
   مالك شريعتي، نماينده تهران:
  مهم ترين آس��يب مذكور در بيانيه گام دوم 
انقاب اس��امي، عقب ماندگي در شاخص 
عدالت بود. مجل��س ام��روز گام مهمي در 
ارتقاي عدالت برداشت و ضمن تصويب »طرح 
تسهيل مجوزهاي كسب وكار«، رانت سابقه 
نمايندگي و قضاوت را در وكيل شدن حذف 
كرد. همه بايد در آزمون وكالت، سردفتري و... 

با نمره تراز رقابت كنند. 
   سيدمحمدهادي سبحانيان، معاون 

وزير اقتصاد:
 تصويب طرح تسهيل براي انحصارشكني، ثمره 
همكاري مثال زدني مجلس محترم و دولت بود. 
همكاري دو قوه براي اصاح نظام مالياتي، اصاح 
نظام بانكي و حذف رانت  ارز ۴۲۰۰ توماني، در 
راس��تاي حمايت از توليد و معيشت خانوار و 

كنترل پايدار تورم نيز نويدبخش چش��م انداز 
روشني براي اقتصاد ايران خواهد بود. 

   اميرحسين يزدان پناه:
مجلس انقابي در ي��ك اقدام مهم كه نقطه 
عطفي در قانونگذاري ايران است رانتي را كه 
در گذش��ته براي نمايندگان ايجاد شده بود 
حذف كرد. از اين پس نمايندگان و قضات اگر 
مي خواهند وكيل شوند بايد در آزمون شركت 
كنند و ديگر س��ابقه نمايندگ��ي و قضاوت 

جايگزين آزمون وكالت نيست.
   عباس تقدسي نژاد:

اگر مجلس انقابي هيچ كاري در چهار سال 
نكند، همين يك »طرح تسهيل مجوزهاي 
كس��ب وكار« براي افزايش تولي��د داخل، 
كاهش فس��اد اداري و رانت و از بين بردن 
امضاهاي طايي جهت صدور مجوز، اقدام 

بزرگ و در خور تقديري است. 
   محمدعلي فراهاني:

حذف رانت پروانه وكالت بدون آزمون براي 
قضات و نمايندگان مجلس ج��زو اقدامات 
قابل تحسين مجلس ش��وراي اسامي در 
دوره يازدهم ثبت ش��د. به اميد حذف همه 
ساختارهاي رانتي و غيرعادالنه... #طرح_

تسهيل #مجلس_انقابي
   هادي همتيان:

تصويب طرح تسهيل براي انحصارشكني، ثمره 
همكاري مثال زدني مجلس محترم و دولت بود. 
همكاري دو قوه براي اصاح نظام مالياتي، اصاح 
نظام بانكي و حذف رانت  ارز ۴۲۰۰ توماني، در 
راس��تاي حمايت از توليد و معيشت خانوار و 
كنترل پايدار تورم نيز نويدبخش چش��م انداز 

روشني براي اقتصاد ايران خواهد بود. 

   سيدامير سياح:
حذف انحص��ار وكالت بزرگ ترين پي��روزي در 
جبهه شفافيت و رقابت از س��ال۹۳ بود.  هدف 
بعدي: حذف انحصاره��اي درم��ان و دارو! بايد 
مجازات انحصار را هم تش��ديد كني��م. جامعه 
بايد به انحصارگر به چش��م جنايتكار نگاه كند و  
دادستان ها، انحصارهاي فراگير را اخال در نظام 
اقتصادي تلقي و عليه سران شان اعام جرم كنند. 

   علي رجبي:
حذف يك ران��ت بزرگ به دس��ت مجلس 
يازدهم. آيا مي دانستيد نمايندگان مجلس و 
قضات بعد از پايان دوره خدمت مي توانستند 
بدون آزمون پرونده وكالت بگيرند! مجلس 
امروز درگير تضاد منافع نشد و با رأي باال اين 
رانت را كه سال ها وجود داشت به نفع بازار كار 

وكالت حذف كرد. # نه_به_انحصار
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 رفع انحصار از كسب وكارهاي حقوقي 
يادگاري مجلس انقالبي

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تصويب طرح تسهيل مجوز كسب وكارها در مجلس شوراي اسالمي

تصويب طرح تس�هيل صدور مجوزهاي كسب وكار در مجلس ش�وراي اسالمي و رفع 
انحصار از كس�ب وكارهاي حقوقي با خوش آمد كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه 
ش�د. كاربران تصويب اين ط�رح را آن هم با وج�ود البي گري هاي بي ان�دازه برخي از 
وكالي حام�ي انحصار، گامي مهم در راس�تاي برق�راري عدالت در جامع�ه و افزايش 
شاغلين كسب وكارهاي حقوقي دانس�تند. آنها با استناد به دانش�جوياني كه به رغم 

س�ال ها زحمت نتوانس�ته اند از س�د انحصار وكالت بگذرند اين ط�رح را موجب رفع 
تبعيض تعبير كردند. رئي�س مجلس در خصوص تصويب اين ط�رح توئيت كرد: »اين 
انحصارش�كني، يادگاري اس�ت از مجلس يازدهم براي تمام كس�ب وكارهايي كه در 
آينده به اقتصاد ايران رونق خواهند داد.« در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران و 
همچنين توضيح توئيتري برخي نمايندگان و مسئوالن پيرامون اين طرح را مي خوانيد.

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.

تأثير زيارت امام رضا)ع( از راه دور
آيت اهلل فاطمي نيا: 

الّسام عليك يا علّي بن موسي الرضا. مداومت بر زيارت امام رضا 
عليه السام از راه دور نيز آثار و بركات فراواني دارد. 

چنانچه در احوال علماي بزرگ آمده اس��ت كه هر وقت توفيق 
حضور در حرم مطهر ثامن الحجج حضرت رضا عليه الس��ام را 
نداشتند، از راه دور ارتباط خود را با حضرت حفظ مي كردند كه 

چشمه هاي معرفت بي شماري نيز براي آنها گشوده مي شد. 
البته در زمان زيارت حضرات معصومين عليهم الس��ام، چه از 
نزديك و در حرم مطهرش��ان، چ��ه از راه دور بايد حضور قلب و 

توجه باطني به آن وجود نوراني داشته باشيم. 
منبع: كانال تلگرامي »در محضر استاد فاطمي نيا«

   آیينه نفس

چرا »رون آراد« براي صهيونيست ها اهميت دارد؟

كانال تلگرامي »فجازيس��ت« نوش��ت: توئيتر قابليت حذف فالوورها را اضافه كرد. براي 
اس��تفاده از اين ويژگي بعد از انتخاب كاربر مورد نظر روي گزينه س��ه نقطه ). . . ( كليك 
كنيد و گزينه  Remove this follower را بزنيد. به اين ترتيب كاربر مورد نظر از ليست 

فالوورهاي شما حذف مي شود و ديگر نياز نيست افراد را باك كنيد! 

رضا يزدان پرست توئيت كرد: توقعي كه عده اي از دوستان از رئيسي دارند اين است كه مثل 
غول چراغ جادو از تو صندوق رأي بيرون بياد و بهشون بگه سه تا آرزو بكن و بعد از چشم 
به هم زدني همه چي حل بشه. مشكلي مثل تورم را مگه ميشه به اين زودي و سادگي حل 

كرد؟ مطالبه و نقد اگه عقاني نباشه صرفاً جيغ بنفش و كينه ورزي هست!

عليرضا تقوي نيا، دانش��جوي دكتراي علوم 
سياسي دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي خود 
نوشت: رس��انه هاي صهيونيست از شكست 
عمليات دستگاه هاي امنيتي رژيم صهيونيستي 
جهت كسب اطاعاتي در خصوص »رون آراد« 
خبر دادند. البته نخست وزير اين رژيم برخاف 
خبرهاي درز كرده از منابع امنيتي، بر موفقيت 
اين عمليات صحه گذاش��ت، ام��ا اعام كرد 
نمي تواند اطاعات بيشتري در اين خصوص 
ارائه كند. اما رون آراد كيس��ت و چرا اسرائيل 

روي آن حساس است؟
رون آراد كمك خلبان اسرائيلي است كه در 
سوم مهر  ۱۳۶۵ در جنوب لبنان هواپيمايش 
مورد اصابت موشك دوش پرتاب گروه هاي 
فلسطيني قرار گرفت و با كمك چتر نجات 
به همراه خلبان از مرگ حتمي رهايي يافت. 
خلبان با كمك چرخ بال هاي اسرائيلي نجات 
يافت اما وي به اسارت گروه مقاومت مومنه به 
فرماندهي مصطفي ديراني )ابوعلي( درآمد. 

ديراني مسئول امنيتي جنبش امل نيز بود 
و بر اساس اطاعات رس��انه اي شده تا سال 
۱۹۸۹ اين كم��ك خلبان اس��رائيلي را در 
اسارت گروه تحت امر خود داشته است. ارتش 
و سازمان هاي اطاعاتي صهيونيستي در طول 
مدت اس��ارت اين كمك خلبان تاش هاي 
بس��ياري را انجام دادند تا از سرنوش��ت وي 
مطلع شوند؛ ازجمله ربودن شيخ عبدالكريم 

عبيد امام جمعه شهر جبش��يت در جنوب 
لبنان و حتي خود مصطفي ديراني. 

ش��يخ عبدالكريم عبيد ۱۵ س��ال و مصطفي 
ديراني ۱۰ س��ال در بند صهيونيست ها بودند 
تا اينكه حزب اهلل يك سرهنگ اسرائيلي به نام 
حنان تننباوم را به اسارت گرفت و در سال ۲۰۰۴ 

با آنان و ساير اسراي فلسطيني مبادله كرد. 
نتيج��ه  در  صهيونيس��ت  مس��ئوالن 
بازجويي هايي كه از افراد ربوده شده كرده اند، 
معتقدند رون آراد پس از مدتي به حزب اهلل 
و در نتيجه ايران تحويل داده شده اما ديراني 

اين ادعا را تكذيب كرده است. 
با گذشت مدت مديدي از اسارت كمك خلبان 
مفقود شده اسرائيلي، بسياري معتقدند رون 

آراد ديگر در قيد حيات نيست اما مشخص 
شدن سرنوش��ت وي همچنان  براي سران 
صهيونيست مهم است. سؤال مهم اين است 
كه علت اصرار و ابرام صهيونيس��ت ها براي 

مشخص شدن عاقبت رون آراد چيست؟
۱( رژيم صهيونيستي براي جان شهروندانش 
ارزش زيادي قائل است، زيرا آنان را با وعده 
آس��ايش و امنيت از نقاط ديگ��ر جهان به 
شهرهاي اشغال شده فلس��طين كشانيده 
است و اگر دو مؤلفه ذكر شده براي اشغالگران 
از بين برود، سكونت در سرزمين فلسطين از 

حيز انتفاع ساقط مي شود. 
دوران  ط��ول  در  بن��ت  نفتال��ي   )۲
نخست وزيري اش به شدت زير سايه عملكرد 

نتانياهو قرار دارد و طي ماه هاي اخير همواره 
س��عي اش بر اين بوده كه با دس��تاوردهاي 
نمايشي بتواند بر فشارهاي محافل راستگرا 
و افكار عمومي رژيم صهيونيستي غلبه كند، 
زيرا با وجودي كه رس��انه هاي اس��رائيلي از 
شكست عمليات سخن مي گويند، او تأكيد 
دارد كه پيروزي بزرگي را حاصل كرده است. 
درنهايت بايد گفت عمليات كسب اطاع در 
مورد فرجام رون آراد اگر هم آنگونه كه نفتالي 
بنت مي گويد صحت داشته باشد )كه البته 
هيچ گونه خبري را در مورد وي منتشر نكرده( 
نخواهد توانست حفره هاي بزرگ امنيتي اين 

رژيم را بپوشاند. 
نبايد فراموش كرد طي سال هاي اخير چند 
مقام رده باالي اس��رائيلي )حتي در س��طح 
وزير( به اتهام جاسوسي براي ايران دستگير 
ش��ده اند يا كارخانه مهم ساخت تجهيزات 
فضايي اين رژيم طي ماه هاي گذشته منفجر 
شد و ايضاً چند مأمور ارشد موساد در اربيل 
توسط گروه هاي مس��لح عراقي به هاكت 
رسيدند و چند زنداني فلسطيني از ايمن ترين 

بازداشتگاه اسرائيل گريختند. 
ضمناً موارد فوق صرفاً بخش منتش��ر شده 
شكس��ت هاي امنيتي رژيم صهيونيس��تي 
است و ش��كاف هاي اجتماعي و اختافات 
سياسي درون آنها بعاوه ناكامي هاي بزرگ 

نظامي شان را نيز نبايد از نظر دور داشت. 

قابليت جديد حذف فالوورها در توئيتر رئيسي غول چراغ جادوست؟!

جشن 500ميليون دالری در کنار بی خانمان ها
محمد گرائي در رش��ته توئيتي نوشت: 
ژان لوروريه در كتاب »ايران بر ضد شاه« 
هزينه جش��ن هاي ۲۵۰۰ساله را ۵۰۰ 
ميليون دالر عنوان مي كند كه به تعبير 
راديو بغداد ب��ه ازاي هر خانواده ۲۱۰۰ 
دالر )بيش از ۵۵ ميليون تومان امروز( 
مي شود! اما وضعيت مردم ايران در آن 

دوران چگونه بود؟
پير بانش��ه در كتاب »انقاب به نام خدا« در مورد وضعيت مردم مي نويس��د: جنوب واقعي 
تهران بعد از بازار آغاز مي شود. جنوب بي خانمان ها و كوچ نشينان به اندازه اي ناشايست است 
كه مناسب تشخيص داده نشد روي نقشه رسمي نقش ببندد. جايي كه در تابستان، جوي ها به 

فاضاب هاي تهوع آور تبديل مي شوند... 
ژاله، خيام، مولوي و كمربند جنوبي، محيط بازار بزرگ هنوز هم فقر تمام عياري را آشكار مي كنند... 
اينجا چند گوسفند براي قصابي در خيابان ايران مي كشند، اندكي پايين تر در جوي خيابان زن ها به 

رخت شويي و ظرف شويي مشغول هستند. مرد پيري نانش را در آن خيس مي كند!
دورتر از اينجا جنوب ديگر چهره اي هم ندارد. اين قسمت از شوش اطراف راه آهن آغاز مي شود تا 
بيش از پيش فقيرتر به زمين هاي خشك كوير برسد. خشت خام و صفحه هاي فلزي تاب خورده، 
پارچه ساده اي آويخته بين دو ديوار، خانواده هاي بي ش��ماري را كه در خود پناه داده. بدتر از 
همه ]خيابان[ غار است!   شاه در اين وضعيت براي خودنمايي و كسب آبرو براي حكومت دست 
نشانده و وابسته اش و براي وجهه سازي از طريق مقايسه پهلوي با هخامنشيان، اقدام به برگزاري 

اين جشن ها كرد و نتيجه آن براي ملت فقر بيش از پيش بود... 

دولت باکو از تاريخ درس بگيرد
فردين ساروخاني در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: حال كه تنش مي��ان ايران و 
جمهوري باكو به باالترين ميزان خود 
رسيده است بد نيست اين مسئله را از 
جنبه ه��اي گوناگون كن��دوكاو كنيم. 
اس��رائيل كفاره گناهان اروپاس��ت كه 
مانند زباله غرب در منطقه خاورميانه 
تبعيد شد. اين رژيم نامشروع موجوديت 
خود را در درگير ساختن كش��ورها و قوميت هاي مختلف خاورميانه مي بيند . به نوعي هدف 
اصلي رژيم صهيونيستي ايجاد تنش ميان گروه هاي مختلف خاورميانه است تا به اين شكل 

تمركز آنها از اسرائيل برداشته و درنهايت آرمان فلسطين به فراموشي سپرده شود. 
پس از انقاب اسامي در سال ۵7 ايران خود را به عنوان اصلي ترين دشمن صهيونيسم جهاني 
معرفي كرد. ازاين رو تاش اسرائيل براي درگير كردن ايران با ساير كشورهاي خاورميانه كليد 
خورد . در همان س��ال هاي ابتدايي انقاب با اختاف افكني ميان ايران و عراق اين دو كشور 
مسلمان را با يكديگر درگير كرده اند. حمايت هاي امريكا از صدام براي تقابل با ايران بر كسي 
پوشيده نيست. اوج حمايت هاي بين المللي از حزب بعث عراق را مي توان در عمليات رمضان 
مشاهده كرد.  در سال هاي اخير نيز امريكا با ساختن داعش تاش كرد كشورهاي منطقه را 
با گروهي تكفيري با شعارهاي اسامي درگير سازد تا تمركزها از اسرائيل برداشته شود. در 
تمامي اين سال ها ايجاد جنگ داخلي در سوريه، ليبي و افغانستان نيز در دستور كار بوده  است. 

اتفاقات تلخي كه در آنها ريشه قوميت گرايي و تجزيه طلبي به خوبي ديده مي شود. 
حمله عربستان سعودي به يمن و شاخ وشانه كشيدن شيوخ حاشيه خليج فارس براي ايران 
نيز در پازل اسرائيل تعريف مي شود. اكنون صهيونيسم به دنبال اختاف افكني ميان دو كشور 
شيعه نشين است. دولت فاسد باكو بدون اين كه از سرنوشت صدام، اشرف غني، ابوبكر بغدادي، 
بن سلمان، منصور هادي و بن علي درس بگيرد به دنبال تحقق اهداف اسرائيل در منطقه است.  
كاش دولت فاسد باكو به عنوان جديدترين عروسك خيمه شب بازي غرب اين سخن رهبري 
را آويزه گوش خود كند: »فردي كه براي برادر خود چاه مي كند همواره در ته چاه قرار دارد!«

»حوض خون« اثري ارزشمند و متفاوت
رها عبداللهي در كانال تلگرامي خود ضمن 
معرفي كتاب »حوض خون« نوش��ت: 
»حوض خون« اثري ارزشمند و متفاوت 
است كه با روايت هاي زنان رختشويخانه 
جنگ توانسته بخشي از چهره زنانه جنگ 
را ب��ه تصوير بكش��د. »فاطمه س��ادات 
ميرعالي« نويس��نده جوان و خوش قلم 
انديمشكي كه هم تحقيق و هم تدوين 
كتاب را بر عهده داشته، پس از صدها ساعت مصاحبه با ۶۴ بانوي رختشويخانه جبهه در انديمشك، 
قهرمان هاي گمن��ام و مفقودالقص��ه اي را براي ما آش��كار مي كند. گمنامن��د چراكه تاكنون 
روايت هايشان را نه در كتابي خوانده ايم و نه در سينما و تلويزيون اثري از آنان به چشم مي خورد.  
براي پرونده ويژه مجله رايات و روايات با خانم ميرعالي درباره كتابش گفت وگويي داشتم؛ مي گفت: 
»اين بانوان قهرمان ، حقيقتاً گمنام هستند. حتي اطرافيانشان هم نمي دانند چه كارهايي كرده اند. 
دنبال معرفي خودشان نيستند. با قد خميده و دست هاي پينه بسته هنوز هم در كارهاي جهادي 
پيشقدم هستند. نه افسرده اند و نه نااميد. نشستن پاي صحبت هايشان حال آدم را خوش مي كند.« 
حوض خون را بخوانيد و اندكي در فضاي خاطرات عجيب بانوان غيور راوي آن نفس بكشيد؛ از 

شخصيت هاي نابشان توشه بگيريد و با اشك و لبخندهايشان حالتان را خوش كنيد.

چرا زندگي ما تغيير نمي کند؟
كانال تلگرامي »حامين مديا« نوشت: 
بي شك عوامل متعددي دست به دست 
هم مي دهد تا زندگي ما تغيير نكند. يكي 
از مهم ترين داليل پديده »اميد منفي« 
است. اميد منفي نوعي »مثبت انديشي 
انفعالي« اس��ت. يعني فرد دست روي 
دس��ت مي گذارد و براي تغيير زندگي 
قدمي برنمي دارد. او صرفاً اميدوار است 
فرجي حاصل شود و معجزه اي رخ دهد.  افراد گرفتار در تله اميد منفي عموماً منتظر رسيدن يك 
فريادرس، فرشته و ابرقهرمان هستند تا روزي ظهور كند و او يا هم كيشانش را به سرزمين موعود 
ببرد. اگر تكاپو نداريد و تنها سناريوي تان براي رسيدن به خوش��بختي، به دست آوردن يك 
»عشق«، رابطه رؤيايي و بدون چالش يا ظهور يك ناجي است، بدانيد در تله اميد منفي گرفتاريد 

و اين عامل متحول نشدن زندگي تان است. شما مسئول ايجاد تغيير زندگي تان هستيد.

عدالت فقط رفع فقر نيست
سيدياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: گاهي در ادبيات آنها كه 
متولي مبارزه با فقرند يا منادي برقراري 
عدالت، اين دو مفهوم خلط مي ش��ود. 
گاهي آنكه فقيري را به نوا مي رساند، با 
تصور برقراري عدالت آرامش مي يابد، اما 
رفع فقر متفاوت از برقراي عدالت است. 
فقر، معضلي است كه بايد رفع شود، اما 
آنچه عدالت مي خواهد با آن مبارزه كند، استضعاف است. مستضعف كسي است كه ضعيف نگه 
داشته شده، به هر دليلي از امكانات و ضرورياتي كه شرط الزم حركت در مسير پيشرفت است، 
بازمانده و از توان و امكان ايستادن و پيش رفتن محروم شده است. عدالت مي خواهد مستضعف 
امكان برابر با ديگران براي پيش رفتن براي فراهم كردن يك زندگي مطلوب به دست خود و 
براي خود بيابد. اين است كه فقر شايد با توزيع خوراك و پوشاك و تبلت برطرف شود- و بايد 
بشود- اما آن را نبايد با برقراري عدالت اشتباه گرفت.  برقراري عدالت و خروج مستضعفان از 
استضعاف، مستلزم كمك نظام سياس��ي و حركت نظام سياسي در اين جهت است. لذا نبايد 
كمك به مستضعفان محدود و منحصر به صدقات و كمك هاي مردمي و خيريه ها شود. اقتضاي 
عدالت اين است كه نظام سياسي از محل منابع عمومي براي رفع استضعاف هزينه كند و قاعدتاً 
در اين هزينه ها، ضمن اينكه رفع فقر در دستور كار مي گيرد، اما بايد توجه به اين شود كه هدفي 

ديگر كه بزرگ تر و واالتر است، رفع استضعاف براي برقراري عدالت است.

دستوري که مانع ايده خسارت باري شد
محمد طاهر رحيمي توئيت كرد: كمتر كسي دقت كرد كه دستور آن 
َمرد براي ممنوعي��ت واردات لوازم خانگي عمًا جلوي ايده خس��ارت 
باري كه مي گفت: »ارزهاي نفتي بلوكه شده را با كاالهاي مصرفي تهاتر 
كنيم« سد كرد. البد همه كشورها عادت مي كردند نفت خام ما را بخرند، 

ارزها را بلوكه كنند تا ما مجبور به واردات محصول  نهايي شان شويم!

 همه تالش هاي غرب 
براي نابودي انقالب اسالمي

حسن عابديني توئيت كرد:  غرب كه از نابودي  انقاب اسامي از طريق 
جنگ، كودتا، ترور و ش��ورش نااميد ش��د به تهديد، تخريب، تحريف 
و تحريم روي آورد. ديري اس��ت اما راهبرد  مهار ب��ا ايجاد محدوديت 
)هسته اي، توان دفاعي و نفوذ منطقه اي( براي تبديل ايران به بازيگري 

حرف شنو منطبق بر قواعد غربي در دستور كار قرار گرفته است. 

 50 درصد رايانه هاي اداري 
قادر به  دريافت ويندوز ۱۱ نيستند

كانال تلگرام��ي »زوميت« خبر داد: بر اس��اس تحقيقات انجام ش��ده 
توسط شركت Lansweeper، بيش از ۵۰ درصد رايانه هاي اداري از 
لحاظ سخت افزاري توانايي پشتيباني از ويندوز ۱۱ ندارند.  به گزارش 
Wccftech، از زماني كه مايكروسافت ويندوز ۱۱ را با پيش نيازهاي 
سخت افزاري عجيبش به جهان معرفي كرد، همه در اين فكر بودند كه 
آيا دستگاه آنها مي تواند از سيستم عامل جديد پشتيباني كند يا خير. 
متأسفانه پاسخ به اين سؤال غالباً منفي است. اخيراً مطالعه اي روي بيش 
از ۳۰ ميليون دستگاه در بيش از ۶۰ هزار شركت انجام شده كه نشان 

مي دهد وضعيت در بخش سازماني نيز خوب به نظر نمي رسد.

    تصویر منتخب


