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3.9 M views

اعالمآمادگیوزارتبهداشتبرایکمکبههند
این روزها در هند روزانه صدها نفر به دلیل کرونا جان
خود را از دست می دهند و فیلم هایی از این کشور منتشر
می شود که در آن مردم به دلیل پر شدن بیمارستان ها و
نبود امکانات درمانی به خاطر شیوع کرونا روی زمین بی
حال افتاده اند .همین اتفاق باعث شد که روز گذشته
وزیر بهداشت اعالم کند که «به وزیر بهداشت هند نامه
نوشتم و گفتم،ما در این تحریم چه کشیدهایم .اما امروز
روی پای خودمان ایستادهایم و آماده کمک به شما از لحاظ
کارشناسی و تجهیزاتی هستیم ».کاربران به این نامه
وزیر واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :آقای وزیر
اگر کشور ما از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن داشت
باید پیش از این برای مردم خودمان اجرایی می کردید که
شاهد این حجم از تلفات در این روزها نباشیم».کاربری
هم نوشت«:ما با هند قرارداد همکاری در زمینه کرونا
داریم و باید در این مواقع اعالم آمادگی کمک کنیم».

2.1 M views

نظارتیبرناننیست!
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفته هم اکنون قیمت یک
نان باگت  ۱۰۰گرمی کمتر از  ۲هزار تومان نیست که این
امر یعنی یا گندم به نرخ  ۲۰هزار تومان خریداری شده یا
نظارتی در بخش نان وجود ندارد .کاربران به این موضوع
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این اتفاق در حالی
داره میفته که نرخ تضمینی گندم از کشاورزان  5هزار
تومن تعیین شده»  .کاربر دیگری نوشت« :اگه فروشنده
های نون باگت آرد دولتی می گیرن نباید این قدر گرون
بفروشن اگه دولت به اینا آرد رو گرون تر می فروشه چرا
به کشاورزان بیشتر پول نمی ده ».کاربری هم نوشت« :تا
وقتی که یارانه به کاالیی تعلق بگیره هم تولید کننده و هم
مصرف کننده به نوعی متضرر می شن چون رانتی که به
خاطراینیارانهبهوجودمیادباعثفسادو دزدیمی شه».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
اینجزئی
تریننمایش
سلولانسانی
تابهامروز،
حاصلاز
رادیوگرافی
تشدید
مغناطیسی
هستهایو
میکروسکوپ
برقی
الکترونیکی
است

زیباییخلقت

اینروزهاکه
قبلازاذانبیدار
میشیدبرای
سحریخوردن
حواستون
بهپاکبانها
کهنصفه
شبیسحری
میخورنهم
باشهتاکمو
کسرینداشته
باشن

از سفره های بی ریای سحری



3.1 M views

سرقتهندیواکسنکرونا!

اقدام تحسینبرانگیز یک شهروند خوزستانی که با رنگ
کردن سرعتگیرهای غیراستاندارد در جاده ساحلی
اهواز از صدمه دیدن خودروهای مردم جلوگیری می کرد
بازتاب زیادی داشت .این مرد برای این که خودروی مردم
در مواجهه با سرعت گیرها دچار آسیب نشود ،با هزینه
شخصی اقدام به رنگ کردن سرعت گیرها می کند تا
آن ها قبل از رسیدن به سرعت گیر متوجه آن شوند.
کاربری نوشت« :واقعا اگه همه ما بی خیال اتفاق های
پیرامون مون نباشیم و به اندازه توان مون کاری برای
حل معضالت بکنیم جامعه گلستون می شه ».کاربر دیگری
نوشت«:بعضیاوقاتفکرمیکنماگههمهکارهاروقراره
ما مردم انجام بدیم پس وظیفه دستگاه های متولی که کلی
هزینه و بودجه می گیرن چیه؟!»

تصویری از یک کیسه پالستیکی که داخل آن پر از واکسن
است در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در
شرح آن آمده« :تو هند یه نفر از بیمارستان دزدی کرده
بعد میفهمه واکس کرونا دزدیــده و واکسنها رو بر
می گردونه .یک نامه عذرخواهی هم می نویسه که
ببخشید نمی خواستم تو این شرایط وخیم واکسن
بدزدم »...کاربری نوشت« :کاش یه ذره از معرفت این
دزد هندی رو بعضی از مسئوالن ایرانی داشتن و بدون
نوبتبهخودشونواکسننمیزدن!»کاربردیگرینوشت:
«خب این واکسن ها باید در شرایط خاص نگهداری بشن و
حاال دیگه به درد نمی خوره باید بندازنشون دور ».کاربری
هم نوشت« :این رو بذارید در کنار خبر دزدی که با سرقت
کابلهایبرقبیمارستانامام علی(ع)کرجباعثاختالل در
اکسیژنرسانی به بیماران این بیمارستان شد».





2.4 M views

غفوریان 33 -سال از پایان جنگ هشت ساله تحمیلی می گذرد .نهادها،
ادارات و مجموعه های متعدد با بودجه ها و منابع مالی کم و زیاد تاسیس
شدند که امور مربوط به شهدا ،والدین آن ها ،آثار و ارزش هایشان را ثبت
و ضبط کنند و نشر دهند تا ایــن حماسه و عظمت بــرای همیشه تاریخ
این سرزمین به یادگار بماند .در همه این سال ها هرچه زمان گذشت و
می گذرد ،آثار شهدا به ویژه والدین آن ها که مملو از خاطره ،حماسه و شکوه
اندتعدادشانکموکمترمیشود.دراینمیان،بسیاریازایناداراتونهادها
در حوزه مسئولیت مهم خودشان آن طور که باید گام های جدی و اساسی در
ثبت آثار این شهیدان برنداشتند و برنمی دارند .البته این گالیه و انتقاد،
قطعا به این معنا نیست که اقدامات صورت گرفته در قالب کتاب ،داستان،
رمان ،فیلم و عکس را نادیده انگاریم اما همه می دانیم که آن چه تاکنون در
حوزه ثبت و ضبط آثار شهیدان انجام شده است ،فقط بخش کوچکی از آن
همه عظمت و شکوه است.

تمپرداخ
یس



شهروندمهربانخوزستانی

نگاهیبهکتاب«بیتطوبی»کهباقابهایماندگارومتفاوت،والدینشهدارابهتصویرکشاندهاست

تدستی!

س

3.4 M views

همه مادران هشید هشر

2.8 M views

توهینمدرسادبیاتبهیکشاعر!

تخمههمالکچریشد

ویدئویی از اظهارات سراسر اشتباه و توهین آمیز معلمی
درس «علوم و فنون ادبی» در شبکه 4
که برای آموزش ِ
سیما حضور داشت،بازتاب زیادی پیدا کرد .او درباره شاعر
پرآوازهآذربایجانیوترکزبان،مالمحمدفضولی،میگوید:
ی جهت این اسم را انتخاب نکرده؛
«این شاعر[ ،فضولی] ،ب 
او فضول اشعار صائب است و هر شعری را که صائب می
سرود ،این شاعر به ترکی مینوشت » ...این در حالی است
که صائب تبریزی حدود۴۰سال بعد از درگذشت فضولی
بهدنیا آمده است .کاربری نوشت« :توهینبه یک شاعر
برجسته و هم ناآگاهی این آموزگار از درسی که میدهد،
عجیب است ».کاربر دیگری نوشت« :موندم چطور وقتی
آرم باشگاه رم را سانسور می کنن چه جوری بی خیال این
توهین ها می شن ».کاربری هم نوشت« :به این معلم
ادبیاتی که هنوز یاد نگرفته ادب مرد به ز دولت اوست
یعنی چی نباید اجازه تدریس داد اونم ادبیات!»

گرانی آجیل حاال دیگر فقط به پسته و بــادام و گردو
مربوط نیست؛ قیمت تخمه آفتابگردان که تا تابستان
پارسال از ۳۲هزار تومان بیشتر نبود ،حاال از کیلویی
۶۵هزار تومان گذشته و اگر نوع مرغوب آن را بخواهید
و از خشکبارفروشیهای مطمئن خریداری کنید قیمت
آن از  ۸۰هزار تومان هم بیشتر است .این موضوع
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشت.
کاربری نوشت« :ببین کارمون به کجا رسیده که تخمه
هم نمی تونیم بشکنیم ».کاربر دیگری نوشت« :اگه به
توصیه کارشناس تلویزیون بخوایم عمل کنیم که تخمه
هم نخوریم اشکالی نداره خدا رو شکر هنوز هوا پولی
نشده ».کاربری هم نوشت« :مسئوالن می گن ما کشور
رو از قحطی نجات دادیم ولی کاش می گفتن این اتفاق با
گرون شدن همه چی حاصل شده چون مردم دیگه توان
خرید هیچی رو ندارن».

قاب های دوست داشتنی

تویبعضی
جوامعهنوزیه
عدهبهاسم
کفبینیاز
مردمپول
میگیرن
ولیآمازون
سیستمجدید
پرداختش
اینجوریهکه
فقطکافیهکف
دستتروبدی
اسکنکنن!

زبالهبده،کتابببر

اینجغدآنچنان
خودشرو
استتارکردهکه
اگهچشماش
بستهبودبههیچ
وجهقابلپیدا
کردننبوداون
وقتمننهایت
استتارمبستن
چشمامه!

شهرداری
یکی از مناطق
تهران طرحی
گذاشته که
شما با دادن
زباله خشک
می تونی
کتاببگیری
هرچند طرح
خوبیه ولی
امیدوارم
کتاب خوب
هم توشون
پیدابشه

استتارفقطاینبزرگوار

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

اما از همه این درددل ها که گذر کنیم ،روزهای قبل به همت
جمعیازجواناندلسوزشهرستانفریمانمجموعهاینفیسدر
قالبیکجلدکتابباعنوان«بیتطوبی»منتشرشدکهحاوی
تصاویرپدرانومادرانشهدایشهرشاناست.اینکتابکهدر
قطع خشتی بزرگ به زیور طبع آراسته شده است ،مجموعه ای
از بیش از 100عکس از والدین شهدای این شهرستان است
که با کیفیتی مطلوب و قابل قبول در اختیار عالقه مندان قرار
گرفتهاست.دریکنگاهکلیویژگیهایایناثررامیتواناین
گونهبرشمرد:
-1کیفیتقابلقبولاغلبعکسهاازنگاههنری
-2کیفیتمطلوبکتابازنگاهفنیشاملقطع،صفحهآرایی،
جلد،جنسکاغذوطراحیجلد
-3پرهیزازاضافهگوییوتوجهویژهبهمستندنگاریتصویریو
روایتصادقانهاززندگیوبافتاجتماعیخانوادهشهید
 -4اهتمام در انتشار کتاب با حمایت های مردمی ،خیران
فرهنگیوفاصلهگرفتنازقواعددستوپاگیرادارات

نمایی از درون خانه شهید
همان طور که اشاره شد ،مولف این کتاب در روشی متفاوت و
هوشمندانه ،از بیان هرگونه حرف و حدیث اضافه خودداری
کرده و در تمام  130صفحه کتاب ،عکس های والدین شهدا
را بدون روتوش و صحنه سازی های تصنعی به تصویر کشانده
اســت .از همین روســت که وقتی کتاب را تــورق می کنیم از
تماشای عکس ها و حال و هوای پر از احساس آن دچار تکرار و
خستگی نمی شویم .برای نمونه تصویر مادر شهید درکنار قاب
عکس شهیدش در اتاقی با دیوارهای کاهگلی یا مادری که در

حیاطخانهروستاییمشغولآبودانهدادنبهمرغهاوخروس
هایشاستیاپدریکهبالباسکاردرکنارزمینکشاورزیاش
به لنز دوربین لبخند زده است ،بخش هایی از زیبایی ها و قاب
های گرم و ماندگار کتاب «بیت طوبی» است که البته بهتر بود
در گوشه هر قاب به نحوی که عکس آسیبی نبیند در یک جمله،
شهید نیز معرفی می شد.برای این که از کم و کیف انتشار این
کتاببیشتربدانیم،بامولف،عکاسومدیرپروژهآنهمکالممی
شوم.مجتبیمجدکهباهمراهیطاهرهامیدی،زهرهجعفرزاده
و محدثه موذنی راد و در هیئت جامعة الحسین(ع) تولید این
مجموعه را رقم زده اســت ،می گوید« :جامعة الحسین(ع)
فریماندرراستایثبتوضبطخاطراتحدود 400شهیداین
شهرستانازحدودهفتسالقبلدرقالبگروهساختمستند
و تدوین خاطرات اقداماتی را آغاز کرد که بخشی از آن به انتشار
این کتاب منجر شد ».مجد می افزاید« :از زمان شروع پروژه تا
زمانانتشارحدود 35نفرازوالدینشهداکهتصویرشاندرکتاب
چاپ شده همنشین فرزند شهیدشان شده اند ».وی گالیه ای
همدارد«:مسئوالنومتولیانفرهنگیتاکنونهیچحمایتیاز
فعالیت های فرهنگی جامعة الحسین (ع) فریمان که بیش از
 10کتاب منتشر و هفت یادواره برگزار و 10هزار عکس و سند
از شهدا جمع آوری کرده است ،نداشته اند که امیدواریم این
کمتوجهیهاسرانجامیکروزتمامشود».

جلد دوم در دستور کار
اینکتابکهاوایلبهارامسالتوسطنشرهزارهققنوستهرانبه
انتشارعمومیرسید،طبقگفتهمجد،جلددومآنهمدردستور
کار است که امید می رود ،نهادهای مرتبط نیز این اثر را که یک
الگویارزشمندبرایدیگرشهرهاست،حمایتوهمراهیکنند.

