
 نیروهای امنیتی مالزی با »غلتک « 
از روی ۱۰۶۹ ماینر رد شدند

کانال تلگرام��ی »کلیک « خبر داد: پس از گ��زارش قطع مکرر برق در 
سراواک مالزی، شرکت توزیع برق، ماینر ها را به دزدیدن برق از شبکه 
متهم کرد. پس از جست وجوی نیروهای امنیتی ۱۰۶۹ ماینر غیرمجاز 
کشف شد که گفته می شود بیش از ۲ میلیون دالر برق از شبکه توزیع 
برق مالزی را برای ماین کردن مصرف کرده اند. در نهایت مقامات مالزی 
برای حل مشکل به صورت ریشه ای، با غلتک های جاده صاف کن از روی 

این ماینر ها رد شدند تا جدیت خود را نشان دهند!

حاال نتانیاهو کجاست؟!
محمد شیروانی در توئیتی نوشت: امروز اسد در حالی سوگند ریاست 
جمهوری را خواند که نتانیاهو در خانه منتظر رس��یدگی به اتهاماتش 

است. یداهلل فوق ایدیهم...

آنچه خوزستان را آزرده است
فاطمه علیزاده در توئیتی نوشت: خوزستان را نه خا ک از پا درمی آورد 
و نه بی آبی و بدی هوا؛ آنچه خوزس��تان و خوزس��تانی را آزرده است، 

بی توجهی دولت هاست...

  زهرا شفیعی:
چه اس��تعاره  هایی از مرکز نکب��ت بودن و 
نفرین شده بودن و گودال مرگ بودن کشور 
سروده نمی شد، سرباز خبرنگارهای ملکه 
چه التماس  ها ک��ه نمی کردن برای دخالت 
»جوامع بین المللی«، مزدورهای سعودی 
اینترنش��نال چه یقه  ها که پاره نمی کردن، 
اگر این تصاویر )تصاویر س��یل( برای ایران 

بود!
  رضا رمضان نژاد:

آلمان رو آب برد! ۱۳۰۰ نفر مفقود ش��دن 
و ۸۰ تا جسد تا حاال پیدا ش��ده...  اما هیچ  
رس��انه ای حوادث غیرمترقب��ه رو به نظام 

حاکمش گره نمی زنه و 4۰ س��ال بدبختی 
رو به یاد مردمش نمیاره. کاش اون ها هم یه 

آلمان اینترنشنال داشتن!
  جعفر بلوری:

سیل در آلمان دهها کشته و مفقود بر جای 
گذاش��ته...  یک مورد - فقط ی��ک مورد - 
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مثل 
بی بی سی را نشان دهید که نظام سیاسی و 
حاکمیت آلمان را آماج حمالت قرار داده و 
خواستار سرنگونی نظام آلمان شده باشند!

  کاربری با نام »سمیرا«:
حوادث طبیعی در سراسر کره خاکی جزو 
حوادث طبیعی و عادی محس��وب میشه، 

ولی همی��ن حوادث طبیعی اگ��ه در ایران 
باشه تقصیر سپاه و نظام. #سیل_اروپا 

  امیر امیدنژاد:
در آلمان پیشرفته و جهان اولی، یعنی ستاد 
بحران و مدیریت بحرانی وجود نداشت که 
این حجم از خسارت را کنترل و کاری کنه 
هزار نفر بعد از سیل ناپدید نشن؟ به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک روسیه، یکهزار نفر 
بعد از سیل ناپدید ش��ده اند. مقایسه کنید 
با برخورد بد رسانه های خارجی در بالیای 

طبیعی ایران. 
  میثم ایرانی:

 دهها مفقودی و متأسفانه بیش از ۸۰ کشته 

در س��یالب آلمان و بلژی��ک...  خدا نگذرد 
از آن جماعت��ی که می خواهند ب��ه ایرانی 
جماعت القا کنند سیل و حوادث فقط برای 
ایران است یا در کمال وقاحت بگویند این 

سرزمین نفرین شده است!
  علی محمولی:

س��یل در آلمان و بلژیک باعث مرگ ۱۰۰ 
نفر و گم ش��دن بیش از هزار نفر شده. اگر 
این اتفاق در ایران افتاده بود، رسانه  ها چی 
می گفتن؟ تازه در عکس زی��ر، رفتن توی 
بس��تر رودخانه ساخت و س��از کردن، ولی 
هیچ کس به کش��ورش فحش نمیده، هیچ 

سلبریتی نمیگه سرزمین نفرین شده!
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وقتی که آلمان، »آلمان اینترنشنال« ندارد!
اعتراض کاربران توئیتری به منطق دوگانه واکنش های اجتماعی به سیل در ایران و آلمان

خس�ارت های عجی�ب و غری�ب و تأس�فبار س�یل در آلم�ان ک�ه تصاوی�ر آن در 
ش�بکه های اجتماعی منتشر شده اس�ت موجب شد کاربران ش�بکه های اجتماعی 
به مقایس�ه واکنش های برخی کاربران در زمان حوادث مش�ابه در ای�ران بپردازند. 
آنه�ا اذع�ان داش�تند اگر ای�ن تصاوی�ر مربوط ب�ه ای�ران ب�ود، برخی  ه�ا آن را به 

ناکارآم�دی نظام گ�ره می زدند و زمی�ن و زمان را ب�رای عقب ماندگی ای�ران مقصر 
می دانس�تند. آنها دلیل ای�ن امر را ش�انتاژهای رس�انه ای رس�انه های س�عودی و 
لندن�ی می دانند که در ه�ر حادث�ه ای به جای کم�ک به م�ردم ایران، ذه�ن آنها را 
نیز آش�فته می س�ازند. در ادام�ه بخش  های�ی از واکنش ه�ای کاربران آمده اس�ت. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

امید به بهبود شرایط کشور در دولت آقای رئیسی
کانال تلگرامی ایسپا نوشت: از شهروندان سؤال 
ش��د »فکر می کنید با آمدن آقای رئیس��ی 
مشکالت کشور کمتر ش��ود، بیشتر شود یا 
فرقی نخواهد کرد؟« 45/۹درصد شهروندان 
معتقدند با آمدن آقای رئیس��ی مش��کالت 
کشور کمتر می شود، اما ۱۱/5 درصد گفته اند 
با آمدن آقای رئیسی مشکالت کشور بیشتر 
هم می شود. از نظر ۸/ ۳۳ درصد با آمدن آقای 
رئیسی وضعیت کش��ور تغییری نخواهد کرد. ۸/۸ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده اند. زنان 
بیشتر از مردان معتقد به کاهش مشکالت کشور با آمدن آقای رئیسی هستند. افراد 5۰ سال به 
باال بیشتر از سایر گروه های سنی، افراد غیردانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی، افرادی که سرانه 
هزینه فرد در خانوار آنها کمتر از یک میلیون است، بیشتر از سایر گروه های هزینه ای، افراد ساکن 
در روستا ها نیز بیشتر از ساکنان شهری معتقدند با آمدن آقای رئیسی مشکالت کشور کمتر 
می ش��ود. ایس��پا نظرس��نجی را در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱4۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه 
گردآوری تلفنی اطالعات اجرا کرده است. جامعه آماری این نظرسنجی شهروندان ۱۸ سال به 

باالی ساکن در کل کشور و تعداد نمونه آن ۱5۸5 نفر بوده است. 

نبود سامانه یکپارچه صندوق های بازنشستگی 
گریبان رئیس جمهور را هم گرفت

  محمدجواد اخوان در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: جدا از تع��دد و عدم ارتب��اط میان 
صندوق های بازنشستگی، یکی از چالش ها، 
انتقال میان این صندوق   و هزینه ظالمانه ای 
است که به اسم مابه التفاوت هنگام جابه جایی 
افراد می گیرند. حال آقای رئیس جمهور خود 
به این هزینه گرفتار شده و البته از جیب دولت 
)در قالب مصوبه ای( آن را پرداخته است.  ماجرا 
از این قرار است که به دلیل مجزا بودن صندوق های بازنشستگی اگر شما حین خدمت بخواهید 
صندوق خود را تغییر دهید، انتقال حق بیمه ای که قبالً پرداخته اید کافی نیست و باید مابه التفاوت 
آن را از جیب خود پرداخت کنید. این مابه التفاوت که حدود چند درصد از حقوق است چون بر 
اساس آخرین حقوق محاسبه می گردد و به تعداد ماه های دوره انتقالی عمل عدد بزرگی می شود 
و افراد را در هنگام بازنشستگی )و گاه  وراث کارمندان متوفی( برای تجمیع سوابق بیمه ای از چند 
صندوق دچار مشکل اساسی خواهد کرد.  متأسفانه جدا بودن صندوق  ها و فقدان سامانه یکپارچه 
میان آنها و تنوع فرمول محاسبه حق بیمه باعث تداوم این مشکل بوده و فعالً آقای  روحانی نیز به 
آن مبتال شده است. البته آقای روحانی از جیب بیت المال مشکل خود را حل کرد، اما  ای کاش قبل 

ترک مسئولیت، برای کارمندان دیگر هم فکری می کرد!

تجربه صرف، اعتبار نمی آفریند
 فاطمه بهروزفخر در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: در مقاله ای که امروز درباره روایت 
می خواندم، نویسنده نوشته بود که »داشتن 
یک تجربه مساوی با شناخت آن نیست.« یا 
به  عبارت بهتر شناخت یک تجربه مستلزم 
چیزی بیشتر از داشتن آن است. شناختن 
شامل قدرت تش��خیص هویت، توصیف و 
تبیین است. طبق باور نویس��نده، داشتن 
تجربه به  خودی خود نمی تواند ارزشمند باشد؛ مثاًل تجربه مهاجرت، تجربه جدایی، تجربه 
ازدواج، تجربه والد بودن، تجربه نوش��تن، تجربه چاپ رمان و ه��ر تجربه دیگری هیچ کدام 
به خودی خود ارزشمند نیستند و نمی تواند موجب اعتبار فرد تجربه کننده بر فردی باشد که 
تجربه مشابهی ندارد. در نتیجه، اعتبار و ارزشمندی افراد صاحب تجربه، فقط در داشتن آن 
تجربه خالصه نمی شود، این اعتبار به این بستگی دارد که فرد عالوه بر داشتن چنین تجربه ای، 
اول از همه به چه شناختی از تجربه و بعد هم خود تجربه کننده اش رسیده است. ساده تر بگویم، 
اگر کسی ادعا کرد که بعد از جدایی به فهم درستی از رابطه رسیده است، چون تجربه جدایی 
را دارد، ادعای او هیچ اعتباری ندارد. برای سنجش کارکرد تجربه او به رابطه ها، فهم او از رابطه 
و مواجهه اش با تجربه های مشابه نگاهی بیندازید تا دریابید عالوه  بر داشتن تجربه، شناخت و 
فهم درس��تی هم از تجربه دارد یا نه. ببینید آدمی بعد از تجربه شکس��ت، باز هم گزاره های 

کلی اش را به همه افراد تعمیم می دهد یا دقت ورزی اش بیشتر شده است؟ 
دست آخر، همه اینها را گفتم تا برس��م به اینکه صرف داشتن کتاب و چاپ چندتا داستان و 
نوش��ته از همه ما که ادعای اهل کلمه بودن و نوشتن داریم، نویسنده نمی سازد. نویسندگی 
فقط به نوشتن است. نویسندگی نوعی سبک زندگی اس��ت. همانطور که شاعر بودن صرفاً 
به معنی شعر موزون گفتن نیست و ش��اعر باید عالوه بر داشتن تجربه های مشابه، شناخت 
عمیقی هم از ظرافت  ها و لطافت های دنیای درونی و بیرونی اش داشته باشد. در نتیجه، اگر 
روزی دلتان خواست در یکی از کارگاه های حوزه موردعالقه تان از شعر و نویسندگی گرفته 
تا فهم تاریخ ، زبان و...  شرکت کنید، صرف تجربه داشتن مدرس را مالک اعتبار او به عنوان 
مدرس ندانید. در روزگاری که کارگاه های آنالین رشد قارچ گونه دارند و هر فرد، به اقتضای 
داشتن یک تجربه )هرچند ناقص( خودش را موظف می داند که دانسته های محدودش را به 
دیگری بیاموزد، قبل از هر چیزی، ببینید آدم صاحب تجربه، به شناخت درست و دقیقی هم 

از تجربه اش رسیده است یا نه.

به بهانه گفت وگو ها درباره »دهه هشتادی ها«
بیش از هر زمان به طرح مجدد نوجوانی محتاجیم

 سیدحسین شهرستانی در کانال تلگرامی 
خود نوشت: نوجوانی نقطه عطف در چرخه 
حیات آدمی اس��ت که ویژگی اساس��ی آن 
»کشف و بازیابی خود « اس��ت. این امر هم 
نیرو و هم بحران نوجوانی اس��ت. در قرآن 
کریم، نوجوانی با بلوغ و استوا طرح می شود 
که این دو شرط امکان ش��کوفایی علمی و 
عملی انسان است: و لّما بلغ اشّده و استوی 
آتیناه حکما و علما؛ این » استوای ثانی « است پس از استوای اولی که تسویه  خلقت است.)خلق 
فسّوی( بلوغ و استوا همزمان در ساحت غریزه و فطرت به بار می نشیند و بدین ترتیب آدمی 

همچون سرو آزاد، برپا شده و راست و استوار به نیروی خود قیام می کند. 
بلوغ به  مثابه آزادی، جوهری است که به  س��بب آن آدمی - که راست قامت ایستاده است- 
شایسته حمل بار امانت الهی در متن هستی می شود. پس نوجوانی، لحظه  خطیری است که 
آدمی در آن زیر بار امانتی می رود که آس��مان ها و کوه ها از تحمل آن عاجزند. بار مسئولیت 
»س��اختن خود « و به  عهده گرفتن سرنوشت خویش. پس جش��ن بلوغ یا جشن »تکلیف« 
بزرگ ترین جشن آدمی در چرخه زندگانی اس��ت. چون آیین ازدواج جشن به  عهده گرفتن 
مسئولیت در قبال دیگری است و جشن تکلیف جشن عهده دار شدن مسئولیت خود. نوجوانی 
به وجهی کشف و بلکه اختراع عصر جدید است. بحران نوجوانی بحران »گذار « است از کودکی 
به بزرگسالی. در عصر س��رمایه داری صنعتی، این دوره دوره  تبدیل کودک مصرف کننده به 
نیروی کار ارزان است. در عصر سرمایه داری مصرفی اما نوجوان ماده  خامی است که اشکال 
متنوع مصرف، او را صورت می بخشد. در دوره اخیر، نوجوانی ایماژی نمایشی و متعلق به جهان 
بازی و فانتزی و فراغت است. فراغت از هر نوع مس��ئولیت، ایده ای که در تقابل با معیارهای 
بزرگسالی و عصیان علیه آن شکوفا می شود. سکسوآلیته، شعله این عصیان را در تمامیتش 

فروزان می کند. پس ما در وضع تجدد متأخر با ایده نوجوانی سکچوآل روبه روییم. 
در ایران ما اما نوجوانی نه با بلوغ و اس��توا و مس��ئولیت و نه با تولید و سکسوآلیته و غیره که 
عمدتاً با مقوله   تهی و پوک کنکور معنی )بی معنی( می شود. کنکور، این بلیت بخت و گارانتی 
موفقیتی نرمال که در آن، پیروزی نه دستاوردی بی همتا که تقلیدی ناگزیر از حرکتی توده وار 
است. ما بیش از هر زمان به طرح مجدد نوجوانی محتاجیم. اما در این مقام، نوجوان موجود 
غریبی است: نه چون کودک ابژه  مفهوم س��ازی است و نه چون بزرگسال خود مستقاًل سوژه  
خودآگاهی است که طرحی از خود درمی افکند. قطعاً ما بزرگساالن هستیم که به نوجوانی به 
مثابه ایده می اندیشیم اما باید دانست که نوجوان برخالف کودک، مستعد شورش بر طرحی 
اس��ت که در غیاب او درافکنده باشند. به ویژه در عصر نوجوانان مس��لح به سالح رسانه های 
نوظهور. پس بخش��ی از این طرح، تدبیر برای تمهید امکان مشارکت نوجوان است در طرح 

مجدد مفهوم نوجوانی و بازتعریف آن متناسب با شرایط عصر.

تأثیر اعمال و رفتار انسان بر زندگی
آیت اهلل فاطمی  نیا:

شخصی گرفتاری و مشکل مهمی برایش پیدا شده بود. کسی به 
او عملی یاد داده بود که 4۰روز انجام دهد تا مشکلش حل شود. 
عمل را انجام می دهد و 4۰ روز تمام می شود اما مشکل برطرف 
نمی شود. می گوید: روزی اضطرابی در دلم افتاد و از منزل خارج 
شدم، پیرمردی به من رسید و گفت: آن مرد را می بینی )اشاره 
کرد به پیرمردی که عبا به دوش داش��ت و عرقچین سفیدی بر 
سر( مشکلت به دست او حل می ش��ود! )بعداً معلوم شد که آن 

شخص آقای شیخ رجبعلی خیاط است.(
آقا ش��یخ رجبعلی آدم خاصی بود، خدا ب��ه او عنایت کرده بود. 
مجتهدان خدم��ت او زانو می زدند و التم��اس می کردند نظری 
به آنها بکند! می گوید: خودم را با س��رعت به ش��یخ رس��اندم و 
مشکلم را گفتم! تا سخنم تمام ش��د، گفت: چهار سال است که 
شوهرخواهرت مرده و تو یک س��ری به خواهرت نزده ای! توقع 

داری مشکلت حل شود؟!
می گوید: رفتم به خانه  خواهرم، با بچه هایش گریه کردند و گله 
کردند. باالخره راضی شان کردم و خوشحال شدند و رفتم. فردا 

صبح اول وقت مشکلم حل شد. 
تمام رفتار ها و اعم��ال ما در زندگی مان تأثی��ر دارد. برای مثال 
همانطور که اگر دلی را بش��کنیم، ممکن اس��ت تأثیر منفی بر 
زندگی مان بگذارد، اگر دلی را هم به دس��ت آوریم و خوشحال 
کنیم، تأثیر مثبت خواهد گذاش��ت. منشأ بسیاری از مشکالت 
و گره  ها در زندگی مردم، اعمال و رفتار آنهاس��ت، اما به محض 
مواجهه با گرفتاری، آن را ناشی از سحر و جادو می دانند و به جای 

توجه و مراقبه بر اعمالشان، به سراغ دعانویس  ها می روند!
منبع: کانال تلگرامی»استاد فاطمی نیا«

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

مهدی جهان تیغ در کانال تلگرامی خود نوشت: یعقوب ابوالقیعان، سیاستمدار پیشین 
و از مالکان بزرگ شرکت ساختمانی در ش��مال ناحیه نگیف، آخرین شاهکار اطالعاتی 
جبهه مقاومت در اس��رائیل محسوب می ش��ود. این چهره تجاری مش��هور در حالی در 
حال محاکمه در دادگاه های اسرائیل اس��ت که با مهم  ترین افراد امنیتی و سیاسی رژیم 
صهیونیستی در ۳۰سال اخیر از میشه یعلون که سابقه ریاس��ت ستاد ارتش اسرائیل و 
معاونت نخست وزیری و وزارت جنگ در دوران نتانیاهو را در کارنامه دارد تا بنی گانتس، 

وزیر جنگ فعلی اسرائیل رابطه نزدیک داشته است. 
اما چند برآورد راهبردی می توان از این پرونده امنیتی ارائه داد:

۱( ارزش اطالعاتی »ابوالقیعان « برای جبهه مقاومت چقدر بوده اس��ت؟ صهیونیست  ها 
می گویند او نوع و نحوه فعالیت امنیتی در اسرائیل، فعالیت و برنامه های بنی گانتس وزیر 
جنگ، معامالت نظامی که بین اسرائیل و فلسطینیان انجام شده بود یا قراردادهای نظامی 
با ایاالت متحده را با یک واسطه به افسران اطالعاتی ایران تحویل می داده است. روزنامه 
معاریو در گزارشی تحلیلی از این واقعه نوشت: باید از کیفرخواست اعالم شده در دادگاه 
نتیجه گیری کرد که تمامی حرکات بنی گانتس وزیر جنگ اسرائیل روی میز ایرانی  ها قرار 
داشت. اما بهترین جمع بندی همان است که سازمان اطالعات و امنیت داخلی اسرائیل 

گفته است:» ابوالقیعان اطالعات به روز شده ای از وقایع اسرائیل ارائه می کرده است.«
۲( فهرست مورد هدف جامعه اطالعاتی ایران در اس��رائیل تنوع جالب توجهی دارد و از 
چهره های تجاری تا نمایندگان پارلمان و وزرای کابینه این رژیم در آن دیده می ش��ود. 
خرداد ۹۷ بود که پلیس رژیم صهیونیستی و شین بت اعالم کردند:» گونن سگو«، وزیر 
پیشین انرژی و زیرساخت اسرائیل و عضو اسبق پارلمان اسرائیل به  اتهام جاسوسی برای 
ایران بازداشت شده است. افشای پرونده ابوالقیعان که سال هاست پشتیبان مالی احزاب 
مؤثر و مش��هور صهیونیس��تی بوده و در کارنامه خود حضور در باال ترین سطح معادالت 
سیاسی این رژیم را دارد، نشان می دهد که س��طح عملیات اطالعاتی ایران در باال ترین 

رتبه در برابر رژیم صهیونیستی قرار داشته و موفق نیز بوده است. 
۳( اس��رائیل طی ماه های اخی��ر تالش زیادی کرد که نش��ان دهد ای��ران را زیر ضربات 
اطالعاتی س��نگین قرار داده است. اما اینک مجبور ش��ده محاکمه بخشی از جاسوسان 
ایران در اسرائیل را علنی کند. واقعیت ولی فراتر از این دادگاه  هاست؛ نهادهای امنیتی در 
اسرائیل گفته اند که افشای پرونده جاسوسی ابوالقیعان بخشی از فعالیت سرویس های 
امنیتی و نظامی اس��رائیل طی چند سال گذش��ته برای کش��ف و مقابله با فعالیت های 
اطالعاتی ایران و حزب اهلل در درون ساختار اسرائیل است. معنای دیگر این جمالت این 
است که اسرائیل سال هاست گرفتار نفوذ افسران اطالعاتی ایران بوده و برای مقابله با آن 
مجبور شده عملیات گسترده و طوالنی مدتی را برای پاکسازی درونی امنیتی خود آغاز 

کند و پرونده های علنی شده تنها بخشی از بیان غیرمستقیم این فعالیت  هاست. 
4( رژیم صهیونیستی چند دهه اس��ت که کنترل خبری بس��یار منظم و سختگیرانه ای 
درباره حوادث امنیتی و نظامی دارد و تمایلی برای نشان دادن ضعف های اطالعاتی درونی 
خود به هیچ وجه ن��دارد. در برگزاری دادگاه های علنی اخیر به نوعی اجبار دیده می ش��ود. 
صهیونیس��ت  ها مجبورند به ایران پیام بدهند که موفق به کشف س��رنخ هایی از اقدامات 
اطالعاتی آنها شده اند ولی خودشان هم می دانند و هم گفته اند که یعقوب ابوالقیعان در حالی 
هفته  ها پیش توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی دستگیر شده که تا امروز اطالعات زیادی در 

مورد هویت همدستان یا اشخاصی که با وی در این زمینه در ارتباط بودند، وجود ندارد. 

 موانع تولید با رسم شکل
سید نظام الدین موسوی در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویر فوق نوشت: اگر بخواهم از موانع 
تولید به قول معروف با رسم شکل توضیح دهم، یکی همین عدم صدور مجوز صید ماهی برای 
صیادان جنوب است. در چابهار دیدم و دیروز در شرق هرمزگان نیز که برای صیادانی که صد ها 
سال و نسل اندر نسل، روزی و قوتشان از دریا و آبزیان دریاست به بهانه های مختلف مجوز صید 
صادر نمی کنند، بی آنکه محل و ممر معاش دیگری هم نشانشان دهند. ان شاء اهلل با تمام توان 
همراه با برخی دیگر از همکاران در مجلس پیگیر رفع این مانع تولید و بالی اشتغال خواهم بود. 

نابغه دیدبانی که در خان طومان به کاروان شهدا پیوست
سیدعلی اکبر در توئیتی نوشت: نابغه دیدبانی بود. در جنگ ۳۳ روزه لبنان حضور داشت 
و بار ها و بار ها برای شناسایی و دیدبانی به سرزمین های اش��غالی نفوذ کرد ه بود. یکی از 
همرزمانش می گفت: در زمان تمرین نیرو ها زبان تند و تیزی داشته که خیلی تمرین کرده 

بود تا این عادت بد را ترک کند. در خان طومان به کاروان شهدا ملحق شد. 

 مطالبه از رئیسی برای یک استاندار قوی 
در خوزستان

علی رنجبر در توئیتی نوشت: مطالبه ما از رئیس جمهور منتخب تعیین یک استاندار قوی، 
جهادی و با اقتدار برای خوزستان است که بتواند با رویکرد استفاده از نخبگان، به کارگیری 
مدیران انقالبی و پای کار آوردن همه ظرفیت ها، استارت یک تحول را در این استان بزند. 

شاهکار اطالعاتی به نام ابوالقیعان


