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در هفته ای که گذشت، سوژه هایی مانند آلودگی هوا، سانحه قطار مشهد-تبریز، مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان، روز 
معلول، روز جهانی ایدز و روز بیمه از مهم ترین سوژه های سالمت در عکس ها و نوشته های اینستاگرامی داخل کشور بودند. فعالیت های 
انسان دوستانه برخی شخصیت های سرشناس و آمارها و هشدارهای گروه های مختلف نیز مورد توجه گروها و جمعیت های مختلفی 
@salamatweekly :بود که به تعدادی از این مطالب پرداخته ایم... و در آخر، همراهی با اینستاگرام »سالمت« هم یادتان نرود

رویترز: پدر در سوگ فرزند شهیدش
این عکس دردآور را که رویترز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، 
یک عکاس عراقی به نام محمد سالم گرفته و در شرح آن نوشته 
است: »اینجا عراق است؛  موصل، دسامبر 2016. پدری در سوگ 
فرزند شهیدش عنان اختیار از کف داده و هم آغوش پسر دیگرش 
گریه سر داده است. پسر او در نبرد با نیروهای اشغالگر داعش که 

بخشی از خاک عراق را به تصرف درآورده اند، کشته شده است.«

یونیسف: سوریه، جنگ، مدرسه
سایت یونیسف، تصویر 2 دختر سوری را منتشر کرده که از میان 
شهری جنگ زده می گذرند و به مدرسه می روند؛ البته بعد از ماه ها 
درگیری  که شدت زیادی پیدا کرده بود. در سایت یونیسف در این 
زمینه نوشته شده است که: »دخترها می خندند و فراتر از همه رنج های 

غیرقابل تصور همچنان می خواهند به مدرسه بروند.«

فتوسوسایتی: ماهیگیری با عینک چوبی
سایت عکاسی فتوسوسایتی، تصویر این مرد که عینکی دست ساز 
با قاب چوبی را به صورتش زده، منتشر کرده و نوشته: »مبوتادی 
عینکی از جنس چوب و شیشه به صورتش زده که عینک قدیمی 
برای شکار ماهی با نیزه است. او سن و سالش را یادش نیست، 
ولی برخورد فاجعه آمیز ناوشکن ها را در جزیره ای که در آن زندگی 

می کند، به خوبی به خاطر می آورد.«

یونیسف انگلستان: سودان، کودکان، لبخند
یونیسف انگلستان در توضیح عکسی که در صفحه اینستاگرام خود 
منتشر کرده، نوشته: »کودکان به سفیر یونیسف انگلستان خوشامد 
گفتند، در حالی که این بازیگر با آنها در یک اردوگاه حفاظت شده 
در جوبا )سودان جنوبی( دیدار و گفت وگو کرد.« هیدلستون گفته: 
»من با کودکان شجاع زیادی در سودان مالقات کردم که آنها با وجود 
جنگ داخلی و درگیری های فراوان اطرافشان، همچنان لبخند روی 
لب هایشان نگه داشته اند.« این بازیگر 35 ساله انگلیسی به دلیل ایفای 
نقش در فیلم های پرتماشاگر و فعالیت های خیرخواهانه زیادی که 

انجام می دهد، شهرت دارد.

رامبد جوان: کودکان مبتال به ایدز را دریابیم
رامبد جوان به مناسبت روز جهانی ایدز که اول ماه دسامبر برابر با 
یازدهم آذرماه بوده، پستی در صفحه اینستاگرام خود گذاشته که در 
آن توجه به کودکان مبتال به ایدز را گوشزد کرده: »من ایدز دارم!  
لطفا بغلم کنید! نمی تونم مریضتون کنم! بغل کردن و روبوسی باعث 

انتقال HIV نمی شود! کودکان مبتال به ایدز رو دریابیم.«

اشکان خطیبی: معلوالن ترحم نمی خواهند
اشکان خطیبی درباره عکسی که در صفحه اینستاگرام خود گذاشته، 
این طور توضیح داده: »این متن رو یکی از دوستان معلولم برام فرستاد 
و خواهش کرد تا به مناسبت روز معلول با شما به اشتراک بگذارم: 
من یک معلول هستم. امروز روز من است. من محتاج ترحم تو 
نیستم. من محتاج درک شدن هستم. محتاج اعتماد... مرا با نگاه های 
خود تحقیر نکن. کودکت را از من نترسان. به من اعتماد کن. مرا 
با ُشکرهای خودت مرنجان. یادت باشد من ناتوان تر از تو نیستم. 
من از تو فقط کمی محدودترم. محدودیتم را پای ناتوانی ام نگذار... 
روز جهانی معلوالن گرامی باد. معلوالن بیشتر از هر چیزی نیازمند 

امنیت شغلی و مناسب سازی و فرهنگ سازی هستند.«

جمعیت امام علی)ع(: هشداردرباره ازدواج کودکان
جمعیت دانشجویی- مردمی امام علی)ع( درباره ازدواج کودکان در 
ایران آماری منتشر کرده و در یکی از پست های اینستاگرامش این طور 
نوشته: »طبق آمار معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور، 1۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن 
به سن 1۸ سالگی است. مطالعات و شواهد موجود نشان می دهد 
آنها در سنین کودکی  ازدواج  به  از معضالت زنان  بسیاری  ریشه 
برمی گردد. از این معضالت می توان به رشد جمعیت بدون اوراق 
هویت در مناطق حاشیه، بازماندن و ترک تحصیل، تداوم چرخه کار 
کودک، ثبت نشدن ازدواج ها، شیوع پدیده کودک-بیوه و... اشاره کرد.«

سازمان ملل: درخت شگفت انگیز در ژاپن
صفحه سازمان ملل با انتشار این عکس زیبا از این درخت عجیب 
ژاپنی نوشته: »این جنگل در نقطه ای از زمین قرار گرفته که خوشبختانه 
هنوز دست بشر به آن نرسیده است. بسیاری از توریست هایی که 
به ژاپن سفر می کنند، از تماشای این جنگل حیرت زده می شوند.« 
عکاسی که این عکس را گرفته نیز نوشته: »در طول سال های متمادی 
همواره آرزو کرده ام آدم ها دست از حرص و طمعی که برای نابودی 
با سحرآمیزی های  طبیعت  بدهند  اجازه  و  بردارند  دارند،  طبیعت 

شگفت انگیزش همچنان ما را مسحور کند.«

منوچهر  هادی: داریم خفه می شویم!
و  نیستم«  سالوادور  »من  مثل  فیلم هایی  کارگردان  منوچهر  هادی، 
»یکی می خواد باهات حرف بزنه«، شهردار و نمایندگان مجلس را 
به دلیل آلودگی هوا مورد خطاب قرار داده در در کنار عکسی از 
میدان سرو که در ساعت 4 بعداز ظهر گرفته، در صفحه اینستاگرامش 
نوشته: »جناب شهردار محترم تهران! نمایندگان محترم مردم تهران 
در مجلس! ما داریم خفه می شویم! به محرم، به اربعین و به چهارده 
معصوم قسم، روزانه تعداد زیادی از همشهریامون دارن می میرن... 
تا خرخره  این شهر  بابا  اتومبیل...  واردات  هی ساخت وساز، هی 
شده ماشین. تا محل کارمون یه مسیر 20 دقیقه ای رو 2 ساعت تو 
ترافیکیم. کی قراره یه کاری انجام بده؟ این مردم بدبخت مگه چی 
می خوان از شما و شما مگه قراره چه کنید براشون؟ من که به سهم 
خودم نمی گذرم از اون افرادی که این طور این شهر رو زشت و 

بی قواره بی در و پیکر کردن. شما چطور؟«

نشنال جئوگرافیک: بازگشت از مریخ
صفحه رسمی نشنال جئوگرافیک در کنار انتشار عکسی از کیهان شناس 
و فضانورد روس، سرگئی والکوف، این شرح را نوشته که: »والکوف 
که پس از شش ماه مطالعه و تحقیق در ایستگاه فضایی مریخ به 
زمین بازگشته بود، دچار مشکالت متعدد و افت محسوس در سطح 
سالمت خود شد و به موجب این مساله تحت بررسی ها و معاینات 
پزشکی الزم قرار گرفت. کارشناسان معتقدند سفر به مریخ به دالیل 
مختلفی می تواند بر سالمت مسافران مریخ تاثیر بگذارد.« در ادامه 
نیز به عالقمندان توصیه شده است که مطالب بیشتر در این زمینه 
را در مجله نشنال  جئوگرافیک شماره آینده بخوانند و ضمنا قید 
شده است که این عکس را ام .آر.تولدانو، عکاس روس، گرفته است.

همایون شجریان: ریه هایم به این هوا عادت ندارد!
همایون شجریان، فرزند استاد شجریان، عکسی از خودش در شهر 
پرت استرالیا منتشر کرده و از کنسرتش در این شهر خبر داده، اما 
نکته جالب، نه در عکس و خبر کنسرت، بلکه در نوشته اوست 
که از هوای آفتابی و بسیار تمیز این شهر خبر داده و به طنز گفته: 

»ریه های من اصال به این هوا عادت ندارد!«

حافظ ناظری: طعم چای در طبیعت
حافظ ناظری، پسر یکی از استادان آواز اصیل ایرانی، شهرام ناظری، 
عکسی از خودش در حال نوشیدن لیوانی چای در طبیعت پاییزی 
گذاشته و توضیح داده: »در این روزهایی که سخت مشغول کارم، 
برای استراحت لحظاتی کوتاه را در طبیعت سپری می کنم چون همیشه 
بر این باورم که میان دغدغه ها و مشغولیات زندگی یک دلخوشی 
کوچک می تواند تاثیری بزرگ روی عملکرد و کیفیت کارمان داشته 
باشد؛ مثل نوشیدن یک لیوان چای گرم در سرما، دیدن منظره ای 
زیبا، تماشای یک صبح برفی از پشت پنجره یا حضور یک دوست 
واقعی و در آخر چقدر همه چیز زیبا تر می شود اگر سعی کنیم که 

با قلبمان فکر و با دلمان دلخوشی ها را حس کنیم.«


