
    اميرحسين ثابتي، مجري جهان آرا: 
 امروز س��خنگوي قوه قضائيه رس��ماً اعالم 
كرد ب��راي آقاي زنگن��ه وزير س��ابق نفت 
كيفرخواستي مرتبط با پرونده كرسنت صادر 
شده. ما تا قبل از رأي نهايي دادگاه قضاوت 
نمي كنيم و مج��دداً از آق��اي زنگنه دعوت 
مي كنيم تا به برنامه جهان آرا آمده و روايت 

خودشان را بيان كنند. 
   مالك شريعتي، نماينده مجلس:

 پيگيري مجلس درباره پرونده  فساد كرسنت، 
آنچنان كه آقاي زنگنه وانمود مي كند اصاًل 
سياسي نيست؛ گرچه عمده خطاها و فسادها 
در دولت دوم خاتمي رخ داد، دوره احمدي نژاد 
و مجالس گذشته نيز عاري از خطا نبود. شخصاً 
آماده ام با هر فرد دخيل در اين قرارداد مناظره 

كنم. تشكل هاي دانشجويي ميزباني كنند!
   وحيد حاجي پور، خبرنگار نفت: 

اصالح طلب��ان مدام مي گوين��د محمدرضا 
رحيمي رئيس اسبق ديوان محاسبات قرارداد 
كرسنت را هوا كرد ولي نمي گويند چه كسي 
اطالعات قرارداد را به رحيم��ي داد. يكي از 
خودشان به خودش��ان خيانت كرد و  اسرار 
مگو و فساد را روي ميز رحيمي گذاشت. البته 

به طور مهندسي شده!
   مجتبي توانگر، نماينده  مجلس: 

 اصالح طلب��ان درب��اره  كرس��نت آدرس غلط 
مي دهند و معتقدند كرسنت يعني صادرات گاز 
به امارات درحالي كه اين قرارداد، فروش گاز به 
قيمت ناچيزي به يك شركت دالل به نام كرسنت 
بود و نه صادرات. شركتي كه خود وزارت نفت در 

سال۷۸ آن را در بلك ليست قرار داده و همكاري 
با اين شركت را ممنوع اعالم كرده بود. 

   جمشيد ملكي: 
اگه قرار باشه ايشون با يك مجري در تلويزيون 
حضور پيدا كنه كه جور درنمياد. بايد با يك 
نفر كارشناس و مس��لط به پرونده كرسنت 
مناظره كنند تا براي مردم مشخص شود كه 

حق با چه كسي است. 
   امين آزاد: 

كشيدن چنين مباحثي به عرصه عمومي، يك 
بازي با برنده از پيش مش��خصه. قراردادي مثل 
كرسنت، با مالحظات و پيچيدگي هاي متعدد مثل 
قيمت گذاري گاز، وضعيت خاص تر فلر، هزينه 
فرصت، مالحظات بازاريابي و... در عرصه عمومي 
قابل تبيين و دفاع نيست. متأسفانه پيشاپيش 

نتيجه اين مسير قابل حدس و غم انگيزه. 
   فرهاد نظريان: 

 قوه قضائيه ب��ا پيگيري پرونده  كرس��نت و 
محاكمه عامالن اين فساد بزرگ، اجازه ندهد 
دوباره اين موضوع تكرار ش��ود كه افرادي با 
فساد و رشوه قراردادي را منعقد كنند و هزينه 

جريمه ايران از جيب مردم برداشته شود. 
   سيدسجاد رزمجو: 

زنگنه خواسته كه بياد و در تلويزيون بعد از ۱۴ 
سال در خصوص كرسنت جواب بده... كجاي 
دنيا براي كسي كه كيفرخواست صادر شده و 
بايد بره و در دادگاه پاسخگو باشه تريبون داده 
ميشه؟! آقاي زنگنه شما بايستي دادگاه َعلَني 
و پخش زنده از تلويزيون پاسخگوي به تاراج 

رفتن منابع انرژي اين كشور باشيد. 

|  1443 ربیع الثان��ی   17  |  1400 آذر   2 سه ش��نبه  6| روزنامه جوان |  شماره 6355

اصالح طلبان آدرس غلط ندهند
پاي پرونده كرسنت با توئيت زنگنه بار ديگر به شبكه هاي اجتماعي باز شد

ارسال توئيتي از سوي بيژن زنگنه، وزير سابق نفت، در خصوص حضور در برنامه جهان آرا 
و ارائه توضيحاتي در خصوص كرسنت بار ديگر پاي اين پرونده را به شبكه هاي اجتماعي 
كشاند. زنگنه در توئيت خود نوشته بود:» قرار شد دوشنبه اول آذر، ساعت 22 در شبكه 
افق برنامه جهان آرا حاضر شوم و درباره پرونده كرسنت توضيح بدهم. از رئيس محترم 
سازمان صداوسيما مي خواهم كه در اولين فرصت شرايط حضورم در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري ش�بكه دو را نيز فراهم كنند تا نس�بت به اتهامات مطرح شده در اين برنامه 

هم روشنگري كنم.« پس از اين توئيت با اعالم س�خنگوي قوه قضائيه مشخص شد كه 
كيفرخواستي در خصوص پرونده كرسنت براي جناب زنگنه ارسال شده است و از اين رو 
كاربران از زنگنه خواستند به جاي جلسه يكطرفه صداوسيما به قوه قضائيه پاسخگو باشد. 
از سوي ديگر برخي از نماينده هاي مجلس به روايت زنگنه از پرونده كه تقصير را متوجه 
به هم زنندگان قرارداد مي داند، اعتراض كردند و معتقدند به دليل فساد موجود در پرونده 
بايد متوقف مي ش�د. در ادامه بخش هايي از واكنش ها در اين خصوص مرور ش�ده است. 

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.

اموالرابرايدوكسگردآوريميكني
امام علي)ع( به فرزندش امام حسن)ع( فرمود:

 آنچه از دنيا هم اكنون در اختيار توس��ت پيش از تو در دس��ت 
ديگران بوده است و بعد از تو نيز به ديگران مى رسد. تو اموال را 
براى يكى از دو كس گردآورى مى كنى: يكى آن كس كه آن را 
در راه طاعت الهى صرف مى كند و با آن سعادتمند مى شود در 
حالى كه تو از آن محروم مانده اي يا كسى آن را در راه معصيت 
خداوند صرف مي كند و تو به س��بب آنچه ب��راى او گردآورى 
كرده اي شقاوتمند خواهى شد )چراكه كمك به گناه كرده اي(. 
هيچ يك از اين دو، شايس��تگى اين را ندارد كه تو او )ش��خص 
صالح( را بر خود مقدم دارى يا  بار )گناه( او )ش��خص ناصالح( 
را بر دوش كشى بنابراين براى گذش��تگان، رحمت خدا و براى 
 بازماندگان، رزق پروردگار را طلب كن )و به فكر آخرت و آينده 

خويش باش.(
منبع: صفحه توئيتري نهج البالغه، حكمت ۴۱۶

   آیينه نفس

تأثير هوش مصنوعي در آينده كسب وكارهاي ايراني

مهدي فضائلي در توئيتي نوشت: سازمان بهداشت جهاني هشدار داد اروپا تنها منطقه در 
جهان است كه در حال حاضر شاهد افزايش مرگ و مير كرونايي است. در هفته جاري مرگ 
و مير كرونايي در اروپا 5 درصد افزايش يافت. آلمان در اين هفته افزايش ۴0 درصدي ابتال 

را به ثبت رساند. پ.ن: ورودي هاي كشور بايد سختگيرانه كنترل شود.

فائزه طاليي در توئيتي نوشت:  اي جامعه جهاني اين كودكان روز كودك نميخوان الاقل 
حق حيات كه جزو كمترين حقوق يه انسانه رو بهشون بدين! »بر اساس آمار تعداد كودكان 
قرباني تجاوزات عربستان از ابتداي جنگ تاكنون به ۳۸۲5 كشته و ۴۱5۷ مجروح؛ بيش از 

۴00هزار كودك يمني نيز در فقر غذايي به سر مي برند« طنز تلخي به نام حقوق بشر.

كانال تلگرامي »هوش��يو« نوش��ت: هوش 
مصنوعي آينده بازار كار را تعيين مي كند و 
هوش انساني قابل رقابت با آن نيست. برنده ها 
در بازارهاي مالي كساني خواهند بود كه از 
تكنولوژي هوش مصنوعي برخوردار باشند 
اما اغلب دارندگان كس��ب وكارهاي بزرگ و 
كوچك، اطالعات چنداني از اين علم ندارند. 
واقعيت اين است كه اگر افراد بدانند كه هوش 
مصنوعي قادر اس��ت واكنش هاي مش��ابه 
رفتارهاي هوشمند انس��اني داشته باشد و 
مهارت هايي ازجمله قدرت درك ش��رايط 
پيچيده، شبيه سازي تفكر انساني، توانايي 
يادگيري و آموختن عل��م و دانش و قدرت 
استدالل براي حل مس��ائل را با دقت انجام 
دهد، توجه بيشتري به اين فناوري مي كردند 

و در نتيجه بهره  افزون تري از آن مي بردند. 
   هوش مصنوعي در كس�ب و كار چه 

تأثيري دارد؟
به جرئت مي توان گفت هوش مصنوعي در 
كسب وكار آنقدر مؤثر است كه مي تواند همه 
بازارهاي كار را تحت تأثير خود قرار دهد. اين 
مسئله به گونه اي است كه هوش مصنوعي با 
الگوريتم ها و آيتم هاي برنامه ريزي شده اش، 
س��اختار رفتاري و انگيزش��ي انس��ان ها را 
پيش بيني مي كند و در نتيجه سليقه و ذائقه 
متقاضيان در بازار را در نظر مي گيرد و سپس 
قادر به بخش بندي هاي بسيار دقيق از قدرت 

تصميم گيري و آينده فكري انسان هاست. 
به اين ترتيب اين فناوري ق��ادر خواهد بود 

رفتار و نيازهاي مصرف كنندگان را پيش بيني 
كند. اين مس��ئله اهميت فوق الع��اده اي در 
پيش بيني هاي بازار و رشد يا ركود اقتصادي 
دارد. درواقع، چنين اطالعاتي منبعي غني از 
اطالعات سودآور است كه هر بازاري به شدت 

به آن نياز دارد. 
به همين دليل است كه تأكيد مي شود چنانچه 
صاحبان كسب وكارها در خصوص اين علم و 
فناوري اطالعات كافي داش��تند و آن را در 
روند رشد كسب وكارشان به كار مي بردند، 
نتايج ارزنده اي را در روند شغلي خود درك 
مي كردند و قادر به پيش بين��ي وقايع بازار 
و عكس العمل ه��ا، فرصت ه��ا، تهديدها و 
تقاضاي بازار بودند. با اين برنامه ريزي بي شك 
پيش بيني هاي ب��ازار و فعالي��ت در آن كار 

چندان دشواري نخواهد بود. 

   آينده علمي با هوش مصنوعي
واقعيت اينجاست كه هوش مصنوعي براي 
غلبه بر هوش انس��اني به نوعي يك تهديد به 
حساب مي آيد، زيرا دقت هوش مصنوعي بسيار 
فراتر از هوش انساني است. براي مثال مي توان 
از سرعت و توانايي محاسبات كامپيوترها در 
اين زمينه نام برد. به همين خاطر، براي رقابت 
هوش انساني با هوش مصنوعي، اقداماتي در 
جهت ايجاد جهش ژنتيكي براي ارتقاي هوش 

بشر در حال اجراست. 
ديدگاهي كه اكنون نسبت به آينده وجود دارد، 
تصوري بسيار دورتر از حقايقي خواهد بود كه 
در آينده در حال وقوع است. به عنوان مثال، در 
س��ال ۱۳۸0 قادر به تصور تشكيل جلسات از 
طريق ويدئوكنفرانس هاي رس��مي نبوده ايم. 
طبق تحليل هاي انجام گرفته س��رعت رش��د 

تكنولوژي در مقايسه با ۲0 سال گذشته به بيش 
از ۱0 برابر رسيده است و اين يعني قادر نيستيم 

تغييرات علمي ۲0 سال آينده را تصور كنيم. 
   نحوه تأثير هوش مصنوعي در بهبود 

كسب وكار
بايد بپذيري��م كه هوش مصنوع��ي يكي از 
مهم ترين زيرساخت هاي تغيير آينده به شمار 
مي رود كه مي تواند با طبقه بندي اطالعات 
از نيازه��ا، رفتارها، ترس ه��ا و اميدهاي ما، 
برنامه هايي دقيق و سودآور طرح ريزي كند 
و الگوريتم ه��اي كاربردي به وج��ود آورد و 
بنابراين قادر خواهد بود رفتارهاي مردم را در 

انواع كسب وكار پيش بيني كند. 
به عنوان مثال، فقط هوش مصنوعي اس��ت 
كه مي تواند پيش بيني كند در نوروز ۳0سال 
آينده چه تغييراتي ممكن اس��ت در سفره 
هفت س��ين ايجاد ش��ود، چه رنگي ممكن 
است مورد استقبال مردم قرار بگيرد، قيمت 
ملك در چه نواحي رشد خواهد داشت، كدام 
كشورها به پوشش ايراني متمايل خواهند شد 
يا در مراسم محرم ۲0 سال آينده چه روشي 
باعث خواهد شد كه برخي كسب وكارها رونق 

بيشتري پيدا كنند و غيره. 
بنابراين آگاه��ي از تمامي اي��ن اطالعات، 
زمينه س��از ايج��اد فرصت هاي��ي ب��راي 
سرمايه گذاري س��ودمند به شمار مي روند. 
اينجاست كه بار ديگر تكرار مي كنيم: برنده ها 
در بازارهاي مالي كساني خواهند بود كه از 

تكنولوژي هوش مصنوعي برخوردار باشند.

لزومسختگيريدروروديهايكشور اينكودكانروزكودكنميخواهند

هاروارديهاخيليحاليشونه؟!
حانيه ميرزايي نوشت:  وقتي ميشنوين يه 
نفر فارغ التحصيل يا دانشجوي هاروارده، 
حتماً ب��ا خودتون فك��ر ميكنين خيلي 
باهوشه. قاعدتاً هم بايد اينطور باشه چون 
براي س��ال ۲0۲۲ كه ه��اروارد باالترين 
ميزان اپالي رو  داشته، فقط ۳/ ۴۳ درصد 
رو قبول كرده. اما گزارش جديد گاردين يه  
نكته خيلي جالبي رو ميگ��ه. ۴۳ درصد 
ورودي هاي سفيدپوست  هاروارد، بر اساس شايستگي درسي وارد دانشگاه نشدن. اينها گروهي هستن 
كه با بورسيه هاي ورزشي، به خاطر اينكه پدر يا مادر يا پدربزرگشون هاروارد رفته  به خاطر اينكه 
خانواده هاشون به دانشگاه كمك مالي ميكنن يا  بچه هاي هيئت علمي هستن وارد هاروارد ميشن و 

بررسي ها نشون داده سه چهارمشون  از نظر علمي و درسي شايستگي حضور تو دانشگاه رو ندارن. 
متأسفانه اين بحث سهميه تو دانشگاه هاروارد و احتماالً خيلي دانشگاه هاي ديگه هم هست، 
براي همين براي نتيجه گيري اينكه يكي خيلي حاليشه به دونستن دانشگاهش اكتفا نكنين.  

موفقيتتبليغاتي!
امين بزرگيان در كانال تلگرامي خود نوشت: بسيار متون، برنامه هاي تلويزيوني و گزارش هايي 
را درباره زنان و مردان موفق خوانده و ديده ايم. اكث��ر قريب به اتفاق اين محصوالت، بازتوليد 
ديدگاهي مخرب از موفقيت هس��تند. در اين محصوالت معموالً زنان و مردان موفق آنهايي 
هس��تند كه در سلس��له مراتب كاري و اجتماعي توانس��ته اند جايگاه هاي »باالتر«ي كسب 
كنند. در همين قدم اول روشن است كه در پس ناميدن موفقيت، حفظ نظام سلسله مراتبي و 

آريستوكراتيك موجود كه سرمنشأ نابرابري هاست ذخيره شده است. 
از سوي ديگر، آنچه از »افراد موفق« برجسته مي ش��ود »اراده« آنهاست. يعني اين افراد اراده 
كرده اند، دنبال خواسته شان رفته اند و سپس موفق شده اند.  آنچه در نگاه اول در اين تلقي معمول 
حذف مي شود، توجه به امكانات واقعي، موقعيت اجتماعي، خانوادگي و سرمايه  مادي افراد است. 
شما هرچقدر هم اراده داشته باشيد، دستيابي به اين معنا از موفقيت بدون اين عناصر مادي بعيد 
است و برجسته كردن معدودي فقرا كه به اين جايگاه رسيده اند فريبكاري اي بيش نيست. كسي 
كه از كودكي در اروپا زندگي كرده است، دست والدينش به دهانشان مي رسيده يا در ايران مثاًل 
هزينه  پرداخت مالي كالس زبان را داشته، اوست كه  مي تواند بخواهد. در واقع، اراده نيز سويه اي 
جامعه شناختي دارد كه در اين گونه نگاه ها ناديده گرفته مي شود.  موضوع سوم، خود معناي 
موفقيت است. تعريف سطحي از موفقيت محصول ارزش هاي حاكم بر جهاني است كه ارزش ها 
و منش ها را تعيين مي كند. موفق، لزوماً زن يا مردي نيست كه به فالن جايگاه اداري رسيده، 
چيزي اختراع كرده، دكتر شده يا اينقدر درآمد  كسب كرده است؛ موفقيت يعني حس رضايت 
از خود، شب ها آسوده خوابيدن و توان تحمل بارسنگين را دارى. موفقيت يعني شادكامي در 
عين رنج. اينها چيزهايي است كه شايد هيچكدام از موفق هاي تبليغ شده نداشته باشند. روشن 
است كه برخورداري از امكانات و درآمد و مسكن مناسب، زندگي را ممكن تر مي سازند اما مسئله 
اينجاست كه در نظم نوين ذهني، اين ابزار به جايگاه »هدف« صعود كرده اند و براي همين است 
كه صرف داشتن آنها توهم موفقيت را ساخته است.  معموالً آثاري كه درباره افراد موفق توليد 
مي شوند، آثار تبليغاتي درباره مفهوم رايج موفقيت و تثبيت نگرش هاي عمومي در اين باره است 

و تنها شكاف بين آدم هاي معمولي و حس موفقيت را بيشتر مي كنند.

طاليمانراخرجخوردنغذادررستورانميكنيم!
سيد سجاد پادام در رشته توئيتي در خصوص اصالح بودجه نوش��ت: ما در ايران معموالً تراز 
عملياتي منفي داريم. منفي بودن تراز عملياتي بودجه به آن معناست كه هميشه از منابع ديگر 
يا به عبارت بهتر منابع غيردرآمدي براي هزينه هاي جاري استفاده كرده ايم. اين اقدام مانند 
آن است كه شخصي طال و خانه خود را بفروشد و خرج غذا خوردن در رستوران بكند.  وقتي از 
بودجه عمراني كم كرده و خرج هزينه هاي جاري مي كنيم، در واقع حق عموم شهروندان را در 
قالب دستمزد به كاركنان دولت اعطا مي كنيم؛چراكه هزينه هاي دولت عموماً پرداخت حقوق 
كاركنان است و اين موضوع تبعيض آميز است و توليد نابرابري مي كند .  ما در بدنه كارشناسي، 
با انبساطي بودن بودجه مشكل نداريم. به شرط آنكه ما به ازاي هزينه ها، درآمد ايجاد كنيم. 
نمي توان هزينه ايجاد كرد اما درآمدها مانند درآمدهاي مالياتي را افزايش نداد. مسئله انبساط يا 
انقباض بودجه نيست بلكه ما به ازاي افزايش هزينه، افزايش درآمد اصولي نياز است.  بودجه هاي 
سنواتي ما هيچ اولويتي ندارند. بودجه اولويتدار به اين معناست كه دولت هر سال بودجه را با 
اولويت يك امر خاصي تنظيم كند. براي نمونه براي سال آتي بودجه اشتغال تعريف كنيم. به اين 

معنا كه تسهيالت بودجه كه اصوالً بالغ بر ۱00 هزار ميليارد تومان است، صرف اشتغال شود.

عربستانوهند
بزرگترينواردكنندگاناسلحهدرجهان

كانال تلگرامي »ايران ژئوپلتيك« خبر 
داد: بر اساس آمار سال ۲0۱۷ عربستان 
سعودي با ۴/۱۱و هند با ۳۶/۳ ميليارد 
دالر بزرگ ترين وارد كنندگان اسلحه در 
جهان هستند. اين دو كشور در واردات 
اس��لحه با يكديگر رقابت دارند و طي 
سال هاي مختلف، رتبه آنها در جايگاه 
اول و دوم تغيير مي كند.  در تصوير باال، 

كشورهاي وارد كننده اسلحه بر اساس قاره ها و مناطق به ترتيب تقسيم بندي شده اند. 
 منطقه خاورميانه: عربستان، مصر، امارات، عمان، عراق، قطر، اردن، كويت و... 

آسيا: هند، اندونزي، چين، كره جنوبي، پاكستان، ويتنام، ژاپن و... 
استراليا و اقيانوسيه: استراليا

اروپا: ايتاليا، تركيه، نروژ، آذربايجان، لهس��تان، بالروس و... )تقس��يم بندي بر اساس سايت 
howmuch است(

 امريكا: اياالت متحده، كانادا، مكزيك، برزيل، كلمبيا، پرو و... 
آفريقا: الجزاير، مراكش، آنگوال، تونس و...

نفوذفناوريدرخانههايآينده
درخدمتماياابزاريبراينقضحريمخصوصي؟

كانال تلگرامي آكادمي ارتباطات نوشت: 
روزنامه بريتانيايي گاردين در مقاله اي ما 
را س��ه دهه جلوتر مي برد تا نشان دهد 
خانه ه��اي م��ا در آين��ده در مواجهه با 
بحران هاي اقليمي، چگونه جايي خواهد 
بود.  ب��ه نظر مي رس��د تحوي��ل غذا با 
هواپيماهاي بدون سرنش��ين، خوردن 
گوشت هاي آزمايش��گاهي و پيروي از 
برنامه هاي غذايي بهينه سازي شده، در آينده مهارت هاي آشپزي مردم را كمتر خواهد كرد و اين 
كار را بيشتر به يك سرگرمي شيك تبديل خواهد كرد. خوردن گوشت حيوانات احياناً به چيزي 
شبيه به سيگار كشيدن تبديل خواهد شد و شايد همانقدر ناسالم، منسوخ و اندكي طغيانگرانه 
تلقي شود.  استفاده از حسگرها، ميكروفون ها، دوربين ها، نمايشگرها در اتاق هاي نشيمن  آينده 
احتماالً تا سال ۲050 بسيار رايج تر و البته پنهان تر خواهند شد. پتو يا احتماالً تشك شما نيز 
مي تواند خواب ش��ما را رصد كند.  م��ا در آينده به ط��ور طبيعي زباله هاي خ��ود را بازيافت و 
سيس��تم هايي براي تأمين انرژي خانه هاي خود ايجاد مي كنيم. از طرفي ما قادر خواهيم بود 
ميوه جات و سبزيجات مورد نياز خود را در كشور خود به  صورت اشتراكي توليد كنيم. تا آن  زمان 
احياناً آب وهواي بريتانيا براي كاش��ت انار و برخي انواع گالبي مناسب خواهد بود.  توالت هاي 
هوشمند مدفوع و ادرار شما را رصد مي كنند تا از س��المت روده و هورمون هاي شما اطمينان 
حاصل كنند و در عين حال شما را با دوش هاي سفارشي خود درمان كنند؛ البته تا زماني كه 
اشتباهاً روي توالت ديگران ننشينيد. اما اگر برخي مردم تصميم بگيرند از اين امكانات ديجيتال 
استفاده نكنند، چه چيزي از دست خواهند داد؟ مثالً اگر اين افراد اطالعات خود را به شركت هاي 

فروش توالت ندهند، مكمل هاي رايگان منيزيم تحويل نمي گيرند؟
آيينه هاي خانه هاي آينده ما نيز احتماالً بس��يار جذاب تر خواهد ب��ود. اين آيينه ها جمالت 
اميدوار كننده صبحگاهي مي گويند، به شما يادآوري مي كنند كه قرص هاي خود را مصرف 
كنيد، به شما كمك مي كنند آرايش كنيد و كودكان را تشويق مي كنند تا دندان هاي خود را 

با فيلترها و انيميشن هاي واقعيت افزوده مسواك بزنند.

باپاسخهايتكرارينميشود
ازپاسخگوييفراركرد

مهدي قاس��م زاده در توئيتي نوش��ت: هرچند علت آلودگي هواي اين 
روزهاي تهران را بايد در عدم تقويت شبكه حمل ونقل عمومي و اجراي 
قانون هواي پاك در چند س��ال گذشته جس��ت وجو كرد اما دولت و 
مديريت شهري جديد بايد توجه كنند كه در سال هاي آينده نمي توانند 
)همچون گذشته( با وارونگي هوا و راه حل هاي موقتي )تعطيلي و...( از 

پاسخگويي فرار كنند!

مالياتنيازمندتدبير
مهدي عس��گري در توئيتي با اش��اره به تصوير فوق نوشت: در هفت 
ماه نخس��ت، ماليات بر ش��ركت ها صددرص��د اما مالي��ات بر ثروت 
كه ش��امل دارايي هاي لوك��س، خانه ه��اي خالي، انتق��ال امالك و 
ارث اس��ت، تنها ۲۲درصد محقق ش��ده. از اين عدد، س��هم ماليات 
بر خانه ه��اي خال��ي و خودروهاي لوك��س صفر اس��ت! دولت براي 
 اين موض��وع تدبي��ر و براي رف��ع تبعي��ض و برقراري عدال��ت اقدام 

جدي كند.

اثرتهسيگاردرطبيعت!
صفحه توئيتري ش��رق نوش��ت: هر ت��ه س��يگار بعد از ب��ارش باران 
يك متر از خاك اطراف��ش را آل��وده مي كند و بعد از س��ال ها در آن 
 خاك ديگر گياهي رش��د نمي كند! ته س��يگار را به اميد تجزيه شدن 

پرت نكنيم.
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