
ترور شهيد صياد خداياري مقابل دِر منزل 
و در ماشين ش�خصي موجب واكنش هاي 
بس�ياري در ش�بكه هاي اجتماعي ش�د. 
كاربران ضم�ن همدردي با مادر و همس�ر 
شهيد از دش�مني دش�منان ايران و سپاه 
قدس نوشتند. كاربران اذعان داشتند اين 
قبيل ترورها نشان از داغي است كه مدافعان 
حرم بر دل دشمنان اسالم و صهيونيست ها 
گذاش�ته اند. در ادام�ه بخش هاي�ي از 
واكنش ه�اي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

   عليرضا وهاب زاده:
بسوزيد و بميريد از اينكه نتونستيد داعش رو 
به ۵۰ كيلومتري مرزهاي ايران هم برسونيد. 

#شهادتت_مبارك
   محمدجواد اخوان:

خشم و عصبانيت صهيونيس��ت ها از آنچه 
در س��رزمين هاي ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ مي گذرد 
پيدا بود. اين خباثت ها مس��ير ناامن سازي 
رژيم صهيونيس��تي را متوقف نخواهد كرد. 

#شهيد- صياد- خدايي
   حسن رحيم پور:

اين نگاه و اين پيكر خونين و اين پرايد نشان 
مي دهد سرهنگ سپاه قدس و مجاهد مدافع 
حرم كيس��ت؟ و با تروريسم دولتي امريكا و 
صهيونيسم در منطقه چه كرده كه در ميدان، 

حريفش نبودند. 
   فرزانه ميري:

شهيد در لغت به معني حاضر، ناظر، گواه و گواهي 
دهنده و خبر دهنده راستين امين آمده است و در 
فرهنگ شيعه رسالت و مسئوليت بزرگي است كه 
با خون خود پيام حق را به گوش جهان مي رساند 
و دشمنان اهلل و خلق اهلل را رسواي جهان در طول 

تاريخ مي كند. #شهيد_صياد_خدايي
   محمد شاهي:

»ما از شهيد دادن باكي نداريم. اولياي ما هم 
شهيد شدند يا مسموم شدند يا مقتول. براي 
اس��ام هر چه بدهيم كم داديم و جان هاي 
ما اليق نيس��ت. بدخواهان ما گمان نكنند 
كه جوان هاي ما از ُمردن، از ش��هادت، باكي 
دارند. شهادت ارثي است كه از اولياي ما به ما 

مي رسد.« حضرت امام)ره(۵۸/۶/2
   صادق ستاري فرد:

بكش��يد ما را ملت ما بيدارتر مي شود. ما از 
مرگ نمي ترسيم و شما هم از مرگ ما صرفه 

نداريد. #شهيد_صياد_خدايي
   فاطمه ايرلو:

تسليت به قلب صبوري كه نمي دانست اين آخرين 
بار اس��ت كه عزيزش را مي بيند، نمي دانس��ت 

آخرين بار اس��ت عزي��زش را بدرق��ه مي كند... 
نمي دانست عزيزش امشب را در جمع دوستانش 
صبح مي كند و هيچ وقت ب��ه خانه برنمي گردد. 

پدرم و حاج قاسم امشب مهمان عزيزي دارند. 
   مسعود پوالدوند:

نطفه نامشروع رژيم صهيونيس��تي با ترور 
و جنايت بسته شده اس��ت و در طول چهل 
س��ال و اندي از انقاب اس��امي، در مقابل 
اقتدار ايران، راهي جز جنايت كور نداشته اما 
اين خون هاي پاك ب��ه زودي گريبان آنان را 
خواهد گرفت و تقاص خواهند داد ان شاءاهلل. 

#حسن_صياد_خدايي
   علي عليزاده:

بسياري از اصاح طلبان بعد از ترور شارلي ابدو 
مقابل سفارت فرانسه شمع روشن كردند اما 

درباره ترور يك قهرمان ملي وسط تهران هيچ 
نگفته اند. يعني برايشان جان فرانسوي هايي 
كه به مقدسات ايرانيان توهين كردند عزيزتر 
از جان فرماندهي بود كه سال ها براي امنيت 

ايرانيان جنگيد. #شهيد_صياد_خداياري
   كميل خجسته:

خواس��تم به خودم يادآوري كن��م كه يك 
مسئول جمهوري اس��امي در پرايدش در 
خون خودش غلتي��د. دور از حباب س��ياه 
رسانه اي، جمهوري اسامي با چنين مديران 
گمنام بيشماري پيش مي رود كه دشمنانش 
مجبور مي شوند چنين عمليات هاي پرهزينه  

سختي را متحمل شوند. 
   علي شمسي پور:

اي شهيد،  اي آنكه بر كرانه هاي ازلي و ابدي 

وجود برنشسته اي، دستي بر آر و ما قبرستان 
نشينان عادات سخيف را نيز از اين منجاب 

بيرون بكش! #شهيد_صياد_خداياري
   زهرا ركن آبادي:

ت��رور يعن��ي دش��من را خ��وب عصباني 
كرده اي... يعني به هدف زده اي... شهادت 
گواراي وجودت بنده خوب خدا... #شهيد_

صياد_خداياري
   محمدصالح سلطاني:

س��رداري كه امروز آسماني ش��د اين طور 
زندگي مي كرد: بي محافظ، بي راننده، سوار 
بر ساده ترين خودروها و ساكن معمولي ترين 
محله ها. يك زندگ��ي اينچنين بي آاليش و 
بي ريا اگر ختم به شهادت نشود عجيب است. 

#شهيد_صياد_خداياري
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ترور در ایران مانع ناامن سازی تل آویو نیست

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به ترور شهيد صياد خداياري

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.

 چه بسا شبهه اي 
انسان را نابود می کند

حضرت آيت اهلل بهجت )قدس سره(:
انسان گاهي در امر دين اشكالي به نظرش مي رسد يا شبهه اي 
به او القا مي ش��ود، گمان مي كند كه آن اشكال الينحل است و 
ديگر جوابي ندارد و پيِش خود و بدون مراجعه به اهل آن قضاوت 

مي كند و مي گويد: »پس دين باطل است و ايراد دارد.«
چگونه از اهل دين و اهل علم مي ترسي و نزد آنها نمي روي و از 
آنها س��ؤال نمي كني، ولي از خود شبهه و اشكال نمي ترسي كه 

چه بسا موجب نابودي و هاك دائمي تو گردد؟! 
منبع: كانال رسمي مركز تنظيم و نشر آثار حضرت آيت اهلل بهجت 

)قدس سره(، به استناد كتاب در محضر بهجت، ج۱، ص۶۸

   آیينه نفس

مغزفضانوردانتغييرميكند!

صفحه توئيتري »Baharche« نوشت: ديدين بعضي وقتا از خواب بيدار ميشين بيشتر 
احساس خستگي ميكنين و انگار بردنتون معدن كار كردين؟ دانشمندا ميگن وقتي با فكر 
و خياِل زياد)به اصطاح اورتينكينگ(، ميخوابيد ذهنتون همچنان در طول خواب فعال 

ميمونه و به فكر كردن ادامه ميده به خاطر اينه. 

فواد ش��مس در توئيتي نوش��ت: هدف تحريم ها عليه ايران نه رس��اندن م��ردم ايران به 
دموكراسي است، نه بهبود وضعيت سياسي و آزادي اجتماعي و فردي و هر چيز ديگري از 
اين دست. هدف، تضعيف ژئوپلتيكي ايران نه لزوماً حكومت فعلي است. متأسفانه بخش 

بزرگي از افكار عمومي ايراني اين را درك  نمي كنند.

امين رضا كيفرگير در »ديجايتو« نوشت: در 
مطالعه جديدي كه در ژورنال س��اينتيفيك 
ريپورت منتشر شده، مشخص شده كه مغز 
فضانوردان��ي كه اولي��ن مأموريت بلندمدت 
فضايي خود را ب��ه پايان رس��انده اند، با مغز 
فضانوردان با تجربه تر يا افرادي كه اصاً به فضا 
نرفته اند تفاوت هايي دارد؛ اين تغييرات به ويژه 
در رشد فضاهايي از مغز كه ماده  مغزي نخاعي 

در آن جريان دارد، مشاهده شده است. 
مايع مغزي نخاعي مايع ش��فافي است كه 
مغز و همچنين مجراهاي ستون فقرات را 
 احاطه كرده. اين مايع در شرايط ريزگرانش 
)microgravity( رفتار متفاوتي نسبت 
به شرايط عادي دارد. همين هم باعث شده تا 
دانشمندان درباره  تأثيرات سفرهاي فضايي 
روي اين نواحي از بدن انسان كنجكاو شوند. 
نتايج جديد احتماالً به دانش��مندان كمك 
مي كند تا متوجه ش��وند بودن در فضا چه 

تأثيراتي روي مغز انسان دارد. 
نتاي��ج اي��ن مطالعات ب��ه خص��وص براي 
مأموريت هاي فضاي��ي طوالني مدت آينده 
هم مهم هستند. ناسا قصد دارد تا در سال هاي 
آينده و در قالب برنامه آرتميس، فضانورداني 
را به ماه بفرستد و در نهايت، اولين انسان به 
مريخ را ارسال كند؛ سفري كه تخمين زده 

مي شود نزديك به دو سال طول بكشد. 
   روش تحقيق روي مغز فضانوردان

دانش��مندان با MRI مغز ۱۵ فضانورد را 

اسكن كرده اند كه در اين بين ۹ نفر از آنها 
تازه كار هس��تند. تازه كار بدي��ن معني كه 
اولين س��فر فضايي خود را تم��ام كرده اند 
و تجرب��ه  ديگري از س��فر فضاي��ي ندارند. 
همچنين ۱۶ نفر از كارمندان مركز فضايي 
جانسون ناسا در هيوس��تون هم به عنوان 
گروه كنت��رل و به منظور مقايس��ه در اين 

مطالعه شركت داشته اند. 
دانش��مندان قبل و بافاصله بعد از س��فر 
 )PVS(فضاي��ي، فضاه��اي دور عروق��ي
فضانوردان را مورد بررس��ي قرار دادند. آنها 
همچنين يك، سه و شش ماه پس از اينكه 
فضانوردان به زمين بازگشته بودند دوباره 
اين بررس��ي ها را انجام دادند. فضاهاي دور 
عروقي، فضاهايي از مغز هس��تند كه ماده  

مغزي نخاعي در آنها جريان دارد. 
محققان متوجه اين موضوع شدند كه حجم 
كلي فضاهاي دور عروقي فضانوردان تازه كار 
پس از سفرشان به فضا افزايش يافته است. 
در عوض، فضاهاي دور عروقي فضانوردان با 
سابقه  سفرهاي بيشتر چنين رشدي را نشان 
نمي داد؛ در واقع حج��م كلي فضاهاي دور 

عروقي آنها حتي كاهش پيدا كرده بود. 
پيانتينو در اين رابطه توضيح مي دهد: »اين 
مي تواند بدان معنا باش��د كه مغز آنها به يك 
نقطه  هم ايس��تايي رسيده باش��د.« به كام 
ديگر، مغز آنها احتماالً پس از سفرهاي فضايي 
قبلي بيشتر با شرايط ميكروگرانش سازگار 

شده باشد. هم ايستايي به معناي حفظ شرايط 
پايدار و ثابت در محيط داخلي است. 

نتايج مطالع��ه اي جدي��د درب��اره  تأثيرات 
س��فرهاي فضايي  روي مغز فضانوردان كه 
احتماالً كاربردهاي زيادي براي مأموريت هاي 

طوالني مدت آينده داشته باشد. 
در واقع محققان به اين نتيجه رسيده اند كه 
حجم كلي فضاهاي دور عروقي فضانوردان 
با تجربه  قبل از اين پروازش��ان بيشتر بوده 
است. اين يعني اينكه خط پايه  اين حجم، با 
مدت زماني كه آنها قبًا در فضا گذرانده اند 
مرتبط اس��ت. هرچن��د هيچ ك��دام از اين 
روندها از نظر آماري معنادار نيستند، يعني 
مي توانس��ته اند صرفاً بر حسب شانس رخ 
داده باشند و با نتايج تحقيقات قبلي كه ادعا 
مي كردند ايجاد تغيي��ر در مغز فضانوردان 
بس��تگي به مدت زمان كلي س��پري شده 
در فض��ا و همچنين تع��داد مأموريت هاي 
فضايي آنها به ازاي يك بازه  مشخص دارد، 

همسو هستند. 
اگرچه ك��ه حجم فضاه��اي دور عروقي به 
تدريج و با افزايش عمر بيش��تر مي ش��ود، 
كارمنداني كه عضو گروه كنترل اين مطالعه 
بودند نسبت به فضانوردان تازه كار تغييرات 
خاص��ي را در فضاه��اي دور عروقي تجربه 
نكرده اند. فضاه��اي دور عروقي عضوي از 
سيس��تم گليمفاتيك هس��تند كه وظيفه  
آن پاك سازي ضايعات مغز در طول خواب 

است. ش��رايط ديگر س��امتي مانند زوال 
عقل يا هيدروسفالي، يعني ازدياد غيرعادي 
مايع در بطن هاي مغز، مي توانند اين فضاها 
را تحت تأثير قرار دهند. نتايج اين پژوهش 
جديد مي تواند به بررس��ي تأثيرات ايجاد 
شده روي اين ساختارهاي مغزي كه حاصل 

شرايط زمين هستند كمك كند. 
پيانتينو در همان بيانيه  در اين باره مي گويد: 
»اين يافته ها به درك اساسي تغييرات مغز 
در طول پروازه��اي فضايي كمك مي كند 
و حتي ب��راي مردم��ي ك��ه روي زمين از 
بيماري هاي گردش مايع مغزي نخاعي رنج 

مي كشند نيز مفيد است.«
نتايج اين تحقيق به همراه نتايج تحقيقات 
ديگري كه درباره  موضوع تأثيرات سفرهاي 
فضايي بر  مغز و مايع مغزي نخاعي بوده به 
يك نكته مي رس��ند: تأثي��ر عميق گرانش 
بر تكامل انس��ان و حيات روي زمين. بدن 
و مغز ب��راي زندگي در محي��ط ريزگرانش 
تكامل نيافته ان��د و پژوهش هاي قبلي هم 
حكايت از نش��انه هايي از بروز ضررهايي به 
س��امتي مرتبط با مدت زم��ان ماندن در 
اين شرايط ميكروگرانش، مانند مشكاتي 
كه براي استخوان ها يا حفظ تعادل به وجود 

مي آيند دارد. 
پيانتينو مي گويد: »اين مطالعه شما را وادار به 
تفكر درباره  برخي سؤاالت بنيادي دربار ه علم و 
چگونگي تكامل حيات روي زمين مي كند.«

چرا بعد از خواب خسته ايم؟ هدف از تحريم ايران چيست؟

۴ دسته پشيماني
سارا اميري در يادداشتي نوشت: ۱۶هزار 
مورد پشيماني از ۱۰۵ كشور دنيا جمع 
كردن و متوجه شدن اين ۱۶هزار تا قابل 

تقسيم به چهار دسته پشيماني هستند:
۱. پش��يماني هاي بنيادي كه با جمله  
»اي  كاش« شروع ميشه، مثًا اي  كاش 
پوالمو جمع ميكردم يا اي  كاش بيشتر 
مراقب س��امتيم بودم. در واقع شامل 

انتخاب هاي اشتباهي كه داشتيم ميشه.
2. پشيماني ناشي از نداش��تن جس��ارت! در واقع اين افراد ميگن اگه از فرصتم استفاده ميكردم 

وضعيتم بهتر بود.  براي مثال اگه جسارت داشتم و چيزي ميگفتم ميتونستم خودم رو ثابت كنم.
۳. پشيماني اخاقي! توي اين نوع پشيماني افراد دچار يك اشتباه و خطاي اخاقي شدن و 

ازش پشيمونن. مثًا دزدي يا خيانت به همسر.
۴. پشيماني ارتباطي! اين شامل همه نوع ارتباطي ميشه. مثًا خواهر، مادر، همسر، دوست و. . 
. در اين نوع پشيماني فرد رابطش رو از دست داده و خيلي پشيمونه. از بين رفتن رابطه در اين 

دسته به خاطر دعوا و آزرده خاطر بودن نيست، بلكه توسط فاصله گرفتن ايجاد شده. 

آغاز شفافيت در شرکت هاي دولتي
سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در توئيتي 
نوشت:  در حاشيه نشس��ت ارزيابي دو دهه 
خصوصي س��ازي با حض��ور رئيس جمهور 
محت��رم، س��امانه ش��فافيت اطاع��ات 
واگذاري هاي پيش��ين افتتاح ش��د. فردا در 
سالگرد اباغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ نيز 
صورت هاي مالي شركت هاي ذيل نهادهاي 
عمومي غيردولتي را براي اولين بار در كدال 
شفاف خواهيم كرد.  رضا يزدان پرست، از فعاالن شبكه توئيتر، در واكنش به اين خبر توئيت كرد: از مهم ترين 
بسترهايي كه بايد براي تحقق شفافيت در آنها مطالبه مي كرديم، شركت هاي بزرگ دولتي و غير دولتي بود 
كه الحمدهلل در دولت جناب رئيسي داره اتفاق مي افته. حال نوبت متخصصان امر است كه به دنبال كشف 

فساد هاي ريز و درشت بگردند و البته مكمل اين شفافيت تعيين مشوق براي سوت زني هست.

تنهاترين نهنگ دنيا
كانال تلگرامي »جريان« نوشت: اين عنواني 
بود كه نيويورك تايمز در س��ال 2۰۰۴ به 
يك وال آبي داد! قضي��ه از اين قرار بود كه 
تنهاترين نهنگ، نهنگي بود كه دانشمندان 
او را از س��ال ۱۹۹2 تحت نظر داش��تند تا 
باالخره علت تنهايي اش را كش��ف كردند. 
نهنگ ۵2 هرتزي، نامي بود كه دانشمندان 
پ��س از ضبط صداي��ش ب��راي او در نظر 
گرفتند. محدوده صوتي آواز وال هاي آبي بين ۱۵ تا 2۰ هرتز است، در حالي كه آواز اين نهنگ فركانسي 
معادل ۵2 هرتز داشت، در نتيجه توسط هيچ نهنگ ديگري قابل شنيدن و شناسايي نبود. او نه تنها در 
فركانسي به مراتب باالتر مي خواند، بلكه بسيار كوتاه تر و به دفعات بيشتري نسبت به ديگر گونه هاي 
نهنگ مي خواند؛ گويي به زباني صحبت مي كند كه تنها خود آن را مي فهمد و عجيب تر آنكه در انتخاب 
مسير مهاجرت خود نيز هرگز مسير ساير نهنگ ها را انتخاب نمي كند.  اين داستان شايد حكايت تنهايى 
خيلي از ما باشد؛ سخن گفتن و زيستن در آواها، رؤياها و دنياهايي كه توسط ديگران قابل ديدن، شنيدن 
و درك كردن نيست. گروه iday كه يك گروه موسيقي روسي است، با الهام از زندگي اين نهنگ قطعه اي 

ساخته كه از صداي ضبط شده همين نهنگ تنها در اين قطعه استفاده كرده است.

حمله پرحجم رژيم صهيونيستي به دمشق و اهداف آن
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوشت: اس��رائيل مي داند كه با خروج 
نسبي روس��يه از س��وريه و جايگزيني 
سپاه پاسداران و نيروهاي وابسته به آن 
در پايگاه ه��اي بج��ا مان��ده، خطري 
راهبردي عليه او شكل گرفته است؛ در 
نتيجه احتمال جنگ و درگيري فراگير 
و گس��ترده بس��يار باالس��ت. پس اگر 
بناست چنين رخدادي عليه او شكل گيرد چه بهتر كه نبرد را خود شروع كند و ابتكار عمل را 
در دست گيرد و مثل جنگ سال 2۰۰۶ غافلگير نش��ود.  با فرض باال بودن احتمال درگيري، 
اسرائيلي ها سعي دارند با حماتي از اين دس��ت، توان پدافندي ارتش سوريه را تا حد امكان 
تضعيف كنند تا در نبرد احتمالي آتي با يك ارتش فرسايش يافته مواجه گردند.  نكته قابل تأمل 
حمله چند شب گذشته اين بود كه تماماً از موشك هاي كروز زمين به زمين استفاده شد، در 
صورتي كه معموالً حمات ارتش صهيون با استفاده از موشك هاي هوا به زمين شليك شده از 
جنگنده ها انجام مي گرفت.  به نظر مي رس��د اگر از س��وي محور مقاومت پاس��خي به رژيم 

صهيونيستي بابت حماتش داده نشود، باز هم اين موشك پراكني ها ادامه خواهد داشت.

پايان و ختم ماجرا
صديق قطبي در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: از دكتر محمدجواد اعتمادي 
مي پرسم اگر كس��ي خواست تنها يك 
بيت از موالنا را قاب كند، كدام بيت را 
پيش��نهاد مي كني؟ گفت: »ره آسمان 
درون اس��ت، پَِر عش��ق را بجنبان/ پَِر 
عشق چون قوي شد غم نردبان نمانَد«

گفت خيلي حرف ها در اين يك بيت است. 
اينكه راه آسمان از درون آدمي مي گذرد. اينكه در ما بال هاي عشق نهاده اند براي به آسمان رفتن 
)موالنا: عشق است بر آسمان پريدن...(، اينكه بايد اين بال ها را تقويت كنيم. و اينكه اگر بال و پر 

عشق در ما قّوت گرفت، ديگر دلواپس نردبان ها نخواهيم بود. آنكه بال دارد، از نردبان فارغ است. 
محبت؟ بهترين توصيف آن را در كتاب مقدس مي خوانيم: »محبت بردبار است؛ محبت آماده  خدمت 
است؛ رشك نمي ورزد؛ محبت فخر نمي فروشد، مغرور نمي شود؛ هيچ كار ناشايستي نمي كند، نفع خويش 
را نمي جويد، به خشم نمي آيد، به بدي اعتنا نمي كند؛ از ستمگري شادمان نمي شود، ليك از راستي مسرور 
مي گردد. همه چيز را عذر مي نهد، همه چيز را باور مي كند، به همه چيز اميد مي بندد، همه چيز را تاب 

مي آورد. محبت هرگز زوال نمي پذيرد.« )كتاب مقدس، رساله  اول به كَرنتيان، پولس قديس(

دنيا مزرعه آخرت به چه معناست؟
دكتر سيدجواد ميري در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: يقين دارم اكثر ش��ما اين 
حديث را شنيده ايد كه »دنيا مزرعه آخرت 
است« ولي شك دارم كه اكثر شما ظرافتي 
كه در اين گفتار اس��ت را دريافته باشيد.  
اغلب اين حديث را اينگونه تفسير مي كنند 
كه اينجا پلي هست كه هر چه كثافت دم 
دست داريم مي توانيم رها كنيم و سريع تر 

با يك جمبوجت به آخرت كه همه چيز برايمان مهيا شده است سفر كنيم. زهي خيال باطل! 
دنيا مزرعه آخرت است تشديدش روي نه دنياست و نه آخرت بل بر روي مفهوم »مزرعه« تأكيد اصلي 
سوار شده است و اين سخن بدين معناست كه شما بايد زارع باشي و بذري داشته باشي و زراعت ياد 
بگيري و مديريت مزرعه بداني و يك مزرعه تحويل جامعه بعد خود بدهي نه اينكه يك زباله دان به 
هم عصران و نسل بعد از خود تحويل بدهي و انتظار داشته باشي كه آخرتت جميل باشد.  خير! اينجا 
گند زدي و انتظار داري آنجا حوري و قوري و بساط عيش و نوش فراهم باشد! دنياي خودت و ديگران 

را به لجن كشيدي و تازه منتظر جمبوجت درجه يك هستي تا در آخرت حظ وافر ببري!
تصورات نادرست چيره شده بر ذهن جامعه چنان مخرب اس��ت كه حتي زيباترين مفاهيم هم 
به عوض تعالي و ارتقای افراد را به قهقرا سوق مي دهد. خاصه دنيا زماني مزرعه آخرت است كه بدانيم 
»مزرعه« و »نگهداري« و »زراعت« و »مراقبت از بذر« در مزرعه وجود و هستي جمعي يعني چه؟

زنگ خطري براي فرهنگ و اقتصاد
سيدمياد ناظمي در توئيتي نوشت: براي من، پديده امسال نمايشگاه كتاب 
مادرهايي بودند كه ميخواستن از بچه هاشون اينفلوئنسر بسازند. چندين 
مادر رو ديدم كه دوربين به دست، به فرزندشون گفتند شروع كن. بچه هم 
شروع كرد به معرفي بخش هاي مختلف نمايشگاه كتاب و. . . بعدشم وارد 

غرفه كودك شدند. زنگ خطر بزرگ فرهنگي و اقتصادي همينه. 

 خوب رو بايد تقويت 
و بد رو هم بايد اصالح کرد

مصطفي ناصح توئيت كرد: اين تست هاي شخصيت شناسي هم شده 
راه توجيه عيب هامون. عزيزم اگه اون گفته شما اونطوري هستي، دليل 
نميشه همونطوري بموني و بهشم افتخار كني. خوب رو بايد تقويت و 

بد رو هم بايد اصاح كرد. 

 همراه سراي مفيد آماده پذيرش 
همراهان بيماران بيمارستان مفيد

كامران بارنجي در توئيتي نوش��ت: چند روز پيش تعدادي از دوستان 
تصوير تلخ چادرخوابي همراهان بيماران بيمارس��تان مفيد را منتشر 
كردند؛ حاال شهرداري منطقه ۳ تهران اعام كرده كه همراه سراي مفيد 
آمادگى پذيرايي رايگان از همراهان بيماران را دارد. اگر كسي را ديديد 

به اين همراه سرا معرفي كنيد. #كارخوب_را_بايد_ديد
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