
ب�ا ورود ب�ه م�اه مب�ارك رج�ب، كاربران 
ش�بكه هاي اجتماع�ي ب�ا نوش�ته هاي 
خود به اس�تقبال اين م�اه رفتن�د. آنها با 
اش�تراك گذاري احاديثي از ائم�ه اطهار از 
فضيلت اين ماه نوشتند و دستورالعمل هايي 
از ب�زرگان و علماي اخالق وي�ژه اين ماه را 
توئيت كردن�د. كارب�ران ماه رج�ب را ماه 
بارش ثانيه به ثانيه ابرهاي رحمت خداوند 
دانس�تند ك�ه نباي�د اي�ن ب�ارش رحمت 
را از دس�ت داد. در ادام�ه بخش هاي�ي 
از واكنش ه�اي كاربران را م�رور كرده ايم. 

   فهيمه هداوند:
پيامبر اكرم )ص(: »ماه رجب براي امت من ماه 
استغفار است، در اين ماه زياد استغفار كنيد كه 
خداوند بخشنده و مهربان است. « ) بحار األنوار، 

ج۹۴، ص۳۸( #أين_الرجبيون
   كاربري با نام »اميد«:

»فيضي از ماه رجب نخواهيد ب��رد مگر آنكه 
قلوبي را كه شكستيد و دل هايي كه رنجانديد را 
به دست بياوريد!« آيت اهلل طهراني قدس سره. 

#ماه_رجب #سلوك_عقالني

   زهرا بشارتي:
يكي از دعا هاي ماه رجب دعاي »يا َمْن اَْرُجوُه 
لِكِلّ َخيٍر« است كه مهم ترين دعاي ماه رجب 
مي باشد و از امام صادق )ع( روايت شده است. 
كه بع��د از هر نم��از واجب خوانده مي ش��ود. 

#أين_الرجبيون
   كاربري با نام »ميم. عين«:

مرحوم استاد فاطمي نيا)ره(: »رجب، ماه توبه 
است. از اذكاري كه درصورت توجه به معنايش 
مؤثر اس��ت »يا ُمقيل الَعَثرات« است؛ اي كه 
لغزش ها را اقاله مي كن��ي! اقاله يعني اگر توبه 
كنيم، طوري ب��ا ما معامله مي كن��د كه گويا 
گناهي مرتكب نشده ايم!« تمام لحظات اين ماه 

را مغتنم بشماريم.#أين _ الرجبيون 
   سميه سليماني:

رجب اس��ت و ماه عذرخواهي و بارش محبت 
الهي؛ ام��ام هادي جانم��ون در زيارت جامعه 
كبيره به محبت بي پايان و بي نهايت ما نسبت به 
معصومين كه نماد محبت بي پايان ما نسبت به 
خداي سبحان است رو خيلي زيبا شرح دادن...

توسل كنيم به اهالي رجب ان شاءاهلل توشه اي 
از سفره رجب بر داريم. #امام_هادي

   كاربري با نام »دختر آالمتو«:
بيشترين توصيه به استغفار در ماه رجب آمده و ماه 
رجب، ماه استغفاره. ما خوب شدن رو هي حواله 
مي كنيم به رجب و شعبان و رمضان، يكبار هم كه 

شده از امروز شروع كنيم تا دير نشده. #رجب
   زهرا اكبرزاده:

طبق احاديث ما... از اعمال خاص، ماه مبارك و 
پر نور رجب زيارت آقاي رئوف امام رضاع هست... 
زيارت بامعرفت أنيس النفوس، روزي همه شما 
در اين ماه عظي��م الش��أن... . #رجب_األصب 

#السالم_عليك_ياعلي_بن_موسي_الرضا
   صبا اسماعيلي:

امام باقر )ع( در روايتي مي فرمايند كه شيعيان 
ما اهل مهر و محبت به فقرا هستند و اموال خود 
را در اين راه بذل و بخش��ش مي كنند؛ در ماه 
مبارك رجب صدقه ب��راي خانواده هاي فقير، 
مخصوصاً اطرافيان خودمون فراموش نشود... 
ميالد وارث علم علوي، بر همه ش��ما عزيزان 

مبارك. #باقرالعلوم
   كاربري با نام »فائقه«:

در اين ماه )ماه رجب(، از خدا به غير از هدايت 
چيزي نخواهيد. »حاج آقا حق شناس«

   زهرا زنبييلچي:
هواشناسي اس��الم اعالم كرد! ابرهاي رحمت 
خدا درماه رجب 2۴ س��اعته، ثانيه به ثانيه در 
حال بارشند! لطف هرگونه »چترگناه« را از روي 
س��رخود برداريد، تا دل وجانتان خيس باران 

لطف و رحمت الهي شود. #أين_الرجبيون
   كاربري با نام »كيان«:

حلول ماه با عظمت رجب مبارك باد. خداوند 
مي فرمايد: ماه، ماه من، بنده، بنده من و رحمت، 
رحمت من است. هر كس��ى در اين ماه من را 
بخوان��د او را اجابت مى كنم و ه��ر كس از من 
بخواهد به او عطا مي كنم. اين ماه را رشته اى 
بين خود و بندگانم قرار دادم كه هر كس آن را 

بگيرد به من مى رسد. #أين_الرجبيون
   الهام خطيبي:

هنگامى كه ماه رجب وارد مى شود، فرشته حق 
در هر شب از آن تا صبح ندا در مى دهد: »خوشا 
به حال ذاكران! خوشا به حال اطاعت كنندگان!« 
و خداوند متعال خود مى فرمايد: هركس در اين 
ماه مرا بخواند، به او پاس��خ مثب��ت مى دهم و 
هركس از من چيزى بخواهد، به او عطا مى كنم. 

#أين_الرجبيون

ابرهاي رحمت،  ثانيه به ثانيه در حال بارش هستند
استقبال كاربران شبكه هاي اجتماعي از حلول ماه رجب

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.

رجب ماه سرازير شدن رحمت الهي
كانال تلگرام��ي »صراط مس��تقيم« توصيه هاي��ي را از آيت اهلل 
محمدباقر تحريري به مناس��بت ورود در ماه مب��ارك رجب به 

اشتراك گذاشت. آيت اهلل تحريري فرموده اند:
1( استغفار كه صبح و بعد از ظهر دارد )استغفراهلل و اتوب اليه، در 

پايان دست ها را بلند كرده و بگويد: اللهم اغفر لي و تُب علي(
2( دو گونه استغفار در طول ماه دارد.

۳( هر روز شش دعاي پر مغز و پر محتوا دارد، مخصوصاً دعايي كه از 
ناحيه مقدسه آمده. )با مرحوم ابوي در مشهد محضر عالمه طباطبايي 
)رضوان اهلل عليه( بوديم. ايشان در مورد دعايي كه از ناحيه مقدسه آمده 
سؤال كردند؛ »بسم اهلل الرحمن الرحيم اللهم اني اسألك بمعاني جميع 
ما يدعوك به واله امرك... « مرحوم عالمه فرمود: خودتان مي دانيد كه 
اين دعا يك ماه حرف دارد. ايش��ان عظمت اين دعا را بيان كردند كه 

داراي معارف توحيدي و مسائل عميق واليي و تربيتي است.(
۴( زيارت رجبيه كه در مشاهد مشرفه خوانده مي شود. 

5( كساني هم كه بتوانند در ايام البيض معتكف بشوند مطلوب و 
مورد سفارش است. 

6( سعي كنيم در اين ايام حرام از ما سر نزند. 

   آیينه نفس

قانون اعداد كوچك چيست و چطور روي سرمايه گذاري اثر مي گذارد؟

پوريا فاضل توئيت ك��رد: حماقتي كه دارودس��ته رضا پهلوي با م��ن وكالت ميدهم راه 
انداختن و تفرق��ه اي كه در جبهه ضدانق��الب علني كردن رو جمهوري اس��المي با چه 
دس��تگاه رس��انه اي مي خواس��ت راه بندازه؟! دنبال الطاف خفيه الهي هستيد؟! همين 

حماقت آقاي پهلوي را ببينيد.

صفحه توئيتري »تفكر نقاد« نوشت:  برخي اقسام گفت وگو: 1( مباحثه:گفت وگوي غيراقناعي براي 
اعالم نظر؛ 2( مذاكره: گفت وگوي اقناعي تعين موضع؛ ۳( مفاهمه:گفت وگوي اقناعي براي رسيدن 
به تفاهم؛ ۴( معامله)تعامل(: گفت وگوي تقابلي براي داد و ستد؛ 5( مجادله)جدل(:گفت وگوي 

تقابلي براي اعمال نظر؛ 6( مناظره: گفت وگوي انتقادي براي مقايسه نظرات. 

»سرمايه پالس«  نوش��ت: تعداد زيادي از 
افرادي هس��تند كه به داليل مختلف اقدام 
به نتيجه گيري هاي سريع براساس الگوهاي 
كوچك در انواع بازارهاي سرمايه مي كنند. 
به نتيجه رس��يدن در مورد موضوعاتي كه 
اطراف مان را فرا گرفته اند، به طور معمول با 
شيوه هاي آماري و نمونه هاي كوچك انجام 
مي شود. در بيش تر مواقع اين نتيجه گيري 
براساس نمونه هايي است كه بسيار كوچك 
هستند. شنيده ايم يا خودمان بارها به زبان 
آورده ايم كه »مشت نمونه خروار است.!« اين 
نوع نتيجه گيري س��ريع و محدود براساس 
نمونه ه��اي كم ب��ه قانون اع��داد كوچك 
مربوط مي شود. ممكن است اين قانون را در 
پيش بيني هاي آينده سرمايه گذاري هايي 
كه كرده ايم – بدون آنك��ه بدانيم – به كار 
ببنديم، اما قان��ون اعداد كوچ��ك به طور 
مش��خص چيس��ت؟ با چه آزمايش هايي 
مي توان اين قانون را به خوبي شناخت؟ در 
پيش بيني هاي بازار س��رمايه چطور از اين 

قانون استفاده مي كنيم؟
   نمونه اي از قانون اعداد كوچك

بياييد با ي��ك مثال به مفه��وم قانون اعداد 
كوچك و اشتباهات احتمالي استفاده از آن 
پي ببريم. فرض كنيد به جايي رفته ايد كه 
شرايط آب و هوايي بدي دارد. به مسافرخانه 
مي رويد و نفر اولي كه مي بينيد، نابيناست. 
نفر دوم، سوم و چهارم هم همينطور. ممكن 
است به اين نتيجه برسيد كه آب و هواي اين 
منطقه روي نابينايي تأثير دارد يا دست كم 

گمان كنيد كه در اين شهر نابينايان بسيار 
زياد هس��تند، اما اين نتيجه گيري درست 
نيست. تعداد افراد براي رسيدن به اين نتيجه 
كلي بسيار كوچك بوده است. در واقع ما براي 
نتيجه گيري از قانون اعداد كوچك استفاده 
كرده اي��م. در منطق��ه كوچكي ك��ه تعداد 
كمي – به عنوان مثال 100 نفر – جمعيت 
دارد، ۹6 نفر وج��ود دارند كه نديده ايم و در 
واقع برحس��ب ۴درصد حك��م كرده ايم. به 
همين خاطر است كه هر چه جامعه آماري 
ما بزرگ تر باشد، به همان ميزان نتيجه گيري 

دقيق تري خواهيم داشت. 
   مرگ بر اثر اضطراب يا رژيم غذايي؟

از ديگر مثال هاي بارزي كه مي توانيم مبناي 
آن را قانون اعداد كوچك بدانيم مرگ بر اثر 
اضطراب يا رژيم غذايي اس��ت. فرض كنيد 

در يك بيمارس��تان يك يا چن��د نفر رژيم 
غذايي ش��ان را تح��ت نظر پزش��ك رعايت 
مي كرده اند، اما ظاهراً به دليل اضطراب زياد 
يا مشكل استرس دچار ناراحتي قلبي شده و 
فوت ش��ده اند، بنابراين ممكن است اينطور 
نتيجه بگيريم كه اگر افراد رژيم غذايي تجويز 
شده توسط پزشك را رعايت نكنند و در عوض 
مضطرب نباشند، نمي ميرند. اين نتيجه گيري 
به طور مستقيم به قانون اعداد كوچك مرتبط 
است. ممكن است دليل فوت آن تعداد افراد 
بابت مسئله ديگري باش��د. به عبارت ديگر 
نمي توان تنه��ا با چند نفر ب��ه نتيجه گيري 
بزرگ دست پيدا كرد، اما جالب است بدانيم 
كه بارها و بارها در مهم ترين ابعاد زندگي مان 
مانند انتخاب مسير سرمايه گذاري از قانون 
اعداد كوچك اس��تفاده كرده اي��م. هر چند 

نتيجه گيري براس��اس قانون اعداد كوچك 
نادرست است، اما داليلي براي بارها و بارها 

استفاده از آن وجود دارد. 
   به دنبال علت و معلول

اينكه ذهن ما مي خواهد براي هر پديده اي 
به دنبال علت بگردد اتفاقي طبيعي است. 
اينطور كه نتيجه بگيريم هر معلول، علتي 
دارد مربوط به اين واقعيت مي شود كه ما به 
طور ذاتي از پديده هاي بي علت مي ترسيم. 
ما براي اينكه از چگونگي رخ دادن اتفاقات 
آگاه باش��يم، تالش مي كنيم روابط علت و 
معلولي را با محاسبات و نتيجه گيري هايي 
مبتني بر قانون اعداد كوچك انجام دهيم، 
اما در بازارهاي سرمايه به چه شكل از قانون 
اعداد كوچك اس��تفاده مي كنيم؟ يكي از 
بازرترين مثال ها مربوط به پيش بيني  قيمت 

سهام در بورس است. 
   قانون اعداد كوچك در سرمايه گذاري

در بازارهاي س��رمايه گذاري به ويژه در بازار 
سهام ديده ايم، افرادي در بازه هاي زماني كوتاه 
و با آمارهايي در ابعاد بسيار كوچك اقدام به 
نتيجه گيري هاي بلندمدت و ب��زرگ براي 
تعدادي از سهم ها مي كنند. با بازه ها و اعداد 
كوچكي كه اين عده در نظر مي گيرند همان 
نتيجه اي كه در نظر دارند را براي مخاطب خود 
به نمايش مي گذارند، اما با توجه به كم وسعت 
بودن و اعداد آماري كوچك ش��ان نمي توان 
نتيجه گيري هاي ش��ان را به عن��وان مبناي 
درست قرار داد و به طور معمول نتيجه ديگري 

از پيش بيني هاي شان به دست مي آيد.

خدمت رضا پهلوي به جمهوري اسالمي! اقسام گفت وگو

هرم مخالفت
كانال تلگرامي »TechRasa« نوشت: احتماالً همه ما با اين موضوع مواجه شديم كه تو بحث و 
مخالفت، افراد به جاي استدالل و تالش براي توضيح مشكل، طرف مقابل رو تخريب مي كنند. 
اين روش نه تنها به حل مسئله كمكي نمي كنه، بلكه اعتبار و احترام شخص رو هم زير سؤال 
مي بره.  پل گراهام سلسله مراتب استدالل و مخالفت رو مطابق شكل توضيح ميده. تو اين هرم 
هر قدر از پايين هرم به سمت باالي هرم بريم، قدرت متقاعدكنندگي ما بيشتر مي شه و تو بيان 
نظر خودمون و بحث كردن موفق تر هستيم. در واقع بايد حواسمون باشه كه از روش هاي پايين 

هرم براي مخالفت كردن استفاده نكنيم، چراكه نه درست هستن و نه تأثيرگذار. 
شما تجربه  استفاده از اين هرم رو دارين؟ روش شما براي استدالل و مخالفت چيه؟

علم »اكونومي« محمد عليشاه به روايت دهخدا
»دنياي اقتصاد« نوش��ت: دهخدا در 
شماره دوم صوراسرافيل، مناظره اي 
خيالي با آدام اسميت، پدر علم اقتصاد 
را پيش مي كش��د و چنين س��خن 
مي راند: »اي آدام اسميت! كه اسمت 
را پدر علم اكونومي گذاش��ته اي... و 
ل��وازم تولي��د ث��روت را منحصر به 
طبيعت و كار و سرمايه قرار داده اي... 
حاال يك كمي نگاه كن به علم اكونومي پادشاه ايران و آن وقت پيش خودت اقال خجالت بكش... 

تو خودت مي داني كه پادشاه ما كار نمي كند، براي اينكه او شاهنشاه است. 
آمديم سر طبيعت آن را هم كه شنيده اي كه شاهنش��اه ايران از آن وقت كه به شبي يك حب 
ترياك عادت كرده طبيعتش آنقدرها عمل نمي كند، اما آنكه س��رمايه... آن را هم كه البد در 
روزنامه هاي پارسال خوانده اي كه...  دار و ندار عيالش ]جواهرات سلطنتي[ را برد گذاشت بانك 
روسي گرو كه چهار روز چه چه بچه هاي ميدان توپخانه را راه انداخت... شاه وقتي ديد دست و 
بال ها تنگ است ستارخان از يك طرف زور آورده. بچه هاي خلوت هم از يك طرف براي مواجب 
نق نق مي كنند... مي دهد در دربار كيوان مدار يك سفره پهن مي كنند.  تمام وزرا، امرا، سردارها و 
سرتيپ ها و مجتهدها را جمع مي كنند كنار سفره، وليعهد را مي نشانند ميان همان سفره، دالك 
را هم خبر مي كنند... دالك خرج عمل را تمام مي كند. آن وقت يك دفعه مي بيني... هي شاهي، 
پنج شاهي است كه مثل باران مي ريزد وسط سفره. وقتي پول ها را مي شمارند خدا بده بركت 
شده 707 تومان و 2 هزار و 11 شاهي. حاال به من بگو ببينم اين پول ها از كجا پيدا شد؟ طبيعت 
اينجا كار كرد؟ پادشاه دستش را از سياه به سفيد زد؟ يا يك سرمايه براي اين كار گذاشته شد؟

ChatGPT درباره آينده شغلي هوش مصنوعي چه مي گويد؟
كانال تلگرامي »ديجايتو« خبر داد:  در حالي كه 
 بسياري نگرانند هوش مصنوعي آنها را بيكار كند، 
و  مطرح تري��ن  از  يك��ي    ،ChatGPT
پرسروصداترين ابزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي 
 ChatGPT كنوني، نظر متفاوتي دارد. به گفته
خود هوش مصنوعي نه، بلكه افرادي كه از هوش 
مصنوعي اس��تفاده مي كنن��د، مي توانند جاي 
ديگران را بگيرند و شغل آنها را تصاحب كنند.  اين 
 ChatGPT مجله الكترونيكي همچنين گفته است: چت بات هاي مبتني بر هوش مصنوعي مثل
آغازگر عصر جديدي از فناوري خواهند بود. اين محصوالت مي توانند شعر بنويسند، در امتحانات 
شركت كنند و حتي وكيل پرونده هاي قضايي در دادگاه باشند. همين مسئله نگراني هايي را درباره 
حذف بسياري از مشاغل در آينده مطرح كرده است. يكي از متخصصان اين حوزه باور دارد كه هوش 

مصنوعي مي تواند تا پنج سال آينده جايگزين 20 درصد از مشاغل شود. 

پند فردوسي از مجلس ضحاك و كاوه
محمدجعف��ر محم��دزاده در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: در شاهنامه 
فردوسي، آغاز دوره پهلواني با ظهور 
كاوه است. كاوه آزادمردي است كه 
در بي��ن م��ردم زندگ��ي مي كند و 
پيشه وري اس��ت، مانند بسياري از 
مردم. ماران روي شانه هاي ضحاك را 
چيزي جز خوراندن مغز جوانان آرام 
نمي كرده اس��ت؛ جواناني كه گروه گروه به كاخ ضحاك برده مي ش��دند و هر روز خواليگران 

)آشپزان( از مغز سر آنها براي اين مارها خوراك آماده مي كردند. 
نوبت به فرزند جوان كاوه رسيد. كاوه چون باخبر شد به دادخواهي و براي نجات جان فرزند به مجلس 
ضحاك با بزرگانش وارد مي شود. ضحاك كه از پيش خبر ظهور فريدون را شنيده بود و مشغول تهيه 
طوماري از بزرگان كشور در حمايت از خود بود تا جسارت و دليري كاوه را ديد بر خود لرزيد و از درون 
ترسي او را فرا گرفت. چون سخن دليرانه  كاوه را درباره ظلمش بر رعيت شنيد، دستور داد او را آرام 
كنند و فرزندش را به او برگردانند، و در مقابل كاوه طوماري را كه در تأييد او آماده شده بود، امضا كند 
و بر دادگري و ضرورت كمك به ضحاك براي مقابله با فريدون گواهي دهد تا بتوانند مردم را براي 

كمك به او ترغيب كنند: بفرمود پس كاوه را پادشا/ كه باشد بدان محضر اندر گوا )ب. 211(
در ساير منابع از جمله ثعالبي چنين ماجرايي نيامده و گفته شده است، كاوه چون فرزند را از 
چنگ ضحاك رهايي داد رفت و پيش بند چرمين خود را درفش��ي كرد و برافراشت و به سپاه 
فريدون پيوست. سخن فردوسي در اينجا حكيمانه است. نقل فردوسي فقط نقل تاريخ نيست. 
او در كنار تاريخ براي هر رويداد حكمتي بيان مي كند و پندي مي دهد و در اينجا از زبان كاوه 
چنين مي خروشد و متملقان اطراف شاه را خطاب قرار مي دهد: خروشيد كاي پايمردان ديو/ 
بريده دل از ترس گيهان خديو/ همه سوي دوزخ نهاديد روي/ س��پرديد دل ها به گفتار اوي/ 

نباشم بدين محضر  اندر گوا/ نه هرگز بينديشم از پادشا )ب. 21۳ تا 215(
در روايت فردوسي، داستان به گونه اي اس��ت كه گمان نشود كاوه تنها غم فرزند خود داشت. 
پس با اينكه فرزندش را رهانيده، بي باكانه طومار گواهي بزرگان را دريد و شورش بر ضحاك را 
از همانجا آغاز كرد: خروشيد و برَجست لرزان ز جاي/ بدريد و بسَپرد محضر به  پاي/ گرانمايه 

فرزنِد او پيِش اوي/ از ايوان برون شد خروشان به كوي )ب. 216 و 217(
بزرگان مجلس بر ضحاك خرده گرفتند كه كاوه به چه جرئتي چنين خام گويي كرد؟ و فردوسي 
از زبان ضحاك شكست خورده و شگفت زده ترس خود را به زبان مي آورد و پندي براي روزگاران 
مي گذارد: ميان من و او از ايوان درست/ يكي كوه گفتي از آهن برست/ ندانم چه شايد بُدن زين 

سپس/ كه رازِ سپهري ندانست كس! )ب. 22۴ و 226(

 دادگاه متهم را مشخص مي كند
 نه فشار رسانه اي!

 كاربري با نام »سيد رضي« با اشاره به دستگيري دني آلوز به جرم آزار 
جنسي نوشت: پر افتخارترين بازيكن فوتبال جهان، دستگير و زنداني 
شد. نه سلبريتي هاي هاليوود براي دني آلوز پست و توئيت و هشتگ 
زدند، نه فوتباليس��ت ها متعصابه از او حمايت كردند. باش��گاهش هم 
قراردادش را فسخ كرد. گويا در خارج، متهم بودن يا نبودن فرد را دادگاه 

تعيين مي كند، نه فشار سلبريتي ها و رسانه !

با شفافيت راه حرف و حديث را ببنديد
سجاد فرشيدي در توئيتي نوش��ت: من نمي دانم اين چه مرضي است 
كه در مسائل س��اده هم از شفافيت فراري هس��تيم! خب ليست افراد 
ش��ركت كننده در همايش »زنان تأثيرگذار« را منتشر كنيد تا اينقدر 

حرف وحديث درست نشود!

ترس از صميميت
مهسا اعتمادي نوش��ت: افرادي كه تجربه شكست در رابطه با ديگران 
را داشتن يا شكست نزديكانشون در رابطه با هم را ديدن، گاهي دچار 
نوعي ترس به نام ترس از صميميت ميشن! اين افراد ميترسن با كسي 
صميمي بش��ن، بعد اون فرد رهاش��ون كنه! نتايج تحقيق دكتر ليسا 
فريشل روي زوج هاي مختلف نشون داده يكي از ريشه هاي اروتوفوبيا يا 

همون ترس از رابطه جنسي بعد ازدواج ترس از صميميته!

سالم هميشگي به آلودگي هوا؟!
ر. تقي پور در توئيتي نوش��ت: به گفته محس��ن پيرهادي ۴0 درصد از 
اعتبارات مقابله با آلودگي هوا در رديف بودجه هاي متفرقه سرگردانند. 
از طرف ديگه كاًل 5 هزار ميليارد بودجه براي آلودگي هوا درنظر گرفته 
شده كه بين هزار و 200 شهر در واقع تقسيم ميشه. با اين اوصاف، سالم 

هميشگي بايد به آلودگي هوا بديم.
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