب��راي زراعت چوبه؛ 

اين روش ۶٠٠ س��اله به ژاپني كه زمين 
كمي داره كمك ميكنه بدون جنگل زدايي 
و قطع درخت، الواره��اي محكم، صاف و 

زيادي توليد كنه. 

فردين عليخواه، عضو گروه جامعه شناس��ي 
دانشگاه گيالن در كانال تلگرامي خود نوشت: 
با همس��رم به راسته كاشي و س��راميك بازار 
شهر رفتيم تا براي نوسازي حمام خانه كاشي 
بخريم. ما دليل ساده و مشخصي براي تعويض 
كاشي هايمان داشتيم: آنها تَرك داشتند، در 
فواصل بين كاشي ها لكه هاي سياه جمع شده 
بود و در كل كاش��ي ها از نظر ما فرسوده شده 
بودند و ديگر بايد جايشان را به كاشي هاي نو 
مي دادند. فروشنده ها با نشان دادن كاشي هاي 

مختلف، درباره آنها توضيحاتي مي دادند. 
ديدن كاشي ها به شكلي جدي مرا دچار چالش 
كرد. چرا؟ چون روي كاشي ها دقيقاً طرح ها و 
تصاويري نشسته بود كه ما به خاطر آنها داشتيم 
كاشي هايمان را عوض مي كرديم. براي مثال 
طرح كاشي لك دار، طرح كاشي تَرك خورده، 

طرح كاشي كهنه، طرح كاشي نم دار و... 
قباًل هم به اين پديده توجه ك��رده بودم و در 
صفحه ام در اينستاگرام درباره آن نوشته بودم. 
براي مثال به طرح آجر هاي كهنه نما پرداخته 
بودم كه فرس��وده و نم دار هس��تند و از نماي 
بيروني خانه ها به نماي داخلي در اتاق پذيرايي 
منتقل شده اند. ش��ايد زماني تصور آن بسيار 
س��خت بود كه طرح آجر هاي كهن��ه و نم دار 
خانه اي متروك كه در گذش��ته مي توانست 
موجب ترس عابران پياده ش��ود روزي بيايد و 
به عنوان نشانه زيبايي و داشتن سليقه بهتر، بر 

ديوار پذيرايي خانه ها بنشيند. 
وابي- س��ابي، زيبايي شناس��ي برخاس��ته از 

فرهنگ ژاپني اس��ت كه طي دهه هاي اخير 
مورد توجه قرار گرفته است به گونه اي كه عالوه 
بر هنرمندان و گالري ه��اي هنري، در عرصه 
زندگي روزمره نيز اقبال به آن زياد شده است. 
شايد بتوان عنصر اساسي اين زيبايي شناسي را 
»تالش براي ديدن پديده هاي )شايد ناقص( از 
منظر و چشم اندازي ديگر« دانست. در واقع، 
تالش نكردن براي پنهان ك��ردن آنچه تصور 
مي شود زشت است از ويژگي هاي وابي- سابي 
اس��ت. براي مثال همان طور كه در سطر هاي 
آغازين گفتم شايد آجر كهنه يا كاشي اي كه 
خطوطي بر آن نشس��ته يا تكه هاي كاسه اي 
كه با چسب به هم متصل ش��ده يا ميزي كه 
به مرور زمان شيار هايي در پيكر آن پيدا شده 
نيز زيبا به نظر  آيد. از اين نگاه، در واقع نه)يك( 
زيبايي شناسي بلكه »زيبايي شناسي ها« داريم. 

اين فقط چيز هاي كامل نيستند كه واجد امر 
زيبايي شناسانه اند بلكه در دل ساير اشيا، امور 
و پديده ها نيز مي توان زيبايي ديد و در آنها به 

جست وجوي زيبايي پرداخت. 
گسترش اين ديدگاه موجب شده است تا در 
سال هاي اخير برخي محققان مطالعات فرهنگي 
به عرصه هايي همچون »زيبايي شناسي ويرانه« 
بيش��تر توجه كنند. در دل ويرانه هم ش��ايد 
بتوان به جست وجوي زيبايي پرداخت و تنها 
زشتي ها را نديد و برجسته نكرد. وابي- سابي 
حتي از طرف برخي متفكران به عنوان نوعي 
جهان بيني معرفي ش��ده است. برخي فعاالن 
محيط زيست نيز با تكيه بر آن تالش مي كنند 
تا به مصاف مصرف گرايي بروند، به اين معنا كه 
اگر نگاه مان را تغيير دهيم بس��ياري از كاال ها 
را دور نمي اندازيم. در همين راستا لباس ها از 

چرخه مصرف خارج نمي ش��وند و به ديگري 
منتقل مي شوند. 

وابي- س��ابي بر موضوع مواجهه با بدن)زشت- 
زيبا(، معلوليت و سن و سال نيز تأثيراتي نهاده 
اس��ت. براي مثال برخ��ي كمپاني ه��اي مد از 
ميانساالن، س��المندان، افراد چاق و كساني كه 
صورت ش��ان چين وچروك و خ��ط و خطوط 
دارد به عنوان مدل اس��تفاده كردن��د يا برخي 
بازيگران مشهور س��ينما بدون ترس از قضاوت 
ديگران و كاهش شهرتشان، عكس هاي بدون 
فتوشاپ خود را منتشر كردند كه در آنها ديگر از 
كرم هاي ضد چروك اطراف چشم خبري نبود. 
در زيبايي شناسي وابي- سابي نه تنها هيچ تالشي 
براي پنهان كردن خطوط چهره انجام نمي گيرد 
بلكه برعكس، اين خطوط به عنوان امري طبيعي، 
امري واقعي و موجود و نشانه اي از زيبايي پذيرفته 
مي شود. از اين منظر، اس��تاندارد هاي زيبايي 
تجاري پس��ند درباره بدن و زيباي��ي كه بدون 
ترديد ساخته و پرداخته رسانه ها و كمپاني هاي 
سودجوست ش��ديداً به چالش گرفته مي شود 
و انسان ها تشويق مي ش��وند تا به گونه اي ديگر 
به جهان اطراف و به وي��ژه به »خود« نگاه كنند 
و از اضطراب برخاسته از تقالي »كامل بودن« 
دس��ت بردارن��د. پذيرفتن خودم��ان به همان 
ش��كل واقعي مان و به همان شكلي كه هستيم 

از آموخته هاي وابي- سابي است. 
در فروشگاه هاي كاشي  فروشي از خودم سؤال 
كردم »وقتي من اصل اين كاشي ها را دارم چرا 

بايد تصوير و طرح آنها را بخرم؟«

كارزار مخفيانه در امريكا براي مبارزه ذهني با ايرانيان »محدوديت خالقيت مي آورد« اگر عكس بود

چرا به دوستي نيازمنديم؟
 امين بزرگيان در كانال تلگرامي خود نوشت: دوستي كردن و دوست داشتن بر خالف باورهاي رايج 
به هيچ عنوان مفاهيم يا موقعيت هاي كامالً فانتزي، رمانتيك يا سانتي مانتالي نيستند. دوستي 
عقالني ترين و طبيعي ترين عكس العمل انسان به آينده  مبهم است. ما بر حسب خرد، نيازمند 
دوست هستيم تا تاريكي و ابهام پيش رو در حيات فردي و جمعي را از طريق پديده  اي آشكار، عيني 
و ملموس )انساني ديگر( جبران كنيم به آن اميد كه كنارمان باشد و ياري رساند. در واقع، دوست و 
عشق ضرورتي عقالني است.  دوست كسي است كه مي تواند اضطراب از آينده را بكاهد و بدين سو 
به زندگي اكنون كمك كند. كسي كه از دوستي چشم مي پوشد احتماالً - به نوعي- يا آينده اي را 
با او نمي بيند، يا بودن وي اكنونش را مضطرب مي كند.   روشن است كه تا چه حد مسئله دوستي 
با عقل سليم مرتبط است و نبايد آن را به ساحت رومانس فرو كاست. خصلت عقالني دوستي را 
هنگام گسست ها بهتر مي توان دريافت؛ زماني كه يك نفر رابطه دوستي را پايان مي دهد، داليل 
عقالني مي آورد و به خرد ارجاع مي دهد: به زبان عامه »عاقل« مي شود. در واقع، عقل براي توجيه 

يا توضيح گسستن دوستي، نقش فعالي را بازي و جايگاهش را يادآوري مي كند. 

 چين
خودنمايي با ثروت سلبريتي ها را ممنوع كرد

كانال تلگرامي ژئوپلتيك رسانه به نقل از ديلي ميل نوشت: براساس قوانين جديد اداره فضاي مجازي 
چين افراد مشهور اجازه نخواهند داشت ثروت يا »لذت از اسراف« را به رخ ديگران بكشند. سلبريتي ها 
همچنين از انتشار اطالعات نادرست، خصوصي، ش��ايعات يا تحريك طرفدارانشان ضد طرفداران 
سايرين منع شدند. عالوه بر اين، مشاهير در حساب هاي رسانه هاي اجتماعي خود و طرفدارانشان ملزم 
به رعايت نظم عمومي، آداب و رسوم خوب، پيروي از جهت گيري صحيح افكار عمومي و جهت گيري 

ارزشي، ترويج ارزش هاي اصلي سوسياليستي و حفظ سبك و سليقه سالم هستند. 

پدر»ماموت« درگذشت
كانال تلگرامي »دنياي اقتصاد« نوشت: 
پدر صنعت خ��ودروي تج��اري ايران 
درگذش��ت. مهندس به��روز فردوس، 
سوم آذر ۱۴٠٠ دار فاني را وداع گفت. 
او بنيانگذار شركت »ماموت« در ايران 
و يكي از كارآفرينان بن��ام ايراني بود. 
فردوس سال ۶۷ شركت »ماموت« را 
تأسيس كرد. در واقع، درست زماني كه 
كشور با جنگ دست و پنجه نرم مي كرد، اين كارآفرين، توسعه صنعت خودروهاي تجاري را 
كليد زد. وي قريب به ۶٠سال از عمر خود را صرف توليد، نوآوري و توسعه صنعت و اشتغال 

كرد و نام او در ٣٠شركت مختلف به چشم مي   خورد. 

سانسور آمار كرونا در بريتانيا با غلو در آمار ايران!
مجيد تفرشي در رش��ته توئيتي نوشت: ش��بكه هاي فارس��ي در خارج از ايران، به خصوص 
شبكه هاي مستقر در لندن، آمارهاي كرونا در ايران را هر روز كامل و با جزئيات و بعضاً با اغراق 
منعكس مي كنند، ولي به ندرت به آمارهاي بريتانيا مي پردازند.  روز گذشته آمار رسمي روزانه 
ابتال به كرونا در بريتانيا با افزايش ۱۷/۵ درصد به ۴۷۲۴٠ رسيد. كل مبتاليان كرونا در بريتانيا 
به باالي ۱٠ ميليون نفر )۱٠٠۲۱۴۹۷( رسيد. ديروز مرگ هاي كرونايي در بريتانيا ۱۴۷ نفر 
بود كه با ٣۹/۷۹ درصد افزايش به مجموع كلي ۱۴۴۴٣٣ نفر رسيد. هم اكنون ۷۶۴۱ نفر بيمار 

كرونايي در بريتانيا بستري هستند كه حدود ۱٠درصد آنها در روز اخير بستري شده اند.

 چرخه معيوب اعتراضات و يك سؤال ساده 
محسن مهديان در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يك س��ؤال س��اده: اگر نظام با 
اعتراض مردم مشكل دارد، چرا در مقابل 
دو هفته اعتراض شبانه روزي كشاورزها 
سكوت كرد؟ دو هفته چند هزار نفر را 
تحمل كرد، اما دو ش��ب چند ده نفر را 
تحم��ل نمي كن��د؟ چرا؟ اي��ن چرخه 

معيوب اعتراضات در ايران سابقه دارد:
 يكم: اول انقالب عده اي عليه حجاب تجمع كردند. كيهان وقت نوشت: سپاه پاسداران مراقبت 

مي كرد كسي متعرض اين تجمع نشود. 
دوم: آبان ۹۸ عده اي در وكيل آباد مش��هد ش��عار مي دادند مرگ بر ديكتاتور. ناجا تماشاگر 
بود. تا اينكه به قصد انفجار به سمت انبار نفت سيرجان رفتند. اولين كشته اينجا رقم خورد. 
 فقط در جنگ خياباني ممكن بود ۱۵هزار ميليارد تومان خسارت وارد شود. فقط در عمليات 
تروريستي ممكن است در اسالمشهر آر پي جي بگيرند و در دربند تهران چهار خمپاره كشف 
كنند. فقط در شورش سازمان يافته اوباش ممكن اس��ت به ۵۵ پمپ بنزين، ۲۵۶ بانك، ۲٣ 

پايگاه بسيج، ۲۸ مركز نظامي و۷۶٠ خودروي مردمي آسيب بزنند. 
اما آبان اصفهان پرده هاي آبان ۹۸ را انداخت. 

سوم: دو هفته كش��اورزان اصفهان تجمع كردند. رسانه ها پوش��ش دادند و نظميه و امنيه 
نظاره گر.  تا اينكه آتش زن ها و كلوخ به دست ها ميدا ندار شدند. درهمان ساعات اوليه به مأمور 

ناجا با پنج ضربه چاقو صدمه زدند و چند قبضه اسلحه كشف شد. 
چرخه معيوب اعتراضات اينجاست: مردم عادي به ناكارآمدي مسئوالن اعتراض مي كنند اما 
درنهايت ميداندار اصلي عوامل دست س��از جريان آشوب خواهد بود و طبيعي است كه اصل 
اول امنيت مردم است و عده اي بي گناه هم صدمه مي بينند و روشن است آنكه هزينه مي شود 

همان اعتراض اوليه مردم است.

جراح قلب خريداريم !
محمدرضا اخضريان در كانال تلگرامي خود 
نوشت: پروف�سور محمدحسي�ن م�اندگار، 
فوق تخصص ج�راحي ق�ل�ب و ع��روق 
مشهور به پدر  پيوند قلب ايران: در سال هاي 
آينده بيماران ايراني كه نياز به جراحي قلب 
دارند بايد به خارج از كشور بروند. با توجه 
به مهاجرت هاي چشمگير  جراحان قلب و 
استقبال بسيار ضعيف پزشكان جوان از 
انتخاب اين رشته تخصصي سنگين و پر مسئوليت يا بايد بيماران ايراني در سال هاي آينده راهي 
خارج از كشور شوند يا پزشكان خارجي به ايران بيايند.  رئيس سازمان نظام  پزشكي هم از »كاهش 
تمايل برخي پزشكان به تحصيل در رشته هاي تخصصي« خبر داده  است: امسال براي رشته جراحي  
عروق ۱۸ نفر ظرفيت داشتيم اما فقط دو نفر ثبت نام كرده اند و در رشته هايي مانند جراحي  قلب، 
طب  اورژانس و… ظرفيت خالي زيادي داريم. اگر اين معضل به زودي حل نشود، در آينده نيازمند 

كمك گرفتن از نيروهاي تخصصي پزشكي از ساير كشورها خواهيم بود. 
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم تمايل  نداشتن پزشكان به تحصيل در رشته هاي تخصصي 
را تهديد جدي نظام سالمت كشور دانسته است: »در سال هاي اخير تمايل به ادامه تحصيل در مقطع 
دستياري تخصصي و فوق  تخصصي در رشته هاي مختلف پزشكي با كاهش قابل  توجهي روبه رو شده 
و اين كاهش اقبال پزشكان عمومي براي تصاحب صندلي هاي رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي 
به شدت بر كميت، كيفيت، سرعت و دقت خدمات بهداشتي- درماني و تداوم و توسعه آن تأثيري سوء 
گذاشته و خواهد گذاشت، به طوري كه از س��ال  ۹۶ زنگ  خطر اين حادثه با خالي  ماندن صندلي هاي 
تخصص در برخي رشته هاي مادر همچون بيهوشي، طب  اورژانس، جراحي  عمومي، داخلي، اطفال، 
عفوني، جراحي  قلب، جراحي اطفال، فوق  تخصصي كليه، خون و سرطان با سرعت نگران كننده اي به  
صدا درآمده  است.« رئيس مركز قلب تهران نيز معتقد است  در سال هاي اخير برخي پزشكان متخصص 
و استادان دانشگاه كه مهاجرت كرده اند براي دريافت مجوز طبابت، مجبور شده اند دوباره از رزيدنتي 
شروع كنند. به همين دليل پزشكان عمومي ترجيح مي دهند تخصص خود را از ابتدا در خارج از كشور 
بگيرند تا مشكل كسب مجوز طبابت نداشته باشند.  پزشكان عمومي به داليل مختلف در داخل كشور 
آينده روشني براي خود نمي بينند و همين امر آنان را به مهاجرت تشويق كرده است. دشواري رشته هاي 
تخصصي و فوق تخصصي پزش��كي، توقعات مالي فراتر از تعرفه هاي اعالم شده، فوت يا بازنشستگي 
متخصصان باتجربه، شرايط رواني و اجتماعي مورد انتظار پزشكان، سهولت پذيرش متخصصان در 
كشورهاي مقصد، نبود برنامه روشن براي نخبگان داخلي، سهميه هاي غيرتخصصي در پذيرش پزشكان، 
فشارهاي رواني ناشي از عمل های جراحي سنگين و... مهم ترين عواملي است كه روند خروج متخصصان 

پزشكي را تسريع و تسهيل و آن را به يك چالش فوري و نيازمند چاره جويي تبديل نموده است.

 چطور 
به ساده ترين تعريف يك موضوع برسيم

كانال تلگرامي »هفته نامه فجازيست« نوشت: اگه توي گوگل دنبال تعريف 
ساده از يه موضوع هستين، گوگل يه ترفند داره كه با استفاده ازش ميتونين 
بهش بگين كه انگار يه بچه پنج ساله داره سؤال ميپرسه! براي اين ترفند 
عبارتي كه ميخواين رو تايپ كنين و بعدش Eli5 رو اضافه كنين، حاال گوگل 

ساده ترين تعريفي رو كه درباره موضوع وجود داره بهتون نشون ميده.  

احياي صنعتي كه نيمه تعطيل مانده  بود
محمد مهدي رحيمي توئيت كرد: آيت اهلل رئيسي صبح جمعه از آخرين 
دستاوردهاي دستگاه هاي مختلف در صنعت فضايي كشور بازديد كرد. 
حقيقتاً غرورآميز و دلگرم كننده بود، اما جاي تأسف دارد كه اين صنعت 
توسعه آفرين، درآمدزا و پيشرو در طول ساليان گذشته به حال نيمه تعطيل 

درآمده و شوراي عالي فضايي بيش از ۱٠سال تشكيل نشده بود. 

 آنچه رسانه هاي لندني و سعودي 
نشان نمي دهند

علي مختارزاده در توئيتي با اشاره به تصوير فوق نوشت: كشور ما ايران 
ايني هس��ت كه در تصوير مي بيني��د نه اوني كه ش��بكه هاي لندني و 

سعودي براتون تصويرسازي مي كنند. 

    تصویر منتخب

   كانال دو زبانه »نشنال جئوگرافيك« در شرح تصوير فوق نوشت: اينجا يك ساختمان 
ساخته شده با آجر و س�يمان و بتن نيس�ت. كوه به طور تمام و كمال تراش و برش خورده و 
ساختماني به اين زيبايي در ۳۰۰۰ سال پيش ساخته شده؛ معبد پترا، يكي از عجايب هفتگانه!


