
    علي چاهخوزاده:
الهي نصيرمان باش تا بصي��ر گرديم. بصيرمان 
كن تا از مس��ير برنگرديم. آزادمان كن تا اسير 
نگرديم...26مهر سالگرد شهادت شهيد شوشتري 
است، او كه براي وحدت در سيستان و بلوچستان 

توسط گروهك جيش الظلم ترور شد.
    آزاده رجبي:

حضرت امام در پي پي��روزي در عمليات مرصاد 
خطاب به سردار شوشتري مي فرمايند: »در اين 
دنيا كه نمي توانم كاري بكنم. اگر آبرويي داشته 
باش��م در آن دنيا قطعاً ش��ما را شفاعت خواهم 
كرد.« او در 26 مهر ۸۸ توسط گروهك عبدالمالك 
ريگي در سيستان و بلوچستان به شهادت رسيد. 

    مصطفي سيستاني:
هفته وح��دت برای م��ا مردم سيس��تان و 
بلوچس��تان يادآور خاط��رات دالورمرداني 

همچون شهيد شوشتري اس��ت كه ايشان 
بذري در اين مناطق گذاشتند كه ما تاكنون 
به چش��م نديده بوديم، باي��د بدانيم امثال 
شوشتري ها بي هيچ چشمداشتي براي رفع 
محروميت ها تالش مي كنند و هم اكنون راه 

اين شهيدان ادامه دارد. 
    حسن مكاري:

در سالرزو شهادت ش��هيد شوشتري يادي 
كنيم از فراز معروفي از وصيتنامه اين شهيد 
بزرگوار: »دي��روز از هر چه بود گذش��تيم و 
امروز از هر چه بوديم گذش��تيم، آنجا پشت 
خاكريز بوديم و اينجا در پناه ميز، ديروز دنبال 
گمنامي بوديم و امروز تالش مي كنيم ناممان 

گم نشود.« #شهداي_وحدت
    كاربري با نام »آقا معلم«:

شهادت سردار شوشتري مصادف شده با هفته 

وحدت، شخصي كه تا لحظه آخر عمرشون 
بين م��ردم ضعيف بود و هميش��ه به دنبال 
وحدت بين مسلمانان بود، امام خميني بعد 
از عمليات مرصاد گفتند به شوشتري بگوييد 
در اين دنيا ك��ه نمي توان��م كاري كنم، اگر 
آبرويي داشته باشم در آن دنيا قطعاً شفاعتش 

خواهم كرد. 
    مينا رشيدي:

امام خامنه اي: محاس��ن ش��هيد شوشتري 
به خاطر س��ن و س��ال كه ن��ه، از ديدن رنج 

مستضعفين سفيد شده بود. »صلوات«
    كاربري با نام »سعيد«:

شايد براتون جالب باشه كه برخي از مردم 
اهل س��نت بلوچ به ي��اد س��ردار نورعلي 
شوش��تري و ب��ه پ��اس خدماتش، اس��م 
بچه هاشون رو گذاشتن »نورعلي«...! خدايا 

ما رو عاقبت بخير و خوشنام بميران!
    سعيد پورمالئي:

26 مهرماه سالگرد شهادت بزرگمردي است كه 
نام، منش و يادش تا ابد در قلب و ذهن مردم عزيز 
ايران اسالمي و سيستان و بلوچستان به يادگار 
مي ماند. بلوچ ها در ش��هادت شوش��تري گريه 
مي كردند، مگر شوشتري با اينها چه كار كرد كه 
قلب ها را تسخير كرد. استراتژي شهيد شوشتري 

به كارگيري محبت به جاي گلوله بود. 
   محمد شيرواني:

اين ايام سالروز شهادت سردار سرافراز اسالم 
نورعلي شوش��تري است. كس��ي كه جانش 
را براي وحدت اس��الم فدا كرد و طي حمله 
انتحاري كوردالن تكفيري در سرباز سيستان 
به شهادت رس��يد. همرزمانش مي گويند او 

شهدايي زندگي مي كرد تا اينكه شهيد شد!
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بزرگداشت شهيد وحدت در هفته وحدت
كاربران شبكه هاي اجتماعي در سالروز شهادت سردار شوشتري ياد اين شهيد واالمقام را گرامي داشتند

۲6مهر در سالروز شهادت سردار شوشتري كه در سال جاري با هفته وحدت نيز همزمان شده 
است، كاربران شبكه هاي اجتماعي طي توئيت هايي با اشتراك گذاري نوشته هايي از شهيد و 
همچنين بازخواني خدمات او به مناطق محروم ياد او را گرامي داشتند. كاربران شهيد شوشتري را 

»شهيد وحدت« خواندند و از ارتباطات صميمي اش با اهل سنت به ويژه در مناطق محروم نوشتند. 
شهيد شوشتري كه در مقام جانشين فرمانده سپاه پاسداران خدمت مي كرد در سال ۱۳۸۸ به 
دست گروهك عبدالمالك ريگي ترور شد. در ادامه بخش هايي از توئيت هاي كاربران 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.

 چگونه در طول هفته 
از جهت معنوي شارژ باشيم؟

آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:
يك جوري برنامه ريزي كنيد كه از جمعه ها بهره برداري ش��ود. 
جمعه اگر از لحاظ عبادت، خوب اداره شود، بقيه هفته هم خوب 
اداره مي شود! مثل اين اس��ت كه مثاًل شما  ابتداي روز، صبحانه 

خورده ايد؛ اين باعث مي شود كه ديگر تا ظهر ضعف نكنيد!
اگر در جمعه از لحاظ عبادت، كار خوب و حسابي و دهان گيري 
كرديد، تا آخر هفته ضعف نمي كنيد، تا آخر هفته شارژ هستيد. اگر 
در جمعه، باطري خودتان را خوب تقويت كنيد، تا عصر پنج شنبه 
كم نمي آوريد.  به عبادت و زيارت امامزاده ها بپردازيد. به زيارت 

قبور برويد. بعد از نماز جمعه در عصر، دعاي سمات بخوانيد. 
منبع: كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آیينه نفس

فعاالن سياسي و اقتصادي كشتي گرفتن ايراني را آموزش ببينند!

سيدعباس  عباس پور با انتشار آمار فوق نوشت: بانك هاي خصوصي ۳۷ ميليون مترمربع 
زمين و س��اختمان به ارزش ۱2۱ هزار ميليارد تومان در اختي��ار دارند. پ. ن: مهم ترين 

مخالفان اجراي طرح هاي ماليات بر خانه هاي خالي و عايدي سرمايه، بانك ها هستند. 

رضا عابدي در توئيتي نوشت: جوزف ناي در كتاب خويش تحت عنوان»پايان قرن امريكا« 
تصريح مي كند: »سياست خارجي امريكا در وضعيت فروپاشي قرار دارد، اقتصاد آن خوب 

كار نمي كند و دموكراسي اش معيوب است«. . . قرن امريكا 20۱4- ۱9۱4 روحش شاد. 

مهدي جهان تيغي در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: كشتي ازجمله ورزش هايي است كه 
نماد مستقيم زور بازو و توان بدني است، البته 
ورزش كشتي سرتاس��ر با تكنيك هاي ناب 
و متعددي عجين است ولي در كشتي هاي 
فوق س��نگين وزن چندان نمي شود انتظار 
اجراي بس��ياري از فن هايي را داشت كه در 

اوزان كمتر قابليت اجرايي شدن دارند. 
كشتي وزن هاي ۱۳0 كيلو نماد قدرت زور و 
بازو محسوب مي شود و همين مسئله شايد 
اهميت اول شدن در اين وزن ها را براي همه 
كشورها بسيار ويژه تر كرده است. اين موضوع 
در وزنه برداري كه نماد ديگري از ورزش هايي 
است كه مستقيماً زور و بازو در آن نقش دارد 
نيز ديده مي شود. به همين دليل بسياري از 
مردم دنيا كه عالقه مند به ورزش هستند نام 
قهرمانان فوق سنگين وزنه برداري را بيش از 
ديگر وزنه برداران ديگر اوزان مي شناس��ند. 
همچنانكه ساليان متمادي حسين رضازاده 
در عرصه بين المللي يكي از ش��ناخته ترين 
ورزش��كاران اي��ران محس��وب مي ش��ود و 
همچنين تصاوير وزنه ب��رداري او تا مدت ها 
نمادي از ق��درت و غرور ايراني��ان به طرق 
مختلف در داخل و خارج از ايران مورد توجه 

قرار مي گرفت. 
با اين وجود اين مسئله را بايد يادآوري كرد 
كه تع��داد محدودي از ورزش ه��ا در جهان 
هستند كه جنبه هاي قدرت در آن اين قدر 
مهم محسوب مي شود، مسابقات وزنه برداري 
يا مسابقات WSM )معروف ترين مسابقات 

قوي ترين مردان جهان( و البته ورزش كشتي 
كه از زمان المپيك باستاني كه از مسابقات 
كشتي براي تعيين قوي ترين مرد استفاده 

مي شد همچنان مورد توجه است. 
نكته جالب توجه نيز اينجاست كه اين نوع 
ورزش ها كه نماد زور و بازو در دنيا محسوب 
مي ش��وند همواره مورد توجه كش��ورهاي 
قدرتمند سياس��ي و نظامي جهان نيز قرار 
دارد. عطش و اصرار امريكايي ها و روس ها و 
كشورهايي با رؤياهاي بزرگ همانند تركيه 
در اين نوع مس��ابقات و مي��زان اهميتي كه 
ب��ه آن مي دهند بس��يار قابل توجه اس��ت. 
به خصوص امريكايي ها تصويرس��ازي هاي 
قدرتمندي از مردان امريكايي از بدن سازي 
تا حتي اين روزها براي كشتي اصرار ويژه اي 
در اين س��ال ها داش��ته اند و اص��رار به اين 
تصويرسازي ها در هاليوود و ارتش امريكا نيز 

در اوج قرار دارد. خالصه آنكه قهرمان شدن 
در اين نوع ورزش هاي خاص جنبه بس��يار 
مهم نماديني از قدرت و استقامت اين ملت را 
درون خود به صورت مستقيم دارد و به همين 
دليل كشورهاي قدرتمند اصرار دارند در اين 

ورزش ها همواره در صدر باشند. 
در روزهاي اخير كه مسابقات جهاني كشتي 
برگزار ش��د ايران توانس��ت دو مدال طالي 
سنگين وزن در دو رشته آزاد و فرنگي را به 
دست بياورد؛ موضوعي كه فراتر از ورزش بايد 
مورد توجه و تحليل قرار بگيرد. اميرحسين 
زارع و علي اكبر يوسفي قهرمانان كشتي فوق 
سنگين وزن آزاد و فرنگي جهان امروز نماد 
زور و بازو و استقامت ايران در عرصه جهاني 
هستند. جالب آنكه ايران در حالي امپراطوري 
سنگين وزن جهان در ورزش مهم كشتي را 
در دست گرفته اس��ت كه ورزش ايران نيز 

همانند عرصه سياسي و اقتصادي بي تأثير از 
تحريم ها و عمليات رواني كم سابقه خارجي 
در اين سال ها نبوده اس��ت. جالب تر اينكه 
ايران در حالي بر يك��ي از باالترين نماد زور 
و بازوی جهاني تكيه زده كه هم رهبري اين 
موفقيت با مربيان داخلي بوده و هم مختصات 
اين قهرماني از مسير تفكراتي همچون تكيه 
به درون، مديريت جهادي مربيان داخلي، 
اس��تقامت، خودب��اوري، اعتمادبه نفس در 
برابر حريفان قدرتمن��د جهاني با دارا بودن 
كوهي از امكانات و پشتيباني، اميدواري به 
آينده، اس��تفاده مطلوب از امكانات موجود 
كشور، جوان گرايي، اخالق و مرام ديني و... 

گذشته است. 
امروز اف��رادي همچون يزداني ه��ا، زارع ها، 
يوسفي ها و ديگر ورزشكاران قهرمان ايران، 
نه تنها نمادي از روح اس��تقامت و تاب آوري 
ملت ايران با وجود كم سابقه ترين دشمني ها 
در طول تاريخ با يك ملت هستند بلكه نماد و 
نشانه اي از اين هستند كه ملت ايران با اصرار 
به يك مسير گفتماني مطلوب كه اين افراد 
را قهرمان كردند، در آينده اي نه چندان دور 
خواهند توانست باالترين قله هاي جهان در 
عرصه هاي مختلف سياسي، نظامي و حتي 
اقتصادي دنيا را نيز فتح كنند. خوب اس��ت 
صاحبنظران و فعاالن سياس��ي و اقتصادي 
كش��ور اين روزها ب��ه مس��ير موفقيت اين 
قهرمانان فوق سنگين كشور بيشتر فكر كنند 
و كشتي گرفتن با مشكالت و مسائل اساسي 

كشور را از اين قهرمانان الگو بگيرند. 

اصلي ترين مخالفان طرح ماليات بر خانه هاي خالي پايان قرن امريكايي

 واكنش فيسبوك به سازنده ابزاري 
كه اعتياد به فيسبوك را كاهش مي دهد!

حس��ن باوير در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: يكي از كاربران فيسبوك به نام 
Louis Barclay يك افزونه مرورگر 
به نام Unfollow Everything را 
طراحي كرده بود كه به كاربران اجازه 
 )News Feed( مي داد في��د اخب��ار
خود را ب��ا unfollow ك��ردن تمام 
دوستان، گروه ها و صفحات پاك كنند. 
فيد اخبار فيس��بوك صفحه اي بي انتهاس��ت كه كاربران مدت زمان زي��ادي را در آن وقت 
مي گذرانند، صرف زمان بيشتر مساوي است با ديدن تبليغات بيشتر و اين يعني ميلياردها 
دالر پول كه به جيب فيس��بوك مي رود.  با unfollow كردن ديگ��ران، كاربران هنوز هم 
مي توانند با آنها در ارتباط باشند و به پروفايل آنها سر بزنند ولي فيد اخبار آنها خالي شده و 
باعث مي شود زمان كمتري را صرف اين شبكه اجتماعي كرده و اعتياد افراد به آن كمتر شود.   
اما چند ماه پيش فيس��بوك يك نامه توقف و انصراف )cease- and- desist letter( به 
اين شخص فرستاده و او را تهديد به پيگيري قانوني اين ماجرا كرده است و از او خواسته تا اين 
ابزار را از افزونه ها بردارد. همچنين حساب كاربري فيسبوك و اينستاگرام وي را براي هميشه 
بستند و از او خواستند تا ديگر ابزاري در مقابل فيسبوك و سرويس هاي زير شاخه آن درست 
نكند.  اين سلطه رس��انه اي، مديريت افكار عمومي و معتاد كردن كاربران به استفاده از اين 
شبكه اجتماعي باعث شده كه با اين حجم از سرقت و افشاي اطالعات كاربران هنوز هم بيش از 
يك ميليارد نفر از اين شبكه اجتماعي استفاده كنند. سالمت و وقت شما ارزشي براي صاحبان 
شبكه هاي اجتماعي و مديران رسانه ها ندارد. تا وقتي براي آنها ابزاري براي افزايش ثروتشان 
باشيد اجازه فعاليت داريد، اما اگر براي نجات انسان ها از دام اين رسانه ها كوچك ترين اقدامي 

انجام دهيد خيلي راحت شما را از زمين بازي حذف مي كنند. 

وظيفه سخت تربيت ذهن
فاطمه بهروزفخر در كانال تلگرامي خود نوشت: مي دونيد، تربيت ذهن و روان كار خيلي سختيه! به نظرم 
حتي اگه هدف از خلقت اين آدميزاد طفلي همين باشه كه ذهن خودش رو تربيت كنه، واقعاً وظيفه 
سختي داريم. به نظرم تربيت خودمون سخت ترين كار دنياست. چون اگه از عهده تربيت خودمون 

برنيايم، هيچ چيز ديگه اي رو هم نمي تونيم تربيت كنيم. حاال چرا يهو درباره تربيت ذهن نوشتم؟!
من نمي فهمم اين چه سيستميه كه آدميزاد قدردان چيزي كه داره نيست و آب لب ولوچه ش 
براي داشته هاي يه آدم ديگه راه مي افته. حاال هزارنفر هم بيان بهش بگن ببين تو خودت هم 
مثل همون رو داري. عينش نيست، اما شبيهش هست. حتي شايد هم بهتر. ولي نمي فهمه 
ديگه! من هميشه اوني هستم كه معتقده چيزي كه ديگري داره، حتماً بايد بهتر از مال من 

باشه! كاًل اين چه سيستميه؟! به خاطر حرص و طمع آدميزاده؟!
اي��ن زياده خواه��ي و قدرناشناس��ي داش��ته ها، خيلي رن��ج داره. ت��وي طوالني م��دت خيلي 
فرسوده كننده ست. از طرفي هم لذت زندگي رو حروم مون ميكنه. كالً حسرت چنين كاركردي داره. 
لذت رو از ما ميگيره. گمون نكنم كسي توي دنيا پيدا بشه كه حداقل يك بار حسرت داشته ديگري 
را نداشته باشه و قدردان داش��ته هاي خودش باشه. باالخره همه تجربه ش كرديم. اما خوشبخت 
اونيه كه تونسته ذهنش رو، اين اعجوبه هميشه در پي حسرت كشيدن رو تربيت و سنجاقش كنه به 

لحظه هاي شيرين زندگي خودش! خوش به حالتون اگه ذهن تربيت شده اي داريد!

 داليل تغيير احتمالي
 سياست خارجي عربستان چيست؟

رحمان قهرمان پور در رشته توئيتي نوشت : تحركات ديپلماتيك در روابط ايران و عربستان بيشتر 
شده و گفته مي شود دو طرف بر سر بازگشايي كنس��ول گري ايران در جده و سپس سفارت ها در 
پايتخت هاي دو كشور توافق دارند. دو نگاه نسبت به اين مسئله وجود دارد. اولي مي گويد عربستان 
در حال بازگشت به سياست خارجي سنتي محتاطانه خود در منطقه است.  دومي مي گويد ناكامي 
سياست تهاجمي بن سلمان، همراهي نكردن بايدن با سياست هاي او و مهم تر شدن مسئله جانشيني 
در داخل عربستان را به يك عقب نشيني تاكتيكي در سياست منطقه اي خود كشانيده است. در 
نتيجه با مهيا شدن شرايط رياض دوباره سياست تهاجمي خود در منطقه را از سر خواهد گرفت.  زيرا 
رياض به خوبي مي داند كه در خاورميانه پسا امريكايي نمي تواند در سياست خارجي همانگونه رفتار 
كند كه در دوران هژموني امريكا در منطقه خاورميانه رفتار مي كرد. عربستان بتواند جايگزيني براي 

چتر امنيتي امريكا بيابد مثل ساير قدرت هاي منطقه اي رويكرد تهاجمي را تشديد خواهد كرد.

دنبال قوي كردن ايران باشيم نه مصرف ايران
صادق الحسيني، كارشناس اقتصادي 
در كانال تلگرامي خود نوشت: دوسال 
پيش از اردوغان نوشتم و اينكه چگونه 
توانس��ت از يك كودك كار به شخص 
اول منطق��ه تبدي��ل ش��ود. االن فضا 
ش��فاف تر اس��ت. او بود كه مانع  صلح 
پيشنهادي ايران در سوريه شد. او غائله 
 آذربايجان را راه انداخت. او راه شمالي 
جاده ابريشم براي دور زدن ايران را تكميل كرد و اين بازي ادامه دارد. گرد و خاك دعواهاي 
داخلي و بازي هاي جهاني كه بخوابد مي فهميم كه بزرگ ترين رقيب منطقه اي ايران، تركيه 

بود و زماني كه در خواب غفلت بوديم گوي سبقت را از ما ربوده!
تركيه اي كه تا سال 2002 تورم باالي 60درصد و رشد منفي داشت و ۱۷ سال بعدش تورم 
تك رقمي و رشدهاي باال. حاال هي شعار بدهيم فايده  اي ندارد، نياز به شعور داريم. شعوري 
كه دنبال قوي كردن ايران باشد نه مصرف كردن ايران! كه جلوي روند مخرب فعلي را بگيرد. 
اجازه كسري بودجه گسترده را ندهد. بازي جديدي مقابل چين و امريكا تعريف كند. جلوي 

جوالن ذينفعان را بگيرد و از پنجره جمعيتي كشور استفاده كند.

فيلمساز بي ادعا و با سواد سينماي ايران هم رفت
سعيد مستغاثي در صفحه اينستاگرامي 
خود نوشت: كسي از او خبري نداشت، 
20 سالي مي شد كمتر كسي مي دانست 
چه مي كند. يكي دوباري كه تلويزيون 
فيلم هاي »انفجار در اتاق عمل« ، »دوله 
تو« و »اتاق يك« را پخش كرد، آنهايي 
كه مي ش��ناختند، س��ؤال مي كردند 
راستي رحيم رحيمي پور كجاست؟ و 
آنها كه نمي شناختند مي پرسيدند سازنده فيلم نفسگيري كه ماجراي واقعي عمل جراحي 
رزمنده اي را به تصوير كشيده كه خمپاره عمل نكرده در پايش گير كرده بود يا تنها فيلم هايي 
كه جنايات كومله و حزب دمكرات را دراماتيزه كرد، كيست و چرا مثل ديگر فيلمسازان سر و 

صدايي ندارد و خبري از او نيست؟
در اصل علوم آزمايشگاهي خوانده بود ولي به سينما عالقه مند شد و بعد از انقالب فرهنگي 
به كالس هاي باغ فردوس رفت و سينما آموخت. از آنها نبود كه همينطور دوربين به دست 
بگيرند و آزمون و خطا و به اصطالح سياه مشق كنند، براي هر فيلمش كلي مي آموخت و قبل از 
ساخت هر فيلم، بسيار به آموخته هايش اضافه مي كرد، از همين رو، فيلم به فيلم بهتر مي شد و 
جلو مي رفت. برخالف خيلي از فيلمسازان حتي به ظاهر معتبر، به فيلم نديدن افتخار نمي كرد 

و بر طبل جهل و ناداني نمي كوبيد، زياد فيلم مي ديد و از آنها مي آموخت. 
هر سه شنبه او را در جلس��ات نمايش فيلم فيلمخانه مي ديدم كه با اش��تياق و به تنهايي در 
صندلي هاي باالي بالكن سينما صحرا مي نشس��ت و غرق فيلم ها مي شد، برخالف ما كه آن 

جلسات برايمان بيشتر پاتوق بود براي ديدار تازه كردن و گپ زدن. 
خيلي بي حاشيه بود، وقتي در دوره هاي مختلف معاونت هاي سينمايي و بنياد فارابي، بايكوت 
شد و فيلمنامه هايش يكي يكي رد شدند و حمايت نشد و به جايش بي سواد ها و دوزاري ساز ها 
آمدند، حتي سراغ رسانه ها نرفت، داد و بيداد و غوغا نكرد، بي سر و صدا بود، خانه نشين شد 
ولي به كوس و كرنا نزد. حتي به قيمت اينكه فراموش��ش كنند كه كردند.  حتي وقتي كرونا 
گرفت و بستري شد، كسي متوجه نشد، مثل بعضي ها نبود كه از همان روز پديدار شدن عالئم 
مشكوك، صفحات اينستاگرام، تلگرام و توئيتر را پر كند كه ايهاالناس، بدانيد و آگاه باشيد من 
به قرنطينه رفتم! و دم به دم، رسانه ها اخبارش را منتشر كنند.  همانطور بي سر و صدا تا نفس 
داشت، كرونا هم او را ر ها نكرد تا ديگر تواني برايش باقي نماند و به سوي ديار باقي پركشيد و 

در جوار رحمت حق، اين بار آسوده و راحت و بي دغدغه آرميد. خدايش بيامرزد.

 برنامه هاي اولويت دار نظام مالياتي 
در دوره جديد

داود منظور، رئيس كل سازمان امور مالياتي در توئيتي شرح كوتاهي از 
برنامه هايش را ارائه كرد. او نوشته است: هوشمندسازي نظام مالياتي، 
رعايت عدالت و انصاف، مؤدي محوري به جاي مميز محوري، ساماندهي 
معافيت هاي مالياتي، وضع پايه هاي مالياتي جديد، افزايش ۵0 درصدي 
نس��بت ماليات به توليد ناخال��ص داخلي و فسادس��تيزي برنامه هاي 

اولويت دار نظام مالياتي در دوره جديد محسوب مي شوند. 

شرط حل تخصصي مسائل 
آموزش وپرورش

علي پارسانيا توئيت كرد: حل تخصصي مسائل آموزش و پرورش، به حل 
مسئله اي غيرتخصصي به نام »منازعه قدرت« در وزارتخانه گره خورده 
است و تا زماني كه »محل نزاع هاي تخصصي« و »تفاوت رويكردهاي 
حل مسئله« مشخص نشود، جنگ قدرت به صورت »كور« ادامه خواهد 

يافت. تا رسيدن به اين نقطه، راه دشواري پيش رو داريم.

تالشي براي نفهميدن!
ش��يرين پناهي در توئيتي نوش��ت: تا ديروز فرياد ميزدن چرا جلسه 
كميسيون طرح صيانت علني برگزار نميشه و اينا ميخوان همه چي رو 
فيلتر كنن حاال كه زنده پخش شده و قاليباف گفته قرار نيست چيزي 
فيلتر بشه، ميان ميگن پس چي ميخوايد تصويب كنيد؟ واقعاً اين تالش 

براي نفهميدن فرق صيانت از حقوق كاربران با فيلترينگ ستودنيه!

    تصویر منتخب
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