
    صفحه توئيتري »عالمه سيد محمد 
حسين طباطبايي«:

»آرى، ش��يعه راس��تين عل��ى حقيقت را 
فداى خواس��ت »عوام« نمى كند و اگر هم 
برخالف مسير آب ش��نا كند، از غرق شدن 
نمى هراسد، زيرا شرفى باالتر از مرگ در راه 
مكتب على )ه( نمى شناسد.« رسالت تشيع 

در دنياي امروز، ص۹۱
   صفح�ه توئيت�ري عالم�ه مصباح 

يزدي)ره(:
عيد غدي��ر در واقع يك حرك��ت نمادين 
اس��ت براي اينكه ما توجه پي��دا كنيم به 
ركن رهب��ري و مديريت جامعه اس��المي 
كه بقاي جامعه اس��المي به آن بس��تگي 
دارد. خدا از همان روز اول با بعثت پيغمبر 
معرفي جانش��ينش را هم توأم كرده، ولي 
بشر ناسپاس به دست خودش، خودش را 

محروم كرده است.
   سيدسعيد لواساني:

امام خميني: »زنده داش��تن عيد غدير، نه 
براي اين است كه چراغاني و قصيده خواني 
و مداحي شود، اينها خوب است، اما مسئله 
اين نيس��ت... اينكه از غدير آنقدر تجليل 
كرده اند ن��ه از باب اين اس��ت كه حكومت 
يك مسئله اي است آنكه هست اقامه عدل 
است.« اگر عدل علوي تحقق يابد، چند نفر 

ما با امام مي مانيم؟
   امين سرمدي:

احس��ان عليخاني: »قهرم��ان عصر جديد 
كيه؟« همه حاضرين: »عل��ي« قهرمان و 
الگوي ما شيعيان هم فقط امام علي است. 
پيچيده شدن نام علي در عصر جديد، اونم 

در شب عيد غدير خيلي دلچسپ بود. 

   سيدياسر جبرائيلي:
وقتي براي يك ملت، قضيه  واليت و حكومت 
حل شود، آن هم به شكلي كه در غدير خم 
حل شد، حقيقتاً آن روز براي آن ملت عيد 
است، چون مهم ترين و حساس ترين مسئله  
هر ملتي، همين مس��ئله  حكومت و واليت 
اوس��ت... روز عيد غدير، واليت اس��المي، 
يعني رش��حه  اي و پرتوي از واليت خدا در 
ميان مردم تجس��م پيدا كرد و ل��ذا بود كه 
دين كامل ش��د؛ بدون تعيين و تبيين اين 
مسئله، دين واقعاً ناقص مي ماند و لذا بود كه 
نعمت اسالم بر مردم تمام شد. )رهبر حكيم 

انقالب اسالمي، 20/ ۱۳۶۹/۴(

   داود گودرزي:
امام ص��ادق )ع( فرمودند: »به خدا قس��م 
اگر م��ردم فضيلت واقع��ي »روز غدير« را 
مي ش��ناختند، فرش��تگان روزي ۱0 بار با 
آن��ان مصافحه مي كردند و بخش��ش هاي 
خدا به كس��ي كه آن روز را شناخته، قابل 

شمارش نيست.«
   ابوذر زينلي:

بزرگ ترين جش��ن ما بزرگ ترين عيد ما، 
عيد غدير خم است و سياسي ترين حادثه 
تاريخ، حادثه غدير است. اين عيد بزرگ بر 
همگان مبارك باد. الحمدهلل كه غديري ام، 

سقيفه اي نيستم. 

   اميرحسين ثابتي:
س��خنراني امام خميني )ره( در عيد غدير 
سال ۱۳۶۵يك دوره فشرده انديشه سياسي 
اسالم است. پيش��نهاد مي كنم چند دقيقه 

وقت بگذاريد و متن كامل آن را بخوانيد. 
   كاربري با نام »خادم الشهدا«:

بدون غدي��ر، دي��ن ناقص ميمان��د! رهبر 
انق��الب: »روز عيد غدير، واليت اس��المي 
يعني رش��حه  اي و پرتوي از واليت خدا در 
ميان مردم تجسم پيدا كرد و لذا بود كه دين 
كامل شد؛ بدون تعيين و تبيين اين مسئله، 
دين واقعاً ناقص مي ماند و لذا بود كه نعمت 

اسالم بر مردم تمام شد.«

»علي«  قهرمان و الگوي ما شيعيان  است
كاربران شبكه هاي اجتماعي با توئيت هايي روز عيد غدير خم را گرامي داشتند

كاربران شبكه هاي اجتماعي در عيد سعيدغديرخم در توئيت هايي ضمن گراميداشت روز 
عيد از اهميت و جايگاه روز واليت در اسالم نوشتند و همچنين از فضائل اميرالمؤمنين)ع( 
گفتند. برخي از كاربران ني�ز جمالتي از رهبر معظم انقالب و امام خمين�ي)ره( را درباره 

عيد واليت به اشتراك گذاشتند و به نقل از رهبر انقالب اذعان داشتند »وقتي براي يك 
ملت، قضيه  واليت و حكومت حل شود، آن هم به شكلي كه در غدير خم حل شد، حقيقتا 
آن روز براي آن ملت عيد اس�ت.« در ادامه برخي از توئيت هاي كاربران 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.

    تصویر منتخب

       سقف مقبره  شاه عباس دوم،  حرم حضرت معصومه)س( |
 از صفحه توئيتري »طاها عسكري«

مسئله غدير اقامه عدل است
امام خميني)ره(:

اينكه در رواي��ات ما و از آن زمان تا حاال اي��ن غدير را آنقدر ازش 
تجليل كرده اند، نه از باب اينكه حكومت يك مس��ئله اي است، 
حكومت آن اس��ت كه حضرت امير به ابن عباس مي گويد: »به 
قدر اين كف��ش بي قيمت هم پيش من نيس��ت.« )نهج البالغه، 
خطبه۳۳( آنكه هست اقامه عدل اس��ت. آن چيزي كه حضرت 
امير)س(  و اوالد او مي توانس��تند در صورتي كه فرصت بهشان 
بدهند، اقامه عدل را به آنطوري كه خداي تبارك و تعالي رضا دارد 
انجام بدهند، اينها هستند، لكن فرصت نيافتند. زنده نگه داشتن 
اين عيد نه براي اين است كه چراغاني بشود و قصيده خواني بشود 
و مداحي بشود، اينها خوب اس��ت، اما مسئله اين نيست. مسئله 
اين است كه به ما ياد بدهند كه چطور بايد تبعيت كنيم، به ما ياد 
بدهند كه غدير منحصر به آن زمان نيست، غدير در همه اعصار 
بايد باشد و روشي كه حضرت امير در اين حكومت پيش گرفته 

است بايد روش ملت ها و دست اندركاران باشد. 
منبع: كانال تلگرامي »كلبه انديشه و فرهنگ« به استناد صحيفه 

امام خميني )ره(؛ جلد 20، صفحه ۱۱2

   آیينه نفس

نگاهي مختصر به اهداف جيمز وب

آيا با »جيمز وب« سياره هايي همچون زمين پيدا خواهيم كرد؟

ليا آبنوس توئيت كرد: فرق براندازا با مردم عادي اينجاس��ت: سالومه عكس و مشخصات اون خانم 
چادري، اسم و آدرس خودش و اقوام دور و نزديكش رو درآورده تا مزاحمشون بشن. اون وقت اين همه 

سال خانواده و اقوام خودش و مسيح علينژاد و باقي اپوزيسيون تو ايران بدون دردسر زندگي ميكنن!

كانال تلگرام��ي »دورنم��اي اقتصادي« به 
نقل از يورونيوز نوشت: آغاز به كار تلسكوپ 
فضايي جيمز وب و انتشار تصاوير منحصر به 
فرد از كيهان، نگاه ها را معطوف كرده است. 
بسياري دانشمندان هنوز منتظر قدرت نمايي 
اصلي اين تلس��كوپ هستند: جست وجوي 
حيات فرازميني كه ح��اال با ورود قوي ترين 
ابزار فضايي س��اخته دست بشر وارد مرحله 

تازه اي شده است. 
دو هدف اصلي براي اين تلس��كوپ تعريف 
ش��ده اند كه به جهاتي هم راس��تا به شمار 
مي روند؛ يكي يافتن منشأ و چگونگي پيدايش 
كيهان و ديگري كشف حيات فرازميني در 

منظومه هاي دوردست. 
    در جست وجوي اوليه ترين مرحله 

تكوين تاريخ كيهان
نخس��تين وع��ده ب��زرگ س��ازندگان اين 
تلس��كوپ، توانايي آن در مطالعه اوليه ترين 
مرحله تكوين تاريخ كيهان در زماني اندك 
پس از انفجار بزرگ در 8/۱۳ ميليارد س��ال 
پيش اس��ت. جيمز وب براي اي��ن منظور 
ابزارهاي دقيق خود را روي ستارگان دوري 
مانند »ايرندل« خواهد چرخاند تا بتواند به 

گذشته نگاه كند. 
اين ستاره كه با نام علمي »دبليوال 0۱۳۷- 
ال اس« نيز شناخته مي شود، س��تاره اي در 
صورت فلكي نهنگ اس��ت كه در فاصله 28 
ميليارد س��ال نوري زمين و دورترين ستاره 
شناخته  شده به ما به شمار مي رود. نور ايرندل 
تنها ۹00ميليون سال پس از »انفجار بزرگ« 
يا همان »بيگ بنگ« در پهنه فضا منتشر شد. 
دان ك��و، اخترش��ناس در مؤسس��ه علمي 
تلس��كوپ فضايي، در اين باره مي گويد: »ما 
براي ديدن نخستين كهكشان هايي كه در 
تاريخ كيهان شكل گرفته اند، به بازه زماني 

آغازين نگاه خواهيم كرد.«
با جيمز وب، دانش��مندان س��رانجام قادر 
خواهند بود داخل اين كهكشان ها را ببينند 
و دريابند آنها از چه چيزي ساخته شده اند، در 
حالي كه كهكشان هاي امروزي مارپيچي يا 
بيضوي هستند، اولين بلوك هاي كهكشاني 
باستاني »توده اي و نامنظم« بودند و حاال وب 
مي تواند س��تارگان داخل آنها را به ما نشان 
دهد. چيزهايي كه براي تلس��كوپ فضايي 

هابل نامريى بودند. 
    يافتن حيات فرازميني

يك هدف ديگر جيمز وب مشاهده سيارات 
سنگي تقريباً هم اندازه با زمين است كه به دور 
يك ستاره كوتوله فراسفيد به نام تراپيست- ۱ 
است مي چرخند. اين س��تاره در فاصله ۳۹ 

سال نوري از ما قرار دارد. 
سامانه فراخورش��يدي تراپيست- ۱ تقريباً 
تمام شرايط براي جس��ت وجوي حيات در 
خارج از منظومه شمسي ما را دارد. سه سياره 
از هفت سياره تراپيست- ۱ در »منطقه قابل 
س��كونت« آن قرار دارند، ب��ه اين معني كه 
نسبت به س��تاره خود نه خيلي نزديك و نه 

خيلي دور هستند. امري كه اجازه مي دهد 
دماي مناسب براي جمع شدن آب به شكل 
مايع در س��طح آنها وجود داش��ته باشد، اما 
سؤال حياتي اخترشناسان در مورد سيارات 
فراخورش��يدي اين اس��ت: آيا جوي آنها با 
شكل گيري حيات سازگار است؟ اين سؤالي 
است كه ستاره شناسان اميدوارند تلسكوپ 

فضايي جيمز وب به آن جواب بگويد. 
هنگامي كه نور ستارگان از مولكول هاي جو 
اين سيارات عبور مي كند، ردي از تركيبات 
شيميايي آنها را براي وب باقي مي گذارد. در 
واقع هر نوع مولكول، طيف متفاوتي از طول 
موج هاي نور را ج��ذب مي كند و جيمز وب 
مي تواند چنين چيزي را تشخيص دهد. اگر 
تلسكوپ بتواند وجود بخار آب، دي اكسيد 
كربن و ازن را در اي��ن مولكول ها ثابت كند 
آن گاه بايد گفت حيات در آنجا مي تواند وجود 

داشته باشد. 
    حيات در سيارات فراخورشيدي

دانش��مندان تاكنون بيش از ۵ هزار سياره 
فراخورشيدي را يافته اند كه شماري از آنها 
بسيار شبيه زمين هستند. تقريباً هم اندازه با 

زمين، ساخته  شده از سنگ و قرار گرفته در 
يك مدار و »منطقه طاليي« در حال چرخش 
به دور ستاره خود، نه آنقدر نزديك كه پخته 

شوند نه آنقدر دور كه منجمد شوند. 
ان��دازه نس��بتاً كوچ��ك اي��ن س��يارات 
فراخورش��يدي مطالعه آنها را بسيار دشوار 
كرده اس��ت. با اين حال تلس��كوپ فضايي 
جيمز وب اين وضعي��ت را تغيير خواهد داد 
و به عنوان يك ذره بين براي اخترشناس��ان 

عمل خواهد كرد. 
دكتر مگان منسفيلد، ستاره شناس دانشگاه 
آريزونا، مي گويد جيمز وب »اولين رصدخانه 
فضايي بزرگي اس��ت كه مطالعه اتمس��فر 
سيارات فراخورشيدي را در طراحي خود در 

نظر گرفته است.«
اس��ميت پيش��تر گفته ب��ود كه س��يارات 
فراخورش��يدي در اولين دس��ته از تصاوير 
گرفته ش��ده قرار خواهند داشت. در نتيجه 
بايد به زودي بتوانيم تصاويري از اين سيارات 

را ببينيم. 
الكساندر راثكه، ستاره شناس دانشگاه فني 
دانمارك، مي گويد: »ما هيچ ايده اي نداريم 
كه اين جوها از چه چيزي س��اخته شده اند. 
البته ما فرضيه ها، شبيه سازي ها و همه اين 
چيزها را داريم، اما واقعاً هيچ ايده اي نداريم. 

بايد برويم و نگاه كنيم.«
ممكن اس��ت در پايان اين تالش ها، جوي 
در هواي س��ياره تراپيست- ۱ كشف شود، 
اما اي��ن نتيجه ب��ه تنهايي ماهي��ت جو را 
آش��كار نخواهد كرد. چراكه ممكن اس��ت 
اين جو مانند روي زمين سرشار از نيتروژن 
و اكس��يژن باشد يا بيشتر ش��بيه معجون 
سمي دي اكسيد كربن و اسيد سولفوريك 
در س��ياره زهره. يا اصاًل تركيبي باش��د كه 

دانشمندان قباًل هرگز نديده اند. 

فرق براندازها با مردم عادي
محمدرضا اسالمي در توئيتي نوشت: وقتي ديپلماسي فعال داشته باشيم در مقابل هشت سال 
ديپلماسي ناكارآمد، االن كه تجارت ايران با روسيه ۴ ميليارد شده در چهار سال آينده مي توانيم 

به ۱0 ميليارد دالر هم رشد كنيم! دنيا فقط تو غرب و امريكا خالصه نميشه.

دنيا فقط به غرب و امريكا خالصه نمي شود

توجه به سخنان نصراهلل، شرط درك تحوالت منطقه
علي صمدزاده در رشته توئيتي نوشت: 
كم توجه��ي رس��انه هاي م��ا ب��ه 
س��خنراني هاي پرمحتوا و بديع جناب 
 سيدحسن نصراهلل، مردم ما را از نعمتي 
گرانبها در ايجاد درك دقيق از معادالت 
پيچيده منطقه اي و بين المللي محروم 
كرده است. براي عالقه مندان به محور 
مقاومت اس��المي، پيگيري مس��تمر 
سخنان ايشان امري ضروري است...  فرمايشات و مواضع ايشان به مناسبت پيروزي در جنگ۳۳روزه و 
در معادله بهر ه برداري از منابع نفت و گاز موجود در ساحل لبنان و فلسطين اشغالي، راهبردي اثرگذار 
بر معادالت جهاني و در عين حال خط و راهبرد مسير مشترك محور مقاومت در معادله منطقه است!

اي مردم! خداوند علي را امام شما قرار داد
كانال تلگرامي »آب و آتش« بخشي از 
خطبه غديريه حضرت رسول)ص( را به 
اشتراك گذاشت. در اين بخش از خطبه 
حض��رت مي فرماين��د: از جبرئيل)ع( 
خواستم كه از خداوند متعال معافيت مرا 
از تبليغ اين مأموريت تقاضا كند؛ چون 
مي دانس��تم ك��ه در مي��ان م��ردم، 
پرهيزگاران، اندك و منافقان بسيارند و 
از مفسده جويي گنه آلودگان و نيرنگ بازي آنان كه دين اسالم را به تمسخر و استهزا گرفته اند، آگاهي 
داشتم؛ همانها كه خداوند در قرآن كريم چنين توصيف شان كرده است: »تَقولوَن بِأفواِهكم ما لَيَس لَكم 
بِِه ِعلٌم َو تَحَسبونَُه َهيناً َو ُهَو ِعنَداهللِ َعظيٌم« ]چيزهايي به زبان مي گوييد كه به آنها علم و آگاهي نداريد 

و به پندار خود، اين امر را سهل و آسان گرفته ايد، در حالي كه نزد خداوند، كاري عظيم است.[
هنوز آن آزارها را كه اين گروه، بارها بر من روا داشتند، از خاطر نبرده ام. تا آنجا كه به دليل مالزمت و 
مصاحبت فراوان علي با من و توجهي كه به او داشتم، به عيب جويي من برخاستند و مرا مردي زودباور 
كه هرچه مي شنود، بينديشه مي پذيرد، خواندند تا آنكه خداوند عزوجل، اين آيه را نازل فرمود: »وَ ِمنُهُم 
الّذيَن يؤذوَن الّنبي وَ يقولوَن ُهَو أُذٌن. ُقل: أُذُن َخيٌر لَكم يؤِمُن بِاهللِ وَ يؤِمُن لِلُمؤِمنيَن« ]از اين مردم كساني 
هستند كه پيامبر را مي آزارند و مي گويند: او گوش است و هر سخني را بي تأمل باور مي كند. به آنان بگو: 

اگر گوش است به سود شما مي شنود؛ به خدا ايمان دارد و سخن مؤمنان را باور مي كند.[
من هم اكنون مي توانم يك يك اين گروه را به نام و نشان معرفي كنم، ليكن به خدا سوگند كه من در 
مورد اين افراد، بزرگوارانه رفتار كرده و مي كنم. با اين حال، اينها همه خداي را از من راضي نمي سازد 
مگر آنكه وظيفه خود را در مورد مأموريتي كه از آيه شريفه »يا ايها الّرسول بَلّغ ما أُنِزَل اِلَيك...« يافته ام، 
به انجام رسانم.  حال كه چنين است، پس:  اي مردم! بدانيد كه خداوند علي بن ابي طالب را ولي و صاحب 
اختيار شما معين فرموده و او را امام و پيشواي واجب االطاعه قرار داده است و فرمانش را بر همه مهاجران 
و انصار و پيروان ايماني ايشان و بر هر بياباني و شهري و بر هر عجم و عربي و هر بنده و آزاده اي و بر هر 
صغير و كبيري و بر هر سياه و سپيدي و بر هر خداشناس موحدي، فرض و واجب فرموده و فرامين و 
اوامر او را مطاع و بر همه كس نافذ و الزم االجرا مقرر كرده است. هر كس با علي به مخالفت برخيزد، 

ملعون است و هر كس كه از او پيروي كند، مشمول عنايت و رحمت حق خواهد بود. 

گلستان خيال
محمدرضا اخضريان در كانال تلگرامي خود نوشت: پس از دو سال فرصتي فراهم شد تا از كاخ زيباي 
گلستان ديداري تازه كنم. لذت تماشاي زيبايي هاي بصري آن به اندازه اي است كه هر بار تماشايش 

انگار آثار تازه اي را عرضه مي كند. عالوه بر زيبايي هاي كاخ، چند نكته در اين ديدار تازگي داشت:
۱. بيش از نيمي از بازديدكنندگان مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير سريال خانگي جيران و فضاي 

آن بودند. پرتكرارترين واژه ميان مراجعان، جيران بود. 
اين نكته از جهت تأثير يك سريال موفق بر رشد گرايش به آگاهي از تاريخ كشور قابل توجه و تأمل بود. 
2. در كل مدت بازديد حتي يك نفر بلد راه و كارشناس براي توضيح تاريخ و آثار كاخ حضور مؤثر نداشت. 
۳. خستگي و بي انگيزگي در ميان كاركنان كاخ آشكار بود. كمترين رغبتي براي جلب و جذب ديده نمي شد. 
۴. در شلوغ ترين روز هفته براي بازديد هيچ تمايزي براي خدمت رساني با ساير روزها ديده نمي شد 

و رأس ساعت شش درها بسته و چراغ ها خاموش شد. 
۵. با وجود فروش بليت براي بخش هاي مختلف و دريافت پول آنها، با پايان ساعت اداري، امكان بازديد 
از آنها غيرممكن شد و بيشتر پول پرداخت شده به هدر رفت. در مقابل، اعالم شد تا يك ماه امكان 
مراجعه و استفاده مجدد از بليت خود خواهيد داشت. اين براي من كه پس از دو سال تازه فرصت و 
فراغتي يافته بودم نيز يك شوخي تلخ بود، چه رسد براي مهمانانم يا بسياري از مراجعان كه براساس 

گويش و لهجه هايشان از شهرهاي ديگر آمده بودند. 
۶. تماشاي اين همه آثار ارزشمند كه براي سنين مختلف جذابيت هاي فراوان داشت حسرت يك بازنمايي 
موفق از آنان را بر دل هر عالقه مند به فرهنگ و هويت ايران مي گذاشت. كاش وزير محترم ميراث فرهنگي 

كه خود سابقه رياست صداوسيما را در كارنامه دارد براي اين بازنمايي چاره اي اساسي بينديشد. 
۷. تابستان بهترين فرصت بازديدهاي گروهي سازمان ها و مدارس تابستاني و شركت ها و. . . است. 

براي اين مراجعات بايد فكري جدي تر از امروز كرد. 
8. در روزهاي تابستان به ويژه روزهاي تعطيل و عيد بايد خدمات رساني را متفاوت تر از روزهاي معمول ديد. 
۹. بخشي از جذابيت هاي بازديد از آثار تاريخي و فرهنگي قابليت هاي بازديد شبانه است كه مي توان 

با نمايش هاي تصويري و نور و صدا جلوه هاي بصري زيبايي به معرفي تاريخ بخشيد. 
۱0. بخش مهمي از هزينه هاي سنگين نگهداش��ت آثار تاريخي را مي توان با خدمات ارزش 
افزوده يا جنبي تأمين كرد. كاخ گلستان كمترين خدمات ارزش افزوده را هم ندارد. بازديد 
كننده دس��ت خالي مي آيد و دس��ت خالي مي رود و تنها گروه كوچكي ب��ا گرفتن عكس با 

لباس هاي تاربخي پولي را هزينه مي كنند كه كفاف اجاره همان ها را هم نمي دهد. 
كاش يكي بخواند كه بار ديگر و بازديد ديگر را شيرين تر سازد. 

پرچم پوشالي!
كاربران شبكه هاي اجتماعي با انتشار تصوير فوق كه نشان مي دهد در 
واليت هلمند افغانستان پرچم هاي به جاي مانده از نيروهاي امريكايي 
را به جوال و گوني هاي كاه تبديل كرده اند از خالقيت افغان ها و ميزان 
تنفر آنها از امريكا نوشتند. مهدي عبدي زاده در همين خصوص نوشت: 

»وقتي قدرت پوشالي باشي پرچمت رو هم از كاه پر مي كنن.«  

 دستاورد سفر بايدن 
به سرزمين هاي اشغالي و عربستان

علي عليزاده در توئيتي نوشت: سؤال: »دستاورد سفر بايدن به اسرائيل و 
عربستان چه بود؟« جواب: اين بود كه جهان با چشم هاي خود ديد و باور 
كرد كه امريكا چنان ضعيف شده و حتي سعودي هم برايش تره خرد 
نمي كند و هنوز خداحافظي نكرده، سعودي بلند فرياد مي زند كه دنبال 
گسترش هرچه بيشتر رابطه با چين و عادي سازي رابطه با ايران است.

الكچري ترين امالك تهران
كانال تلگرامي »گسترش نيوز« نوش�ت: در اين تالطم بازار مسكن 
هنوز خانه هاي لوكس با قيمت هاي نجومي در آگهي هاي اينترنتي به چشم 

مي خورد كه هوش از سر آدم مي برد. 
ويالي سوپر لوكس در اقدسيه: قيمت يك ويالي ۱۹00متري كه در 
يك سايت اينترنتي منشر شده، ۵00ميليارد تومان است كه نرخ هر متر 

اين خانه 2۶۳ميليون تومان است. 
برج ۷۰۰ مت�ري فوق الكچ�ري در ني�اوران: قيم��ت كل اين خانه 
مجلل2۹۴متري، ۵00 ميليارد تومان است و متري 2۹۴ ميليون مي شود. 
تاپ لوكيشن منطقه ازگل: اين خانه 800 متر بنا دارد و داراي ۱۴00 
متر زمين است. براي خريد اين قصر مجلل بايد چيزي حدود ۳۵0 ميليارد 
تومان بودجه داشته باشيد. اگر متوسط حقوق ماهانه يك كارمند را ۶ميليون 

تومان در نظر بگيريم براي خريد اين خانه ۵ هزار سال بايد صبر كرد. 

 اولين عمل بيني در ايران را 
چه كسي انجام داد؟

برخي كانال هاي تلگرامي به نقل از »همش��هري« با انتش��ار تصوير فوق 
نوشته اند: آگهي تبليغاتي يك متخصص جراح پالستيك در سال ۱۳۳۳ كه 
در روزنامه هاي كثيراالنتشار منتشر شده بود. دكتر »سيروس اصانلو« بعد از 
بازگشت به ايران در سال۱۳۳0 بخش جراحي پالستيك را در بيمارستان 
هزار تختخوابي )بيمارستان امام خميني)ره(( راه اندازي و اولين جراحي هاي 
زيبايي و ترميمي را در اين بيمارس��تان انج��ام داد. اصانلو بخش جراحي 
پالستيك و ترميمي را در دانشگاه تهران فعال و تيمي از بهترين متخصصان 

جراحي دنيا را براي فعاليت در اين مركز به ايران دعوت كرد. 
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