
   محمدحسن دهقانی:
گرفتن زمین بازی با اع��زام تیم اقتصادی که 
نش��ان از عزم جدی برای رفع تحریم ها دارد و 
همچنین ارائه دو بسته پیشنهادی در واقع نشان 
از شروع مذاکرات هوشمندانه و مبتنی بر راهبرد 
مشخص دارد. #رفع_تحریم #مذاکرات_وین

   ابوذر گوهری:
محور اصلی مذاکرات وین رفع تحریم های 
ظالمانه غرب علیه ملت ایران اس��ت. برخی 
فضاس��ازی های طرف مقاب��ل و اذناب آنها، 
نشان از عدم جدیت و ایجاد اختالل در روند 
مذاکرات است. طرف مقابل باید پاسخگوی 

عدم انجام تعهداتش باشد.
   حامد پهلوانی:

به ای��ن دور مذاکرات خوش بین باش��یم یا 
نباش��یم یک هفته گفت وگو برای قضاوت 
زود است. جماعتی که ش��ش سال در تنور 

مذاکرات می دمیدن حاال غوره نش��ده مویز 
می خوان... #مذاکرات_وین

   سیاوش آقاجانی:
اقتص��اد آواربرداری می خواد و دیپلماس��ی 
رسوب زدایی؛ باید اول رسوبات غلط ذهنی 

طرف مقابل رو زدود. #مذاکرات_وین
   رؤیا راعی:

پیش از آغاز مذاکرات گفتند که ایران به دنبال 
احیای برجام ظریف است و مبنا همان شش 
دور مذاکرات قبلی است!  حاال پس از پایان 
دور اول مذاکرات می  گویند مذاکرات در دور 
اول به خاطر سختگیری های تیم جدید به 
نتیجه نرس��ید! تکلیف خودتون با خودتون 

هم روشن نیست! #مذاکرات_وین
   سیدعماد:

تحلیل های هیجانی بخشی از هویت فعالین 
رسانه ای ما شده است. در خصوص مذاکرات 

وین عده ای از بن بست قطعی و تحریم های 
بیشتر به طور قطعی حرف می زنند و طرف 
دیگر از پیروزی قطعی تی��م مذاکره کننده 
می گویند اما واقعیت این است که بازی هنوز 

برای دو طرف ادامه دارد...
   احسان منصوری:

می گویید ایران باید کوتاه بیاید. بسیار خب، 
خواس��ته اصلی ایران رفع تحریم هاس��ت و 
برگشت به برجام. از »خواست رفع تحریم « 
کوتاه بیاید؟ که چه بشود؟ که امضا بگیریم؟ 
یعنی معتقدید ما از رفع تحریم عقب بنشینیم 
که به م��ا امضا بدهند؟ آن وق��ت آن امضا را 
بیاوریم تهران شکم مردم را سیر کنیم؟ مگر 
خواست مردم چیزی جز رفع تحریم است؟ 
چه اتفاقی در این سال  ها افتاد که باور کردیم 
امضای کاغ��ذی که هیچ کس ب��ه آن عمل 

نمی کند مهم تر از رفع تحریم است؟

   حسن عابدینی:
پیشنهادهای سه گانه ایران مبتنی بر توافق 
۲۰۱۵ است. آلمان، فرانس��ه و انگلیس که 
شش سال از تعهد لغو تحریم ها طفره رفته اند، 
پیش��نهاد ایران را س��ختگیرانه می دانند. 
هیئت ه��ای اروپای��ی که به نظر می رس��د 
ب��رای تصمیم گی��ری اختی��ار الزم ندارند 
جهت آمادگی گفت وگوهای هفته آینده به 

پایتخت های شان رفتند.
   مسعود براتی:

مذاکرات جدید تمام شد. از االن که چارچوب 
نظری تیم ایرانی برای غرب شفاف شده است، 
تمرکز روی جنگ ادراکی و روایتی خواهد بود 
تا بتوانند از داخل تیم را تضعیف کنند. حتماً 
به همه عالقه مندان توصیه می کنم مقاله آقای 
باقری در فایننشال تایمز را با دقت بخوانند، در 

این روز ها زیاد به کار می آید.
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شروع هوشمندانه و مبتنی بر راهبرد 
دیپلمات های ایران قابل تقدیر است

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به پایان نخستین دور مذاکرات وین

با پایان دور نخست مذاکرات وین کاربران شبکه های اجتماعی طی توئیت  هایی نظرات 
خود را بیان کردن�د. برخی معتقد بودند به نتیج�ه نرس�یدن دور اول مذاکرات به دلیل 
زیاده خواهی دیپلمات های ایرانی بوده اما کاربران این حرف را غیرکارشناسی و بیشتر 

موضعی از سر سیاس�ی کاری دانس�تند. کاربران معتقد بودند ایستادگی دیپلمات های 
ایرانی و ابتکارهای شان در ارائه پیشنهادات قابل ستایش بوده و اصل ادامه یافتن مذاکرات 
دستاورد مهم و اصلی است. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران مرور شده است.

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.

قطع  دلبستگی
آیت اهلل حق شناس)ره(:

یک شعری مال شبستری است. من این را مدتی دنبالش می گشتم. 
خیلی شعر قشنگی است:

کسی از سّر وحدت گشت واقف
که او واقف نشد اندر مواقف

آخه هی موقف موقف )= ایستگاه( است دیگر؛ یک موقف مثالً ریاست 
است که تو را نگه داشته، باید بزنی قطع کنی، یک موقف پول است. من 
دلبستگی پیدا کردم، باید بزنی قطع کنی، تعلق به چیزهای دیگر از این 

مزخرفات، همین چیز هایی که مشغول کرده همه ما را، آن وقت:
اگر مردی برون  آی و سفر کن

زهر چه پیشت آید زان گذر کن
خلیل آسا برو حق را طلب کن

شبی را روز و روزی را به شب کن
آن وقت چطور می شود غایتش؟

دهد مر حق تو را هر تو خواهی
نمایندت همه اشیاء کما هی
منبع: کانال تلگرامی »تذکره االولیاء « به اس��تناد کتاب مواعظ، 

جلد ۱، صفحه ۲۲۵

   آیينه نفس

بزرگ ترین برنامه فضایی ناسا برای کشف قدیمی  ترین درخشش عالم

حمید وکیلی در توئیتی نوشت: فیلم »گشت ارشاد۳« ۱۵ میلیاردی شد. فیلم سینمایی 
گشت ارشاد ۳ تنها با گذشت دو هفته از اکران، به فروش بیش از ۱۵ میلیارد تومانی رسید. 
این رقم از میزان فروش در مقایسه با سایر فیلم های در حال اکران، نشان از سلیقه و نیاز 

مخاطبان ایرانی به فیلم های ژانر کمدی دارد.

 صفحه توئیتری »آقای تحلیل گر« در توئیتی نوشت: نمایندگان امریکایی گفته اند که باید 
طرحی برای مقابله با پهپاد های ایران تنظیم کنیم. سؤال؟ مگر دعوای شان با ما فقط محدود 
به هسته ای نبود؟ حقیقت این است که آنها از هر چیزی که بتواند برای ایران تولید قدرت 

کند، وحشت دارند. یقین بدانید از نظر آنها نفس کشیدن هم برای ایرانی حرام است...

کانال تلگرام��ی »عصر ای��ران « از آخرین و 
پیشرفته  ترین تلسکوپ ناسا نوشت. تلخیصی 
از مطلب »عصر ایران « را در ادامه می خوانید: 
ناسا برای پرتاب تلسکوپ فضایی جدید خود 
به نام » جیمز وب « آماده می شود که بیشتر از 
هر چیزی که تاکنون توسط نوع بشر ساخته 
ش��ده اس��ت می تواند نگاهی به درون عالم 
بیندازد. تلسکوپ جیمز وب بسیار بزرگ تر 
از تلس��کوپ فضایی هابل اس��ت که از سال 
۱99۰ در مدار قرار دارد. توس��عه و ساخت 
تلس��کوپ فضایی جیمز وب ۳۰ سال زمان 
برده و هزینه ای بیش از ۱۰ میلیارد دالر برای 
آن صرف شده است. از این تلسکوپ به عنوان 
یکی از بزرگ ترین تالش ه��ای علمی قرن 

بیست ویکم یاد می شود.
   هدف این تلسکوپ چیست؟

تلسکوپ فضایی جیمز وب قادر خواهد بود 
تا هر چیزی را در آسمان ببیند. با این وجود، 
هدف اصلی آن مش��اهده نوری است که از 
نخستین ستارگانی که در عالم درخشیده اند، 
س��اطع می ش��ود. تصور می ش��ود که این 
ستارگان اولیه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون 
سال پس از انفجار بزرگ )بیگ بنگ(، یا کمی 
بیش از ۱۳/۵ میلیارد سال پیش درخشش 
خود را آغاز کرده اند. تلس��کوپ جیمز وب 
گروه  هایی از این ستارگان را انتخاب خواهد 
کرد. آنها به اندازه ای دور هستند که نور آنها 
حتی در صورت حرکت با سرعت ۳۰۰ هزار 

کیلومتر در ثانیه میلیادر ها سال طول خواهد 
کشید تا در کیهان سفر کند. تلسکوپ جیمز 
وب باید قادر به دیدن یا حداقل تش��خیص 
درخششی ضعیف از لحظه ای باشد که تاریکی 
به پایان رسیده و این نخستین ستارگان به 

زندگی سوسو زده اند.
    چرا می خواهیم نخستین ستارگان 

را ببینیم؟
اگر انفجار بزرگ را زمان ش��کل گیری عالم 
در نظر بگیریم، تنها س��ه عنصر شیمیایی 
ش��امل هیدروژن، هلیوم و مقداری لیتیوم 
در آن وجود داشتند. عناصر شیمیایی دیگر 
ازجمله نمونه  هایی که برای حیات ضروری 
هستند، مانند کربن و اکسیژن، باید توسط 
واکنش های هس��ته ای در مرکز س��تارگان 
شکل گرفته باشند. تلسکوپ جیمز وب به ما 
در درک ریشه های هر چیزی که اطراف خود 
مشاهده می کنیم و این که چگونه به وجود 

آمده ایم کمک خواهد کرد.
    چه زمانی پرتاب می شود؟

در حال حاضر، تلسکوپ فضایی جیمز وب که 
نام آن از جیمز ئی وب، رئیس ناسا که بر پروژه 
فرود بر ماه آپولو نظارت داشت، گرفته شده، 
قرار است در روز چهار شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ 
برابر با یک��م دی ۱4۰۰ به س��مت مدار خود 
پرتاب شود. راکت اروپایی آریان ۵ که از گویان 
فرانسه پرتاب خواهد شد، جیمز وب را به سمت 
مقصد خود هدایت خواهد کرد. آژانس فضایی 

اروپا شریک این پروژه است و مسئولیت انتقال 
تلسکوپ به فضا را بر عهده گرفته است.

   چ�ه زمان�ی باید منتظر نخس�تین 
تصاویر باشیم؟

پس از پرتاب از گویان فرانسه، تلسکوپ جیمز 
وب سفری حدوداً یک ماهه خواهد داشت تا 
به مداری در حدود ۱/6 میلیون کیلومتری از 
سیاره زمین برس��د. طی این ۲9 روز، جیمز 
وب آیینه  ها و آفتاب گیر خود را بازخواهد کرد. 
هزاران قسمت در این روند درگیر هستند و 
باید در ترتیبی درست  کار کنند. خوشبختانه، 
در صورت بروز مش��کل، هر مرحله از روی 
زمین قابل کنترل است. س��پس، یک دوره 
راه ان��دازی در فضا طی می ش��ود که حدود 
شش ماه طول خواهد کشید که شامل خنک 
کردن ابزارها، تنظیم و کالیبراسیون می شود. 
تمام ابزار ها برای مشاهده این که چگونه کار 
می کنند یک روند بررسی را پشت سر خواهند 
گذاشت. س��پس، جمع آوری داده  ها و ارائه 
نخستین تصاویر در سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد 
شد. هزاران دانشمند سال  ها منتظر بوده اند تا 
ببینند تلسکوپ فضایی جیمز وب چه چیزی 

می تواند به ما نشان دهد.
   ساخت تلسکوپ جیمز وب چه میزان 

هزینه داشته است؟
ناس��ا برای طراحی و ساخت جیمز وب 8/8 
میلیارد دالر هزینه کرده است و 86۰ میلیون 
دالر دیگر نیز برای پشتیبانی از فعالیت های 

مأموریت طی پنج س��ال اختصاص خواهد 
داد. در مجم��وع، تلس��کوپ فضایی جیمز 
وب هزین��ه ای 9/7 میلی��ارد دالری ب��رای 
امریکایی  ها به همراه داش��ته است. آژانس 
فضایی اروپا حدود 7۰۰ میلیون یورو در این 
پروژه سرمایه گذاری کرده است که در دو ابزار 
از چهار ابزار جیمز وب و راکت پرتاب آریان 
به کار گرفته شده است. آژانس فضایی کانادا 
نیز حدود ۲۰۰ میلیون دالر کان��ادا در این 
پروژه س��رمایه گذاری کرده است. همه این 
موارد، جمع هزینه را به بیش از ۱۰ میلیارد 

دالر می رساند.
درست است که تلسکوپ جیمز وب سال  ها 
از برنامه پیش بینی ش��ده برای پرتاب عقب 
 مانده و در مواقعی با مدیریت ضعیف پروژه 
مواجه بوده اس��ت اما مقداری از پول صرف 
پیش��رفت های فناوری ش��ده ک��ه کاربرد 
گس��ترده تری در جاهای دیگر داش��ته اند. 
به عنوان نمونه، یک ابزار اندازه گیری که برای 
جیمز وب ساخته شده است اکنون در جراحی 

دقیق چشم استفاده می شود.
در مقام مقایسه، تلسکوپ هابل با قیمت های 
امروز تاکن��ون نزدیک ب��ه ۱۵ میلیارد دالر 
هزینه داشته اس��ت. پس از همه اکتشافات 
این تلسکوپ طی بیش از ۳۰ سال گذشته، 
عده کمی ش��اید به ارزش آن ش��ک داشته 
باشند و انتظار می رود تلسکوپ جیمز وب نیز 

گزینه ای انقالبی باشد.

نیاز مخاطب سینما به ژانر کمدی مگر دعوا هسته ای نبود؟

 روایت مرحوم آیت اهلل سیدرضی شیرازی 
از نحوه ترور نافرجام شان

کانال تلگرامی »دفتر تاریخ شفاهی حوزه 
علمیه ق��م« روای��ت مرح��وم آیت اهلل 
س��یدرضی ش��یرازی را از نح��وه ترور 
نافرجام شان به اشتراک گذاشت. مرحوم 
ش��یرازی نقل کرده اند: یکی از روزهای 
تیر ماه ۱۳۵8 بود، از مسجد، تک و تنها، 
در هوای گرم، خیل��ی آرام می آمدم به 
طرف کوچه س��وم، که یک طرفش به 
کوچه مسجد و یک طرفش به کوچه ابن سینا می خورد- منزل ما در کوچه ابن سینا واقع است- 
هیچ کس در کوچه نبود. دیدم جوانی حدود ۱6، ۱7 سال، از پشت سر من  می آمد. کوچه را طی 
کرد تا سر کوچه. نگاهی به دو طرف کوچه کرد و برگشت، تا رسید مقابل من. همین طور نگاهش 
می کردم، هیچ احتمالی به ذهنم نرسید. حتی نگاه کردم که این بچه کیست که من تا به حال او 
را ندیده ام. ظاهر مذهبی ای هم نداشت؛ شلوار مخملی پوشیده بود و پیراهن سفید و قد کوتاهی 
داشت. وقتی رسید جلوی من، دیدم دس��ت کرد در جیبش و هفت تیرش را درآورد. تازه من 
فهمیدم که مقصودش چیست. خشاب تفنگ را جلوی خود من گذاشت. ایستادم و خواستم با 
او صحبت کنم و ببینم حرفش چیست، شاید اشتباه گرفته یا حرفی دارد. همین که ایستادم که 
صحبت کنم، او به طرف من نشانه گرفت. دستم را که به طرفش بردم که چرا می خواهی بزنی، 
شلیک کرد. یک تیر به دستم خورد. تیر دوم از باالی عمامه ام رد شد و خورد به دیوار. تیر سوم 

خورد به پای راستم- که حاال در پای راستم یک میله هست- پایم شکست و نشستم.
داد زدم »مردم بیایید«. او مسلط بر من بود، چون کوچه، کوچک بود و هیچ کس در آن نبود. 
فقط در پشِت دری که من جلویش افتاده بودم، زنی گریه می کرد. ولی کسی هم در را باز نکرد. 
فهمیده بود که این حادثه اتفاق افتاده. چهارمین تیر به شریان من خورد و خون جاری شد. 
مجموعاً پنج گلوله زد، که یکی به دیوار خورد و چهار تا به من اصابت کرد. پیشخدمتی داشتم 
که در حیاط، باغچه را آب می داد. از بس من ص��دا کردم، آمد به کوچه و وقتی او آمد، ضارب 

دررفت. ۵۰ روز در بیمارستان پارس بودم... از سینه به پایین توی گچ بودم.

رابط کاربری جدید آفیس در دسترس کاربران
کانال تلگرامی »دیجایتو « نوشت: غول 
نرم افزار به روزرسانی بصری آفیس را در 
تابستان اعالم کرد و نسخه بتا آن را نیز 
همان موقع در اختیار اینسایدر ها قرار 
داده بود. اکنون مایکروسافت آفیس با 
رابط کاربری جدید و بهب��ود یافته که 
برای مطابقت با تغییرات بصری ویندوز 
۱۱ طراحی ش��ده، در دس��ترس تمام 
کاربران قرار گرفته است. در حال حاضر تمام کاربرانی که به ویندوز ۱۱ دسترسی دارند، احتماالً 
به روزرسانی جدید آفیس را نیز دریافت کرده باشند و مایکروسافت اعالم کرد که رابط کاربری 

جدید به صورت خودکار برای ۵۰ درصد از مشترکان فعلی این سرویس  ها فعال خواهد شد.

تله اقتصادی در دور جدید مذاکرات برجامی
علی محمدی در کان��ال تلگرامی خود 
نوشت: آنچه در روند مذاکرات هسته ای 
در دولت قبل ش��اهد بودی��م، در هم 
تنیدگ��ی بی��ش  از ان��دازه مؤلفه های 
اقتصادی ب��ه مذاکرات ب��ود. طبیعتاً 
تحریم  ها بر تراز تجاری، تولید درآمد و 
جذب سرمایه گذاری برای اقتصاد ایران 
مؤثر است اما جالب اینجاست که طی 
هشت سال گذشته، مذاکره برای رفع تحریم  ها از خود تحریم  ها اثرات بیشتری بر اقتصاد کشور 
گذاشته است. در واقع رویکردهای گذشته باعث ش��ده تا کوچک ترین خبر در میز مذاکره، 

تأثیرات غیرواقعی در بازار پول و نظام ارزی ایران ایجاد نماید.
۱- بدیهی است که طرف غربی از حیث رسانه، قدرت بیشتری دارد اما نکته ای که قابل تأمل 
است، هماهنگی آنها با رسانه های شان برای کنترل افکار عمومی و فشار بر دولت ایران است.

۲-  اگرچه شرطی سازی اقتصاد ایران با برجام از مهم  ترین اهداف طرف غربی است، ولیکن 
نقش دولت گذشته در جلوگیری از این فرآیند، تا حد زیادی انفعالی بوده است. در این زمینه، 
تالش دولت سیزدهم در جهت اصالح رویه گذشته است اما گویا پیوست رسانه ای آن به خوبی 
طرح ریزی و اجرا نمی ش��ود. لذا در کن��ار کارگروه های فنی تحریم، بانک، نف��ت و... در تیم 
مذاکره کننده جدید، جای یک تیم رسانه ای قوی خالی است؛ تیمی که بتواند اهرم شکل دهی 

به افکار عمومی در ایران را از دست طرف غربی خارج کند.
۳- ایده توافق موقت یا توافق گام  به  گام، قطع به یقین حوزه اقتصادی را از هر حوزه دیگر بیشتر 
متأثر خواهد ساخت و سبب خواهد ش��د تا در بر همان پاشنه خواست طرف غربی بچرخد، 
یعنی شرطی سازی محیط داخلی ایران به مذاکرات. لذا توافق موقت مخاطراتی منفی در حوزه 

انتظارات تورمی و سرمایه گذاری خواهد داشت که می بایست از انعقاد آن خودداری شود.
به نظر می رس��د طرح ریزی و اجرای پیوست رس��انه ای مذاکرات برای کنترل بازخوردهای 
اقتصادی در جامعه بسیار اهمیت دارد. آنچه باید در موضع گیری های اعالمی و اعمالی دولت، 
بر هر موضوع دیگری غلبه پیدا کند، این اس��ت که دولت اقتصاد و معیشت را به مذاکره گره 
نخواهد زد. تأکید فزاینده بر رفع تحریم  ها در مذاکرات، بدون اشاره به سایر ظرفیت های موجود 
برای توسعه اقتصادی کشور، مؤثر افتادن تحریم  ها بر اقتصاد را به افکار عمومی القا می کند و 
بی شک کمک به هدف دشمن در شرطی سازی اقتصاد ایران است. الزمه نیفتادن در این دام 

غربی، تهیه پیوست رسانه ای گام  به  گام و هماهنگ با هر مرحله از مذاکرات پیش رو است.

توت های پرهزینه
حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و فعال 
محیط زیس��ت، در کانال تلگرامی خود 
نوشت: هر سال هزینه س��نگینی برای 
هرس درختان توت برگ پهن و پمپاس 
گراس می شه. اصالً من نمی فهمم درختی 
که برای نگهداری��ش و آبیاریش این قدر 
هزین��ه می ش��ه و عاقبت ه��م بیش از 
دی اکسید کربنی که جذب می کنه دوباره 
در فرایند هرس، جمع آوری، حمل ونقل و احتماالً ُخرد کردن و تولید کمپوست گاز گلخانه ای تولید 
می شه، چه ضرورتی برای حفظ آن هست. این  ها را می توانند برای نمونه با داغ داغان، سنجد، زبان 
گنجشک یا ارغوان جایگزین کنند که هم رشدش کند است و هم نیاز آبی بسیار کمتری دارد. یکی 
از بد ترین عادت های ما ایرانیان چه در سطح دولتی و چه در زندگی شخصی اینه که ابتدا بدون فکر 
عادتی بین ما رواج پیدا می کنه، این عادت زود مقدس می شه و دیگر هیچ کس نمی تونه آن را تغییر 
بده. تفاوتی بین اون هایی که غذادهی به س��گ و گربه را در تقلید از ترکیه، کاری نیک و مقدس 
می دانند و کس��انی که این توت های مضر و دیگر درختان و گیاهان مهاجم را کاشت و نگهداری 
می کنند نیست. مسئله تقلید کورکورانه و تقدیس کردن یک باور نادرست است. احتماالً این رفتار 
ریشه در عادت های کهن و فرهنگی ما دارد. شاید دلیل اینکه به رغم همه تالش ها برای نوگرایی و 
رش��د اقتصادی و اجتماعی و به رغم برخوردار بودن ایران از س��رمایه های بزرگ انسانی و مادی 
همچنان با مشکالت بزرگ دست و پنجه نرم می کنیم، اصرار و لج بازی بر ادامه عادت های گذشته 
است. تأسف آن است که آن طبقه اجتماعی که خود را مدرن می داند و دنبال شکستن باورهای 
گذشته اس��ت، درس��ت دارد پا جای پای همان کس��انی می گذارد که مرتب آنها را به باد انتقاد 
می گرفته است. رفتار ما دهه  ها و شاید هم قرن هاست که تغییر نکرده است؛ فقط نماد ها تغییر 
کرده اند. من این شباهت در رفتار ها را در تندروهای حامی اندیشه های گذشته و مدعیان نوگرایی 
و مخالفان دو آتشه آنها می بینم. آنهایی که برای کاشت کورکورانه درخت سر از پا نمی شناسند با 
آنهایی که همه دل مشغولی شان سیر کردن سگی یا گربه ای است. هر دو فکر می کنند دارند کار 
خوب می کنند؛ هر دو کارش��ان را تقدیس می کنند و آن را عملی معنوی و اخالقی می دانند اما 
بسیاری از آنها نمی دانند که این کارشان اوالً ظلم به طبیعت است و ثانیاً دانسته یا نادانسته دارند 
جیب صحنه گردان هایی را پر می کنند که قرن هاست سوار جهل مردم، کاسبی می کنند. شهری 
که به شدت در معرض کم آبی و فرونشست زمین است، چه اصراری است که اتوبان هایش گل کاری، 
چمن کاری و پوشیده از درختانی باشد که قاتل منابع آبی هستند. اگر من قدرت داشتم دستور 
می دادم که کلیه این توت های خارجی را جمع کنند و حتی اگر هیچ درختی جای شان  نباشد، 

حداقل آسیب کمتری به منابع آبی و طبیعت کشور وارد  می شد.

آخرین تغییرات بودجه ۱۴۰۱
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه طی توئیتی 
نوش��ت:  9 هزار ردیف تو در توی بودج��ه، کار نظ��ارت را حتی برای 
نمایندگان دشوار کرده؛ دیگر از الیحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ 

بودجه ۱4۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.

 دستاورد مهم ۱۰۰ روز نخست 
دولت سیزدهم

عبداهلل گنجی در توئیتی نوشت:  دولت صد روزه شد. قول اقدام صد روزه 
نداد اما حرکت خوبی را شروع کرده. گرچه هنوز مردم در حوزه معیشت 
تغییر محسوسی نمی بینند اما صد روز تنش سیاسی نداشتیم. بدون 
تردید این آرامش سیاسی را مدیون  نجابت زبان رئیس جمهور هستیم. 

نه نقدی، نه حمله ای به منتقدان، نه تیکه پراکنی به نظام.

چرا کسی به داماد ها کمک نمی کند؟!
مجید میرزایی در توئیتی نوشت: مردم تو کار خیر هم بین دختر و پسر 
فرق می ذارن. مثاًل چرا این همه خیریه داریم که جهیزیه برای عروس 
جور می کنند ولی یک خیریه نداریم ک��ه پول رهن  و  اجاره خونه برای 

تازه داماد جور کنه؟ چرا کسی به داماد ها کمک نمی کنه؟

    تصویر منتخب


