
   مسعود خسروي: 
با پايه حقوق 8 ميليون تومان، 64 تومان كارانه 
ميگيره، 15 تومان حق ج��ذب، 4 تومان حق 
فوق العاده جذب! 4 تومانم نفت كارت )اصالً چي 
هست(! همه اينا به كنار 100ميليون هم فقط 
كارت هديه نقدي! جمع خالص دريافتي 215 
)54 برابر پايه حقوق( اون نامه اعمالي كه ميدن 
دست چپت، همينه ها #پتروشيمي_اميركبير

   عبداهلل گنجي: 
پدي��ده حقوقي هاي نجومي-كه عم��ده آن در 
شركت ها و بانك هاي دولتي است- بسيار زشت 
است اما زشت تر از آن اين است كه وقتي فيش 
حقوقي را آناليز و تجزيه مي كني بعضاً پارامترهاي 
دريافتي هاي غيرحقوق رسمي، بيشتر از اصل 
حقوق اس��ت و اين كاله گذاري توهين به افكار 

عمومي است. آقاي رئيسي موعد ورود است.
   محمد كرماني: 

مهم تر از مصاديق دريافت حقوق نجومي، آن 
رويه ها و قوانيني است كه حقوق نجومي ساز 

است و دست سازمان يا اداره را براي پرداخت 
اين نوع از حقوق ها باز مي گذارد. تا ابد هم با 
مصاديق برخورد شود باز هم به صورت قارچ 
نجومي بگير درمي آيد. مطالب��ه اصلي بايد 

اصالح بسترهاي حقوق نجومي ساز باشد. 
   رسول صادقي: 

دي��دن فيش هاي نجوم��ي، آدم رو ي��اد 
كليپ رئيس جمهور مين��دازه! بله خداوند 
به حق��وق ناچيز كارگران برك��ت بده ولي 
در كنارش وظيفه ش��ما برخورد با اين نوع 
فسادهاست. اميدواريم در دولت شما بساط 

اين بي عدالتي ها جمع بشه.
   مجيد رفيعي: 

يعني مديران پتروشيمي اميركبير تو خونه 
نون مي پختن ك��ه دريافتي براي جيره آرد 
هم داشتن؟! يا نون شيرمال دوست داشتن 

اين تفاوت پرداختي هست؟!
   بهروز شجاعي: 

اين ماجراي مديران نجومي  بگير در پتروشيمي 

اميركبي��ر هم جالب اس��ت، آنچه منتش��ر 
شده فيش حقوقي نيس��ت، مزاياي مستمر 
و غيرمستمر جداس��ت، مزاياي غيرمستمر 
جنجالي مرتبط با س��نوات گذش��ته است و 
جالب است بدانيد در آستانه تعيين مديرعامل 
مثاًل  افشاگري شد، خالصه بايد ديد منفعت 

چه كسي اين وسط به خطر افتاده!
   محمدرضا زمرديان: 

حتي اون مدير پتروش��يمي اميركبير كه 
حقوق 200 ميليوني گرفته اگر يك ريالش 
رو هزينه نكنه حداقل 4 سال طول ميكشه 
در مركز تهران صاحب يك خانه بشه! حاال 
يك كارگر، كارمند، يك جوان در آس��تانه 
ازدواج چند درصد اي��ن آدم درآمد دارد؟! 
واقعيت ه��اي جامع��ه دارد زندگي طبقه 

متوسط رو به پايين را نابود مي كنه. 
   بهروز عزيزي: 

مدير پتروشيمي اميركبير در حالي از فوق العاده 
بدي آب و هوا برخوردار شده كه مدير پروازي 

بوده و اكثر اوقات در تهران به سر مي برده!
   طه حسن نيا: 

مي گويند چرا در پتروشيمى ها حقوق نجومي 
داده مي شود.سؤال اينجاست كه مسئوليت 
صنايع پتروشيمي بر عهده كدام وزارتخانه 
است؟ وزارت نفت يا وزارت صمت! اول بايد 
اين موضوع براى مردم ش��فاف شود سپس 
نهاد نظارتى در دولت، مجلس و قوه قضائيه 

پيگيرى كنند! #پتروشيمي_اميركبير
   مجيد شاكري: 

وقتش نرس��يده به جاي تمركز بر »حقوق 
نجومى« روى »ايج��اد رابطه بين حقوق و 

عملكرد« متمركز شويم؟
   سيد امير سياح: 

موافقم به جاي تمركز بر حقوق نجومي، روي 
ايجاد رابطه بين حق��وق و عملكرد متمركز 
شويم، به يك شرط: عامالن حقوق  هاي نجومي 
با لگد از حكومت اخراج ش��وند وگرنه رابطه 

حقوق وعملكرد را هم به گند خواهند كشيد.
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رويه هاي »نجومي ساز« را  اصالح کنید
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به افشاي فيش حقوقي نجومي يكي از مديران پتروشيمي

انتش�ار فيش حقوقي چن�د مدي�ر پتروش�يمي اميركبير ب�ا س�روصداي اعتراضي 
كاربران ش�بكه هاي اجتماعي مواجه ش�د. مبلغ يک فيش ۲۱۵ ميليون تومان است 
كه داراي جزئي�ات اعجاب انگيزي اس�ت. كاربران اين حقوق را خيان�ت به كارگران و 
اقشار مستضعف دانستند و خواستار برخورد با حقوق بگيران و رويه هايي كه موجب 

پرداخت اين حقوق ها مي شوند، شدند. پس از اعتراضات توئيتري ها، خبر اخراج اين 
مديران منتشر ش�د اما كاربران اين را برخورد مصداقي دانس�تند و از لزوم برخورد با 
رويه ها و عوامل آن ش�دند. برخي از كاربران نيز از لزوم تمركز ب�ر »رابطه بين حقوق 
و دس�تمزد« نوش�تند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران 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.

 براي حضور قلب در نماز 
چه بايد كرد؟

حضرت آيت اهلل بهجت)قدس سره(:
كساني كه ]اينطور[ نباشند و فكرش��ان در نماز مستقيم باشد، 
آنها خيلي نادرالوجودند! به حسب ظاهر راهي كه مختصر و مفيد 
باشد و ]انسان[ خودش هم با تجربه احساس كند با اينكه مختصر 
بود نتيجه داد؛ اين اس��ت كه در نماز - چه دو ركعتي باشد، چه 
سه ركعتي، چه چهار ركعتي- يك آن به اين فكر مي افتد كه نماز 

مي خوانم ]همان را عمداً از دست ندهد.[
 فكر ]انسان، معموالً مشغول[ در و ديوار و مردم مي شود ]تا جايي 
كه[ حتي در روايت، ذكراهلل با ذكرالناس مقابله شده است. يعني 
آدم اگر بخواهد غافل شود همه اش در فكر ]اين است كه[ او چه 
كرد و ديگري چه كرد و در ذكر ناس )مردم( اس��ت. ]اگر طالب 
حضور قلب باشد[ بايد ملتفت باشد در ذكر ناس نباشد.  علي ايحال، 
انسان يك آن در نماز به ياد خدا مي افتد  و ديگر در ياد ناس نيست. 
يك آن! متذكر مي شود كه دارم براي خدا نماز مي خوانم. يك آن! 
نمي شود كه در تمام نماز يك آن هم اينطور نباشد.  ما مي گوييم 
اگر يك آن، شما غفلت نداشتيد و متوجه شديد، اختياراً روي خود 
را برنگردانيد؛ اختياراً خود را از اين حال منصرف نكنيد. اختياراً! 

غيراختيار اگر شد كه مثل جاهاي ديگر نماز ]است.[
ما حاال يك آنش را پيدا كرديم. اختياراً روي خود را برنگردانيد، 

قلبتان را از اين جهت منصرف نكنيد. همين كافي است... . 
منبع: كانال »حجت االس��الم س��وزنچي« در پيام رسان ايتا به 

استناد درس خارج فقه آيت اهلل بهجت مورخ 16 خرداد 1٣85

   آیينه نفس

مروري بر شكست هاي اطالعاتي رژيم  صهيونيستي در سال هاي اخير

محمد فاضلي توئيتي كرد: نماينده مجلس از مهاجرت نخبگان و پزش��كان گفته اس��ت. 
كشوري مهاجرپذير و با نگراني عميق نسبت به مهاجرت نخبگان و تحصيلكرده ها و صاحبان 
س��رمايه، چرا نبايد مركز تخصصي مطالعات مهاجرت داشته باشد؟ بهتر نيست اين مركز 

تخصصي در يكي از دانشگاه هاي كشور به عنوان يك برنامه پژوهشي راه اندازي شود.

رضا پورحسين توئيت كرد: س��واد علمي به معناي تراكم »داده« در ذهن نيست. اگر اين 
باشد »گوگل« باسوادترين پديده هاست. درحالي كه سواد علمي در دنياي امروز ناظر به 
مكانيسم ها و فهم »چرايي«ها و نيز توان تحليل و تبيين است. رد سواد علمي را در بخش 

تحليل و تبيين پايان نامه ها و مقاالت ببينيد نه در توصيف داده ها.

كانال تلگرامي »خيابان انقالب« به نقل از 
فرهيختگان نوشت: در هفته گذشته هكرها 
موفق شدند با نفوذ به سرورهاي حساس اين 
رژيم مختصات و تصاوير سه بعدي دقيقي را 
از مراكز نظامي رژيم صهيونيستي به دست 
آورند. در ادامه م��روري داريم بر تعدادي از 
شاخص ترين شكست هاي اطالعاتي تل آويو 

در چندسال اخير. 
    ت�رور  مغ�ز برنام�ه  ه�وا  فض�اي 

رژيم  صهيونيستي
 پايگاه خبري »واال« متعلق به رژيم صهيونيستي 
اخيراً فيلمي از لحظات به آتش كشيدن هتل 
محل اقامت رئيس اسبق سازمان هوافضايي 
اين رژيم منتشر ساخته است كه به نوعي تأييد 
فرضيه ترور وي تلقي مي شود. افراد ناشناس 
در بحبوحه جنگ 11 روزه مي   س��ال  جاري 
كه در آن س��رزمين هاي 1948 نيز به آشوب 
كشيده شد، هتل محل اقامت »آوي هار-ايوِن« 
مغز متفكر موش��كي رژيم صهيونيستي را در 
شهر حيفا به آتش كش��يدند. اين اقدام باعث 

سوختگي شديد و خفگي در او شد. 
   انفجار  كارخانه  موشک  سازي ترومر

 در روز 20 آوريل سال جاري )٣1 فروردين( 
انفجاري س��نگين كارخانه موشك س��ازي 
ترومر را لرزاند.  مقامات صهيونيس��ت پس 
از اين انفجار تالش كردند تا آن را مرتبط با 
يك آزمايش موشكي عنوان كنند. با اين حال 
افراد نفوذكننده به اين تأسيسات از حومه آن 
تصاوير و فيلم هايي تهيه كردند تا مانع  از اين 

اقدام صهيونيست ها شوند. 
   ضربه  عصاي  موسي  به  كمر  ساختار 

اطالعاتي صهيونيست ها
  گ��روه هكري ب��ا ن��ام »عصاي موس��ي« به 
)Moses Staff(  به تازگي با اعالم موجوديت 
خ��ود وارد سلس��له نبرده��اي س��ايبري با 
رژيم صهيونيستي ش��ده و در مدت كوتاهي 
بخش بزرگي از اطالعات حس��اس اين رژيم 
را در دس��ترس عموم قرار داده است. ضربات 
اخير گروه عصاي موسي به رژيم صهيونيستي 
اما عميق تر بوده اند. اين اقدامات به شرح ذيل 
هستند: انتش��ار نقشه هاي س��ه بعدي مراكز 
حساس رژيم صهيونيس��تي، انتشار اطالعات 
برنامه ماهواره جاسوسي تل آويو، انتشار اسامي 

يگان سايبري صهيونيست ها.
   حمالت سايبري متعدد به زيرساخت ها

 واشنگتن و تل آويو هر دو از ضربات سايبري 

كه نهادهاي نظامي، دولتي و مدني آنها را هدف 
قرار داده آسيب هاي زيادي را متحمل شده اند 
و درحال حاضر نيز به ش��دت نگران حمالت 
آتي هستند. بخشي از حمالت مهم سايبري 
عليه نهادهاي غيرنظامي رژيم صهيونيستي 
به ش��رح ذيل هس��تند: حمله به تأسيسات 
آب شيرين كن، حمله به تأسيسات برق و لو 

رفتن اطالعات دانشجويان صهيونيست.
   استعفاي معاونان موساد

 حمالت س��ايبري صورت گرفته به  همراه 
خرابكاري هاي رخداده در تأسيسات حساس 
رژيم صهيونيس��تي اثرات تخريبي ديگري 
نيز داشته اس��ت كه دامنگير دستگاه هاي 
اطالعاتي اين رژيم ش��ده اند. هفته گذشته 
به عنوان يكي از تبعات اين اتفاق س��ه تن از 
معاونان موساد شامل مسئوالن بخش هاي 
جذب نيرو، فناوري و مبارزه با تروريسم اين 

سازمان استعفا كرده اند. 
   خدمتكار جاسوس در خانه وزير جنگ

 وزارت دادگس��تري رژيم صهيونيس��تي روز 
پنج شنبه هفته گذشته اعالم كرد كه خدمتكار 
منزل وزير جنگ اين رژيم را به جرم جاسوسي 
بازداشت كرده است. شاباك )سازمان جاسوسي 
داخلي اس��رائيل( مي گويد »اورن گورن« در 
اوايل ماه ميالدي جاري تالش كرده است تا با 
 )Black Shadow( گروه هكري سايه سياه
تماس بگيرد. گورين براي جلب اطمينان گروه 
سايه س��ياه، چند تصوير از داخل خانه »بني 
گانتز«، وزير جنگ رژيم صهيونيستي را براي 

آنها ارسال كرده است. 
   جاسوسي وزير اسبق انرژي

 گون��ن س��گو، وزي��ر پيش��ين ان��رژي 
رژيم صهيونيستي در ژوئن 2018 با ادعاي 
جاسوسي براي ايران بازداشت شد. نهادهاي 
اطالعاتي اين رژيم مدعي هستند سگو براي 
مدتي با دستگاه اطالعاتي ايران مرتبط بوده 
و اطالعاتي درباره تأسيسات حياتي تل آويو را 

در اختيار آنان گذاشته است. 
    انفجارهاي متعدد پااليشگاه حيفا

 پااليش��گاه نفت حيف��ا، يك ه��دف مهم براي 
دش��منان رژيم صهيونيس��تي اس��ت ك��ه در 
س��ال جاري دس��ت كم دوبار هدف خرابكاري 
قرار گرفته است. آخرين مورد به ٣0 آوريل )10 
ارديبهشت( بازمي گردد كه به گفته صهيونيست ها 
يك حريق به دليل آسيب ديدگي لوله هاي انتقال 

انرژي در تأسيسات نفتي حيفا رخ داد.

مركز تخصصي مطالعات مهاجرت الزم داريم سواد علمي تراكم »داده« در ذهن نيست!

 نخستين كشتي باري تمام برقي خودران جهان 
به آب انداخته شد

كانال تلگرام��ي »ديجايت��و« خبر داد: 
نخستين كشتي باري تمام برقي خودران 
جهان به آب انداخته شد. سال 201۷ بود 
كه كشتي باري Yara Birkeland  با 
همكاري ش��ركت توليد مواد شيميايي 
Yara و ش��ركت فن��اوري درياي��ي 
»Kongsberg« معرفي شد تا اولين 
كشتي باري تمام برقي و خودران جهان 
باشد. هدف از توسعه اين كشتي، انتقال مواد شيميايي و كود Yara  از كارخانه اش در »پورشگرن« 
به مناطق اطراف بود. با اين كشتي، ديگر نيازي به كاميون  هاي ديزلي نيست كه نتيجه اش كاهش 
چشمگير NOx و CO2  است.  اين كشتي 80 متري قدرتش را از يك بسته باتري 6/8 مگاوات 
ساعتي مي گيرد و مي تواند با حداكثر سرعت 28 كيلومتر بر ساعت، ٣200 تن بار را جابه جا كند. 
در كنار توليد خود كشتي، يارا از ذخاير آمونياك مورد نياز توليد كود براي توليد منبع سوخت بدون 

كربن مورد استفاده در كشتي Yara Birkeland بهره برده است. 

كاهش نرخ تورم نقطه اي در آبان ماه
كان��ال تلگرامي »تحلي��ل راهبردي« 
نوش��ت: تازه ترين گزارش مركز آمار از 
وضعيت تورم حكايت از آن دارد كه نرخ 
ت��ورم نقط��ه اي در آب��ان م��اه براب��ر 
٣5/۷درصد بوده است كه در مقايسه با 
آبان س��ال گذش��ته ٣/5واحد درصد 
كاهش داشته است. نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٣5/٣ درصد بوده است كه نسبت 
به ماه قبل ٣/1واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 

٣۷/4 درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 6/5 واحد درصد كاهش داشته است.

اهميت عمليات هاي استشهادي اخير در قدس
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوشت: ديروز يك مبارز فلسطيني در يك 
عمليات ش��هادت طلبانه با اسلحه گرم 
توانست يك صهيونيست را به هالكت 
برساند و سه نفر ديگر را زخمي كند. اين 
دومين عمليات در قدس طي چند روز 
اخير اس��ت. در خص��وص اهميت اين 

عمليات ها چند نكته بايد ذكر شود: 
1- فلسطينيان مي دانند كه هرگونه عملياتي به كشته شدن آنها منتهي خواهد شد، يعني 
نيروهاي امنيتي صهيونيست هيچ گونه مسامحه اي نسبت به عامالن حمالت ندارند، لكن باز 
هم اين اقدامات تكرار مي شود كه نشان از قوي تر شدن روح مقاومت در مردم كرانه غربي رود 

اردن و انتقال اين فرهنگ به نسل هاي جديد فلسطين است. 
2- تنوع جايگاه و طبقه اجتماعي عامالن اين عمليات ها نيز جالب توجه مي نمايد؛ براي مثال اقدام ديروز 

توسط يك معلم انجام گرفت و حمله قبل از آن به وسيله يك كارخانه دار كه  كامالً معنادار است. 
به عبارت ديگر جان فلس��طينيان از تحقير و اشغالگري صهيونيست ها به لب رسيده و خرد و 

كالن و فقير و غني ايشان آماده قيام با هر اهرم و وسيله اي هستند. 
٣- عمليات ديروز با يك اسلحه گرم انجام گرفت كه اهميت سالح در مبارزات كرانه باختري 
را نشان مي دهد و به نظر مي رسد اگر ميزان اسلحه و مهمات بيشتري به مبارزان اين منطقه 

تزريق شود بي شك روزهاي تيره تري در انتظار اسرائيليان خواهد بود. 
در نهايت بايد گفت رفتارهاي اخير مردم مناطق اشغالي به تحليلگران سياسي اين نكته را يادآوري 
مي كند كه الگوي مقاومت در نوار غزه با وجود سختي ها و تلفات باالي آن، از سوي ساكنان ديگر 
مناطق اشغالي نيز به عنوان يك الگوي موفق دنبال مي شود و حاكي از گسترش فرهنگ مقاومت و 

افول ديدگاه هاي سازشكارانه امثال محمود عباس در ميان افكار عمومي فلسطيني هاست.

آمازون برزيل ۲۲ درصد از سال قبل كوچك تر شد
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« 
نوشت: يك پژوهشكده برزيلي مي گويد 
ناحي��ه جنگل زدايي ش��ده در منطقه 
آمازون اين كش��ور ظرف يك س��ال تا 
ژوئيه امسال، حدود 22 درصد از سال 
قبل گسترده تر شده است.  مؤسسه ملي 
پژوهش هاي فضايي اع��الم كرد كه در 
خالل اين دوره، منطقه آمازون در برزيل 
1٣2٣5 كيلومترمربع از جنگل  حاره اي را از دست داد كه از سال 2006 بيشترين ميزان است. 
آمازون بزرگ ترين جنگل حاره اي جهان است كه دو سوم آن در برزيل قرار گرفته است.  واكيم 
ليت، وزير محيط زيست اين كش��ور، وعده داد تا اقدامي س��ريع در اين رابطه انجام دهد و بر 
ضرورت افزايش اقدامات عليه قطع غيرقانوني درخت��ان جنگلي تأكيد كرد.  دولت برزيل در 
كنفرانس سازمان ملل بر سر تغييرات آب وهوايي، كوپ26 در بريتانيا، هدف جديد خود را براي 
پايان دادن به قطع غيرقانوني درختان جنگلي تا سال 2028 اعالم كرد.  اما تازه ترين رقم در 
اين رابطه نشان مي دهد كه در دولت ژائير بولسونارو، رئيس جمهور برزيل جنگل زدايي تسريع 
شده است. او طرفدار توسعه آمازون است. به گفته يك گروه محلي فعال در زمينه محيط زيست، 
مقام هاي دولتي پيش از كنفرانس كوپ 26 داده هاي مربوط به جنگل زدايي را مخفي كردند. 

تغيير موازنه در جنگ يمن
محمدرضا فرهادي در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: تحوالت ميداني در يمن 
به قدري سريع شده اس��ت كه هرروز 
اخبار مختلفي از آن مخابره مي ش��ود. 
پيش��روي هاي انص��اراهلل در م��أرب و 
عقب نش��يني عربس��تان از حديده و 
حمالت موشكي يمني ها به عربستان از 
مهم ترين اتفاقات اخير است. صرف نظر 
از پرداختن ب��ه تح��والت ميداني هر 

حوزه، ذكر چند نكته پيرامون تحوالت اخير يمن قابل  ذكر است: 
1(تحالف تحت رهبري عربس��تان سعودي به اين نتيجه رس��يده است كه پيروز جنگ يمن 
نخواهد بود و مترصد عقب نش��يني تدريجي از مناطق تحت تصرف خود است. عقب نشيني 
۷0كيلومتري عربستان از حديده، شرايط را براي اتصال صنعا به حديده و دسترسي انصاراهلل به 
ساحل فراهم كرده است. اين امر از دو جهت براي انصاراهلل داراي دستاورد است: الف( از وجود 
جبهه هاي مختلف عليه انصاراهلل و فشار بر اين گروه خواهد كاست. ب( دسترسي انصاراهلل به 

ساحل و درياي آزاد را فراهم خواهد كرد. 
2( از نظر عربستان، قبل از هزينه هاي سنگين در جنگ، بايد از طريق روشي قابل  اتكا، به دنبال 
خروج از يمن بود. اكنون عربستان از سه طريق به دنبال دستاورد از جنگ يمن است: الف( تشديد 
حمالت به يمن كه اين روش تاكنون جواب نداده است، زيرا در مقابل حمالت، انصاراهلل متقاباًل 
جواب داده است و طي روزهاي گذشته فرودگاه ملك خالد و مناطق مهم ديگر در داخل عربستان 
مورد حمله قرار گرفته است. ب( از طريق سازمان ملل كه به دنبال تحميل طرح شوراي همكاري 
بر انصاراهلل است، بر اساس اين طرح انصاراهلل بايد به مناطق قبلي بازگردد و منصور هادي دوباره 
رئيس جمهور ش��ود. هرچند اين طرح بارها از جانب انصاراهلل رد ش��ده اما اكنون عربستان به 
دنبال طرح تعديل ش��ده اي مبتني بر يك دولت فراگير با حضور س��اير گروه ها اما با محوريت 
نيروهاي طرفدار خود به ويژه منصور هادي است. ج( از طريق مذاكرات مستقيم كه با توجه به 
زياده خواهي هاي عربستان و عدم به رسميت شناخته شدن انصاراهلل توسط رياض، روي آن خيلي 
تمركز نشده است. درنتيجه عربستان اكنون يك گزاره تلفيقي از تشديد حمالت در كنار تشديد 

فشارهاي بين المللي در پيش گرفته است تا از اين طريق بتواند به نتيجه مطلوبي برسد. 
٣( جنگ در يمن اثبات كرد كه عربستان و ساير كشورهاي همپيمانش، بايد انصاراهلل را به عنوان 
بازيگر اصلي در يمن به رسميت بشناسند و همين از منظر تحالف سعودي بسيار هزينه زاست. 
از سوي ديگر انصاراهلل اكنون در موضعي برتر نسبت به گذشته قرار دارد و اعالم كرده كه راهبرد 

اين جنبش مبتني بر خروج كشورهاي اشغالگر از يمن است.

 طوالني ترين كار مستمر شما 
چه بوده است؟!

فاطمه رايگاني در توئيتي نوشت: نوشته كالس تفسير آيت اهلل جوادي آملي 
بعد از 40سال پايان يافت! و من از خودم مي پرسم طوالني ترين تجربه كار 
مستمرم چقدر بوده؟ چندتا كار رو نصفه رها كردم؟ چرا ما اينقدر به سبك 
زندگي ساندويچي عادت كرديم؟ به نس��ل ربط داره اين حد از تفاوت؟ 

خالصه كه خبر خيلي مهيب بود! از خيلي جهات!

»برجام« توافق ميان ايران و آژانس نيست!
سيدياسر جبرائيلي در توئيتي نوش��ت:  برجام يك توافق  ميان ايران و آژانس 
نيست كه مديركل آژانس راه بيفتد و مفاد آن را از ايران مطالبه كند. تعهدات 
هسته اي ايران در برجام بايد با توافقات ميان تهران و آژانس تفكيك شود. گروسي 

اجازه ورود به آنچه در ازاي عدم لغو تحريم ها تعليق يا متوقف شده، ندارد. 

مديران آموزشي شما مسئوليد!
طيبه احمدي در توئيتي نوش��ت: احساس پوچي، س��ردرگمي، عدم 
انتخاب مسير مناسب شغلي و تحصيلي بسياري از دانشجويان به هدايت 
ناصحيح تحصيلي دوران مدرسه بازمي گردد.  اي كاش مديران آموزشي 

مي دانستند كه با عمر جوانان و روحيه آنها چه كردند!

    تصویر منتخب


