
  سيد صادق حسيني:
مرگ اي��ن  ك��ودكان معصوم ب��راي رژيم 
آپارتايدي اسرائيل تنها »تلفات معمولي« 
يك حمله  اس��ت. براي غرب تقريباً هيچ و 
براي اعراب پيش قدم عادي س��ازي روابط 
هم يك موضوع موقت��ي و در واقعيت جان 
شريف كودكي گرفته و عزيز دل پدرمادري 
پرپر مي ش��ود... جنايت در فلسطين ننگ 

ابدي است بر پيشاني اعراب و غرب. 
  مهدي خانعلي زاده:

»اگر حس��ين بن علي ب��ود؛ مي گفت اگر 
مي خواهي براي من عزاداري كني و براي 
من سينه و زنجير بزني، شعار امروز تو بايد 

فلسطين باشد.« شهيد مرتضي مطهري
  مرضيه مالحي:

وزارت بهداشت فلس��طين: شمار شهداي 
غزه به ۳۲ نفر از جمله شش كودك و تعداد 
مجروحان به ۲۱۵ نفر رسيد. كودك كشي 

از كربال تا به امروز ادامه دارد... 
  فهيمه هداوند:

از كودكان شهيد كربال تا شهداي كودكان 
فلس��طين و اين جنايت و كودك كش��ي 
ادامه داره تا بفهمي��م اگر حاكميت دنيا به 
دست متخصص معصوم نباشه و مانند امام 
حس��ين در برابر ظالم ايس��تادگي نكنيم، 

شايد شهادت، فردا نوبت فرزندان ما باشه!
  حسن حسن نيا:

ام��روز ص��داى مظل��وم را از فلس��طين 
مي ش��نويم... ام��روز ب��وى كرب��ال از غزه 
مي آيد... لشكر امويان و يزيد، امروز لشكر 
صهيونيست هاس��ت... اى كس��انى كه دم 
از ي��ارى حس��ين بن عل��ى )ع( مي زنيد، 
امروز بايد به يارى بش��تابيد... بس��م اهلل... 

#غزه_تحت_القصف

  مهدي جهان تيغي:
جهاد اسالمي فلس��طين در فاصله كوتاهي 
جواب عمليات صهيونيست ها در نوار غزه را 
با دهها موش��ك و راكت داد. وقتي در تهران 
گفته مي شود، »دوران بزن در رو تمام شده«، 
هزاران كيلومتر دورتر تا تل آويو اين معادله 
اجرا مي شود. كدام محور چند مليتي نظامي 
در دنيا چنين آرايش عملياتي واحدي دارد؟

  سراج ميردامادي:
قاتلين اي��ن كودكان معصوم فلس��طيني 
نه تنها تحريم نمي ش��وند و ن��ه تنها تحت 
تعقيب قرار نمي گيرند و نه تنها بازداش��ت 
نمي ش��وند، بلكه حتي از سوى دول غربي 

محكوم زباني هم نمي ش��وند و رسانه هاي 
غربي پوشش مناسب هم نمي دهند تا فقط 
احمق ها آزادي و دموكراسي وحقوق بشر 

غربي را باور كنند. #غزه_تقاوم
  صادق فرامرزي:

اي س��يد و پيش��واي عدالتخواهان تاريخ! 
ش��اهد باش كه ه��رگاه ح��رارت غمي از 
جراح��ت تن��ت در قلبم��ان جوش��يدن 
مي گرفت، ما ش��هادتي مث��ل اصحابت را 
در جنگ با يه��ود آرزو كرديم! غزه عصاره 
معنايي اس��ت كه بر زمين و زمانه ما به جا 
مانده است... #غزه_تقاوم #غزة_تحت_

القصف #كل_يوم_عاشورا

  سيدمهرداد سيدمهدي:
بِأَِيّ َذنٍْب ُقِتلَْت. جنايت پشت جنايت و سكوت 
مدعيان حقوق بشر. رژيم كودك كش ديشب در 
تازه ترين جنايت خود و در بمباران غزه دو برادر 
خردسال و دو طفل معصوم را به شهادت رساند. 

»احمد و مؤمن محمد النيرب«
  يكتا سما:

چگونه مي توان فلس��طين را تنها گذاشت و 
شعار نه غزه نه لبنان س��رداد، ولي دم از امام 
حسين و محرم و عزاداري زد. امام حسيني كه 
سرور آزاد گان جهانه... كمترين كمك رساندن 
صداي مظلوميت آنان به جهانيان. #ما_ملت_

امام_حسينيم #پايتخت_حسيني

كودك كشي اشقيا از كربال تا به امروز ادامه دارد
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به جنايت تازه صهيونيست ها در غزه

تجاوز جديد رژيم صهيونيستي به نوار موجب شهادت و مجروحيت شماري از غيرنظاميان 
شد. ش�بكه »الميادين« به نقل از رسانه هاي رژيم صهيونيس�تي گزارش داد، گروه هاي 
مقاومت فلسطين از زمان آغاز حمالت كنوني، راكت ها و موشك هاي فراواني را از نوار غزه به 

سمت فلسطين اشغالي شليك كرده اند. كاربران اين حمالت را در ايام عاشورا تعبير به تداوم 
ظلم يزيديان تا به امروز دانستند و پاسخگويي موشكي گروه هاي مقاومت را مصداقي از 
پايان دوران بزن در رو خواندند. در ادامه بخش هايي از واكنش 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

 عيب هاي همسر خود را 
به هيچ كس حتي والدين خود نگوييد!

آيت اهلل مجتهدي)ره(:
آيه شريفه قرآن كريم ميفرمايد: زن ها بايد پوشش مناسب براي 
عيوب مردان باشند و بالعكس. اگر از عيوب همسر خود بگوييد 
در اين صورت همه به زندگي شما ايراد گرفته و زيبايي بيروني 
زندگي شما تهديد مي شود. آنقدر بايد در پوشاندن عيوب همسر 
دقيق و حساس باشيد كه حتي اگر كسي قسم خورد كه همسر 
شما فالن عيب را دارد، شما هم قسم بخوريد كه خير؛ همسر من 
اين عيب ها را ندارد و اينطور نيس��ت! اشكال ندارد، آبروداري از 

يك مسلمان دروغ محسوب نميشود. 
بنابراين اوًال ايرادات همسر خويش را به كسي نگوييد؛ ثانياً اگر 
خواستيد هم بگوييد فقط به همسر خودتان آن هم در محيطي 
آرام، تنها و با عطوفت مطرح نماييد. البته بعضي از خانم ها عادت 
دارند در هنگام صحب��تهاي زنانه بعضي از اي��ن صحبتها را 
دوستانه مطرح نمايند، ولي غافل از آنند كه آبروي شوهر خويش 
را مقابل دوست خود برده اند و محبوبيت قبلي او را كم كرده اند. 
فراموش نكنيد زيبايي زندگي به چشمپوشي و پوشاندن عيوب 
و عدم اظهار به غريبه مي باش��د. ممكن است فكر كنيد گاهي با 
درددل و زير سؤال بردن همسرتان پيش حتي والدين احساس 
سبكي يا پيروزي به شما دست مي دهد، ولي واقعيت اين است 
كه شما و همسرتان با هم دوباره آشتي مي كنيد و به وضع سابق 
برمي گردي��د، ولي كدورتي ك��ه ديگران از همس��ر شما به دل 

گرفته اند به راحتي فراموش نمي شود. 
منبع: كانال تلگرامي »سخنان ناب و دلنشين«

   آیينه نفس

حمايت از توزيع متوازن فقر آموزشي!

محمد امين پازوكي در توئيتي نوشت: مخالفين نظام سعي دارند، نشان بدهند كه جمهوري 
اسالمي دشمن اهل سنت در منطقه است. 

در استان هاي سني نشين ما نظامي اهل سنت با درجات باال هم داريم! بله فرق است بين 
نظام اسالمي و حكومت سلفي سعودي !

محمدصادق عبداللهي در كاتال تلگرامي 
خود نوش��ت: به مانن��د هر س��ال، انتشار 
نتايج كنك��ور سراسري و دست پرمدارس 
غيردولتي در رتبه هاي برتر زخم داغ بسته 
بي عدالتي در نظام آموزشي كشور را گشود 
و فري��اد كاربران شبكه ه��اي اجتماعي را 
بلند ساخ��ت. عمده كارب��ران نيز مدارس 
غيردولتي را خالف عدال��ت مي خوانند و 
آن را اصلي ترين عامل ب��ر هم زننده نظام 
عادالنه آموزشي در كشور به نفع دهك هاي 
باالي اقتصادي مي دانند. در پس اين مدعا 
لزوم تعطيلي اين م��دارس نهفته است و 
اين اگر صريح بخواهيم بگوييم، در شرايط 
فعلي آموزش و پرورش ي��ك معنا بيشتر 
ندارد: حمايت از توزيع متوازن فقر آموزشي 

در كشور!
در حالي كه اگ��ر ما خواه��ان اصالح نظام 
آموزشي هستي��م بايد نگاه��ي جدي تر و 
ريشه اي تر به مسئله بيندازيم كه اختصاراً به 

نكاتي اشاره مي شود:
۱( بگذاريد ابتدا به يك سؤال غير آموزشي 
بينديشيم، آيا موفقيت تنها در نظام آموزشي 
ما طبقاتي و پولي شده است؟ كدام بخش 
جامعه است كه به اين درد مبتال نشده، آيا 
كسي كه پول بيشتري دارد از غذا، تفريح، 

مسافرت و... بهتري برخوردار نيست؟
۲( چه كس��ي گفته است ح��ذف مدارس 
غيردولتي، يعن��ي عدالت؟ شهيد مطهري 
بحثي تحت عنوان »تفاوت هاي بجا و نابجا 
در جامعه« دارند ك��ه در آن معتقدند بايد 
امكانات��ي در جامعه موجود باش��د كه اگر 
فردي از راه ح��الل درآمد بيشتري داشت، 
بتوان��د از امكان��ات بيشتري ني��ز استفاده 
كند، ولي وظيفه دول��ت آن است كه براي 
اقشار مستضعف امكانات��ي را فراهم سازد 

كه جبران كننده باشد و خطا آنجاست كه 
حاكميت در توزي��ع امكان��ات بي عدالتي 

نمايد. 
۳( چند درصد دانش آموزان ما در مدارس 
غيردولتي تحصيل مي كنند؟ مطابق عمده 
آمارهاي ارائه شده نهايتاً ۱۲درصد! و اما چند 
مدرسه الكچري داريم؟ دقيقش را نمي دانم 
چون شاخ��ص الكچري ب��ودن مشخص 
نيست، اما م��ن  درآوردي فك��ر مي كنم با 
شاخص هاي اينستاگرام بيش از ۲۰ مدرسه 

الكچري نداريم. 
با همي��ن توضيحات باي��د متوجه شد كه 
مسئله نه تعطيلي مدارس غيردولتي است، 
بلكه ارتقاى كيفي��ت مدارس دولتي است، 
اما آيا اين حرف گفتنش به اندازه اجرايش 
راحت است؟ بيايي��د واقع گرا باشيم و فارغ 
از ضعف ه��اي مديريتي، نگاه��ي به برخي 

مشكالت بيندازيم:
۱( در حال حاضر ح��دود ۱۲۰هزار كمبود 

معلم داريم. 
۲( تعداد دانش آم��وزان در يك كالس، در 
برخي مناطق حتي شهرستان هاي استان 

تهران تا ۵۰ نفر نيز مي رسد. 
۳( برخي از مدارس از امكانات اوليه همچون 
سرويس بهداشتي ني��ز محرومند )حدود 
۵۵۰۰ مدرس��ه فاقد سروي��س بهداشتي 

هستند.(
4( به عنوان يك شاخص از كيفيت نيروي 
انساني، رشته تحصيلي برخ��ي معلمان با 
مقطع تدري��س هم خواني ن��دارد مثاًل در 
مقطع ابتدايي ۳۵ درصد و در دروسي مثل 
هنر تا 9۰ درصد معلم��ان مدرك منطبق 

ندارند. 
۵( در بين كشورهاي جهان از پايين ترين ها 
در ساع��ت آموزشي هستيم ب��راي نمونه 
در مقطع ابتدايي از ح��دود 9۲۵ساعت در 
نظر گرفته شده فق��ط ۵۷۶ساعت كالس 
تشكيل مي شود يا مثاًل در درسي همچون 
زبان انگليس��ي، در حالي ميانگين آموزش 
جهان باالي هزار ساعت است كه ما حدود 

۲۵۰ساعت آموزش داريم. 
۶( از محت��واي حافظه مح��ور و نامنعطف 
درسي نيز كه نگويم چه از منظر يكي بودن 
برنامه ه��اي شه��ر و روستا و چ��ه از منظر 

جنسيتي. 
۷( حدود 9ميلي��ون بي س��واد، ۲۷۰هزار 
تارك تحصيل و يك ميلي��ون نفر بازمانده 
از تحصيل روي دستمان است، اما چرا اين 
مشكالت كه برخي هاي شان عمر ۱۲۰ساله 
دارند، ح��ل نمي شون��د؟ ناكارآمدي هاي 
مديريتي را كه عنصر ثابت همه مشكالت 
است، وانهي��م و باز هم فقط چن��د مورد از 

صدها مورد را مرور كنيم:
۱( مسئل��ه مهاجرت به مراك��ز استان ها و 
كالنشهرها باعث شده در برخي مناطق مثل 
استان البرز هر چه هم رسيدگي مي شود باز 
هم كمبود معلم و  تراكم كالسي حل نشود. 
۲( در حال حاضر ح��دود 8۵درصد بودجه 
آموزش و  پرورش صرف حقوق و دستمزد و 
پاداش پايان خدمت بازنشستگان مي شود. 

پولي براي اصالح مي ماند؟
 ۳( ميانگي��ن عم��ر وزراي آم��وزش و پرورش 
يك سال و نيم است، يعني تا وزير مي نشيند، 
بايد بار ببندد و هيچ ثبات مديريتي اي نيست. 

4( هي��چ آم��ار شف��اف و شاخص ه��اي 
سنجش پذيري براي بررسي كيفيت نظام 

آموزشي نداريم. 
۵( نهادهاي متكثري براي سياست گذاري 
آموزشي )از شوراي عالي انقالب فرهنگي 
تا كميسي��ون آموزش مجل��س( داريم كه 
هيچ كدام عماًل ح��رف نهايي را نمي زنند و 

مسئوليت كار را نمي پذيرند. 
لذا بايد مسئله را عميق تر از تعطيلي مدارس 
غيردولتي ديد. حضور اين مدارس در حال 
حاض��ر ب��اري را از دوش آموزش وپرورش 
كشور برمي دارد كه اگر نباشند قابل جبران 
نيست. پس مسئله فرع��ي را مسئله اصلي 
آموزش و پرورش نكنيم، ب��ه عمق و ريشه 

مشكالت بنگريم و سپس مطالبه كنيم.

تصوير براندازسوز
دكتر صمد عزيزنژاد در توئيتي نوشت: مهار تورم، ريشه در شناخت درست ريشه هاي به وجود 
آورنده آن است تا زماني كه برنامه اي جدي براي طرف عرضه )توليد و سرمايه گذاري( و طرف 
تقاضا)كسري بودجه و خلق پول بدون پشتوانه( به طور همزمان طراحي نكرد، امكان مقابله 

با تورم هاي باال وجود نخواهد داشت.

كليد مهار تورم

خوش برگشتي يا خوش آمدي؟!
حسين جاويد در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: »خوشامدگويي« در قرون 
گذشت��ه در زب��ان فارس��ي معناي 
»چاپلوسي« داشته و عملي نكوهيده 
بوده اس��ت. چنانكه كلي��م سروده: 
»روشن��دالن خوشام��د شاه��ان 
نگفته اند/ آيين��ه عيب پوش سكندر 

نمي شود.« )ديوان كليم(
آنچنان كه از شواهد برمي آيد، حدوداً از دوره  قاجار اين اصطالح چرخش معنايي پيدا كرده و 
به »تبريك و تهنيت« و سپس به »تعارف در بيان خرسندي از حضور مهمان« و »خوشحالي 

از حضور يا بازگشت كسي« بدل شده است. 
»پدرم به همه دست مي دهد. به همه خوشامد مي گويد.« )من هم چه گوارا هستم، گلي ترقي(

در سال هاي اخير، عده اي با گرده برداري از اصطالح انگليسي welcome back، در مواقعي كه فردي 
از سفري يا غيبتي بازآمده از جمله  »خوش برگشتي« استفاده مي كنند. بايد دقت كرد در فارسي چنين 
ساختي درست نيست و »خوش آمدي« هم در موقعيت حضور و هم در موقعيت بازگشت افراد به كار 
مي رود، نشان به آن نشان كه حتي در كوچه و خيابان هم نمي شنويد كه كسي به كس ديگري بگويد 

»خوش برگشتي« و اين اصطالح فعالً اغلب در بعضي نوشته ها در فضاي مجازي در چرخش است. 

زخم انگشت را مداوا كن!
علي اكبر كاوياني در كانال تلگرامي خود نوشت: زماني كه نوك انگشت ما به هر دليلي خراشيده 
يا دردناك باشد، لمس نرم ترين اشيا نيز براي ما مشكل ساز خواهد بود. يك پارچه  حرير، يك 
برگ لطيف يا يك ميوه  رسيده، مانند يك جسم سخت، باع��ث آزار انگشت ما خواهند شد. 
بديهي است كه مشكل از پارچه، برگ و ميوه نيست، مشكل از انگشت ماست. انگشت مجروح 

را درمان كن تا ديگر از لمس اشيا آزار نبيني. 
بسياري از ما به دليل آنكه رواني مجروح و زخمي داريم، از همه چيز و همه كس در دنيا آزار 
مي بينيم. دائماً درص��دد آن هستم كه بدانيم منظور فالني چه ب��ود؟ چرا اين را گفت؟ چرا 
آن كار را كرد؟ چرا همسايه، همكار، كاسب، دوست، آشنا، فاميل، همسر و فرزند همه قصد 
دارند مرا اذيت كنند؟  هرگاه ديديم توقع داري��م تمام جهان به ميل ما رفتار كنند كه مبادا 
خاطر ما آزرده شود، بايد بدانيم كه مشكل شبيه همان انگشت زخمي است.  براي انساني كه 
با خويشتن در تعادل و صلح نيست و عينك بدبيني بر چشم زده همه چيز تيره و آزاردهنده 
است. كاش همانقدر كه مشكالت جسماني خود را به سرعت درك مي كنيم و به دنبال درمان 
آنها هستيم، مشكالت ذهن و روان خود را نيز بشناسيم. دست كم متوجه باشيم كه همه  ما 

كمابيش نياز به درمان ذهن و روان داريم. 
دانستن و پذيرفتن اينكه مشكل داريم، مهم ترين مقدمه  بهبود و درمان است و چه  بسا بهبود 
ذهن و روان و باورها، باعث بهبود مشكالت جسماني ما شود. در آن حالت است كه زندگي را 

زيباتر از پيش خواهيم ديد و خودمان نيز به زيباترشدن آن كمك خواهيم كرد.

بنزين دوباره ۱۰۰۰ تومان شد!
 امين كاوئي در كانال تلگرامي خود نوشت: براساس آخرين داده هاي تورم مركز آمار ايران، سطح 
عمومي قيمت ها از آبان 98 تا پايان تير ۱4۰۱، ۲/۶9برابر شده است و در نتيجه ارزش واحد ريال 
در بازار به نسبت ۲/۶9 كم شده است. همانطور كه مالحظه مي شود، به دليل آنكه قيمت بنزين 
در اين مدت ثابت بوده، قيمت حقيقي بنزين آزاد ارزان تر شده است و تا به هزار و ۱۱۷ تومان 
در تير ۱4۰۱ )به قيمت آبان 98( رسيده و عماًل به قيمت سابق هزار توماني خود بازگشته است. 

قيمت بنزين سهميه اي هم به ۵۵8 تومان يعني حدود نصف قيمت مهر 98 رسيده است. 
قيمت گذاري از باال و دستوري انواع سوخت باعث مي شود كه اين سرمايه ملي اتالف شده يا 
قاچاق شود. هر از گاهي هم با تورمي كه به دليل كسري بودجه دولت و ناترازي بانك ها پديد 

مي آيد، عماًل قيمت بنزين به قيمت سابق برمي گردد. 
اين مسئله ب��ه سياست گذار ثابت مي كند ت��ا زماني كه ثبات پول��ي و كاهش تورم محقق 
نشود، افزايش دستوري قيمت بنزين نمي توان��د دردي را دوا كند؛ دست كاري غيراصولي 
بازار انرژي بدون اصالح ساختار اقتصادي و تج��ارت آزاد، اين دور باطل را براي ايرانيان به 

اتمام نمي رساند.

دسته بندي نقدها به حضور ميداني مسئوالن
 داود مدرسيان در كانال تلگرامي خود نوشت:  نقدهايي كه ب��ه حضور ميداني مسئوالن در 

حوادث مي شود، بايد تفكيك شود:
۱( دسته اول؛ اساساً مخال��ف ارتباط حاكمين با مردم هستند. صاحب��ان اين تز مي گويند 
سيستم و مسئوالن پايين دست بايد كار خودشان را بلد باشند. چه نيازي است رئيس جمهور، 
وزير يا شهردار كالنشهر همه چي��ز را تعطيل كند و برود در مح��ل حادثه؟  اين نگاه خيلي 
ايده آل است كه كارها سيستماتيك انجام شود. همه جاي دنيا، حضور مديران عالي و ارشد 
جهت تسريع در مديريت بحران و تصميم گيري هاي سريع و خدمت رساني به مردم حادثه 
ديده، امري پذيرفته و عقالني است. مديريت يك سيل يا زلزله يا يك حادثه خاص با مديران 
پايين دست پيش نمي رود. حتماً حضور مديران ارشد ض��روري است. مديران پايين دست 
هرچقدر توانمند باشند باز هماهنگي بين همه اجزاى سيست��م و همه مديران اجرايي، به 
حضور مدير عالي و ارشد نياز دارد. البته برخي افراد از سر اشرافي گري و تنبلي معتقد به اين 
تز هستند كه اينها نياز به پاسخ علمي ندارند. اينها نياز به تَركه چوب اناري و شالق دارند تا 

به ميان مردم بروند.  
۲( دسته دوم، با اصل حضور ميداني مسئوالن مشكلي ندارند، بلكه با شوآف و كار نمايشي 
مشكل دارند. نبايد با نقد اينها تقابل كرد. كسي كه ب��ا شلوار و كفش مجلسي وارد سيالب 
مي شود بعد همراه خود، تيم عكسبرداري و فيلمب��رداري راه مي اندازد، قابل دفاع نيست؛ 
پوشيدن لباس مخصوص، منافاتي با اخالص داشتن ن��دارد!  از طرفي مردم تفاوت اخالص 
و رياكاري را خوب مي فهمند. مردم خودش��ان از مسئول مخلص، عكس و فيلم مي گيرند و 
خودجوش منتشر مي كنند، ولي مسئولي كه كارش نمايشي است، خودش تيم عكسبرداري 
مي برد تا شوآف كند؛ اين شوآف به دل نمي نشيند و موجب حاشيه سازي هم مي شود! اكثر 

تصاوير از حاج قاسم خودجوش است.  
۳( دسته سوم هم مي گوين��د با اصل حضور ميداني مخالف نيستن��د، با حضور نمايشي هم 
مخالف نيستند، حركت مردمي در كل خوب است، اما با فالن حضور در فالن منطقه مخالفند 
چون اين حضورها تكراري و بي تأثير شده. مثل حضور مسئوالن كشوري در خوزستان . مكرر 

در مكرر به خوزستان آمدند و سودي در اين حضورها نبوده!
4( دسته چهارمي هم وجود دارند كه داليل مخالفت شان فقط سياسي و دعواي جناحي است. 
اگر مسئول از جناح شان باشد، حضورش درحوادث و ميدان ها عالي است، اما اگر از حزب رقيب 

بود، حضور ميداني اش هم غلط است و دنبال شوآف و پوپوليست است... .!
شايد دستجات ديگري هم باشد. نبايد همه منتقدين را يك كاسه كرد. برخي نقدها دلسوزانه است.

مقاله تكان دهنده آتالنتيك
فوأد ايزدي در كانال تلگرامي خود نوشت: مقاله تكان دهنده آتالنتيك 
با عنوان: »امريكا مدت ها قبل از كرونا در يك بحران مرگ زودرس قرار 
داشت« داليل مرگ زودرس در امريكا: »خشونت با اسلحه، مواد مخدر، 
خودكشي، عدم دسترسي به بيمه درماني.« در سال گذشته ۱/۱ ميليون 

نفر در امريكا به خاطر مرگ زودرس فوت كرده اند. 

اگر بايدن مي خواست به برجام بازگردد
اميرعلي ابوالفت��ح در توئيتي نوشت: اگر باي��دن مي خواست به برجام 
برگردد، به راحتي ترامپ كه فرمان اجرايي خروج را امضا كرد، فرمان 
اجرايي بازگشت را امضا مي كرد. رئيس جمهوري امريكا از قدرت كافي 
براي امضاي فرامين اجرايي برخوردار است و اگر از آن در مورد بازگشت 

به برجام استفاده نمي كند، براي اين است كه نمي خواهد.

داليل كاهش قيمت روغن
كانال تلگرامي »ش��رق« نوشت: قيم��ت روغن خوراكي ط��ي يكي دو 
هفته اخير در كش��ور روند كاهشي به خود گرفته كه يك��ي از علل آن را 
افت ۳۰ درصدي قيمت هاي جهاني روغن خ��ام مي دانند، اما حذف ارز 
4۲۰۰ توماني و صفر شدن قاچاق اين كاالي اساسي به خارج از كشور نيز 
سبب كاهش مصرف آن شده است. هفته گذشته فهرست جديد قيمت 
انواع روغن توسط انجمن صنفي صنايع روغن نباتي در راستاي تعامل و 
همكاري با دولت منتشر شد و براس��اس آن قيمت روغن مصرفي خانوار 

۱۰درصد و روغن صنف و صنعت ۱۵ درصد كاهش يافت.

 سازمان هاي تجارت و ملل 
چگونه رو به نابودي رفتند؟

دكت��ر ايمان عباس��ي در توئيتي نوش��ت: با هدف ع��دم ايجاد مجدد 
بلوك بندي هاي زمان جنگ جهاني دوم، ب��راي درگيري هاي مربوط 
به محدوديت هاي اقتصادي )سازم��ان تجارت جهاني( و زياده خواهي 
سياس��ي )سازمان ملل متح��د( تشكيل شدن��د. سازم��ان تجارت با 
تحريم هاي يكجانبه رو به نابودي است و سازمان ملل با جنگ اكراين و 

احتماالً تايوان رو به نابودي است.
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