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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.

    تصویر منتخب

سواد رسانه ای با عطر آیات قرآن کریم
رحیم محمدی ،  مدرس سواد رسانه ای،  طی پستی تلگرامی برخی 
توصیه های قرآنی مربوط به سواد رسانه ای را گردآوری کرده است. 
او نوشته: آنچه در تولید محتوای فضای مجازی باید رعایت شود 
از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته که توجه به آن کیفیت 

گفتار و پیام را باال خواهد برد:
1- آگاهانه باشد. *ال تَْقُف ما لَیَس لََك بِِه ِعلٌْم*

2- نرم باشد. *َقْوالً لَّیناً* زبانمان تیغ نداشته باشد.
3- حرفی که می زنیم خودمان هم عمل کنیم. *لَِم تَُقولُوَن ما ال تَْفَعُلوَن*

4- منصفانه باشد. *َوإَِذا ُقلُْتْم َفاْعِدلُوا*
5- حرفمان مستند باشد. *َقْواًل َسِدیًدا* منطقی حرف بزنیم.

ْیُسوًرا* پیچیده حرف زدن هنر نیست. »روان حرف بزنیم« 6- ساده حرف بزنیم. *َقْوالً َمّ
7- کالم رسا باشد. *َقْوالً بَلِیًغا*

8- زیبا باشد. *قولوللناس حسنا*
9- بهترین کلمات را انتخاب کنیم. *یَُقوُل الَّتی ِهَی أْحَسن*

10- سخن هایمان روح معرفت و جوانمردی داشته باشد. *و قولوا لهم قوال معروفا*
11- با القاب خوب صدا بزنیم. *قوالً کریماً*

12- کمك کنیم تا در جامعه حرف های پاک باب شود. *هدوا الی الطیب من القول*
قطعاً اگر پیام های تهیه شده در فضای مجازی این ویژگی  ها را داشته باشد اثرگذار خواهد شد.

خدعه در آژانس؛ نقطه پایان حسن نیت ایران
محمد ایمان��ی،  روزنامه ن��گار، در کانال تلگرامی خود نوش��ت: 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای قانون ضدتحریمی و برای اینکه 
حسن نیت نشان دهد، با مدیر کل آژانس توافق کرد تا دوربین های 
فراپادمانی بتوانند بدون ارتباط با آژانس، همچنان تصویربرداری 
کنند و اگر هم تحریم ها لغو شد، آژانس بتواند به اطالعات ذخیره 

شده دسترسی پیدا کند.
این حسن نیت، اما با شیطنت امریکا و فرانسه مواجه شده که خواستار جلسه روز دو شنبه شورای 
حکام آژانس و صدور قطعنامه ضدایرانی شده اند. این اقدام در حالی است که اساساً اجرای پروتکل 
الحاقی نظارت فراتر از سطح عادی نظارت (NPT) توس ایران، داوطلبانه و مبتنی بر توافق سیاسی 

» برجام « بوده است.
به عبارت دیگر، آژانس و غرب درباره پروتکل الحاقی، ذیحق نیستند و ایران، صرفاً براساس تعهد 
متقابل غرب برای برداش��تن تحریم ها، این اقدام داوطلبانه را پذیرفته است. حاال هم که امریکا و 
اروپا عهد شکنی کرده اند، ایران اجرای پروتکل را متوقف کرده، اما حتی در این تصمیم هم، نهایت 

حسن نیت را نشان داده است.
با این مقدمات، اگر قرار باشد پاسخ حس��ن نیت ایران و توافق با مدیر کل آژانس، اقدام ضد ایرانی 
باشد، طبیعتاً توافق با آژانس از اعتبار ساقط خواهد شد و این در حالی است که گروسی، با هدایت 

غرب به تهران سفر کرد و با رضایت از توافق انجام شده، برگشت.
در اهمیت توافق گروسی با تهران، همین بس که ارنست مونیز وزیر انرژی دولت اوباما گفته است: 
» گروس��ی با انجام این س��فر، در موقعیت منحصر به فردی قرار گرفت که بتواند از ادامه دریافت 

اطالعات در زمینه فعالیت هسته ای ایران اطمینان یابد.«
اما اگر قرار باشد غرب، مرتکب شیطنت تازه ای در آژانس شود، نه تنها توافق اخیر لغو خواهد شد، 
بلکه اجرای گام های بعدی ایران برای توقف تعهدات برجامی سرعت خواهد گرفت. حتی اگر در 
قالب برجام با شورای امنیت همکاری نمی کردیم، غذا و دارو از تحریم مستثنی بود، اما به خاطر 
اراده دولت روحانی برای اجرای یکطرفه برجام، وعده لغو تحریم های بانکی و نفتی، به راه اندازی 
 SPVو اینستکس فروکاسته شد، بی آنکه عملی شود. حاال هم وعده می دهند یك میلیارد دالر 
از اموال بلوکه ایران در سئول آزاد شود تا بتواند از س��وئیس دارو بخرد! واقعاً خسته نباشید آقای 

روحانی و آقای ظریف!

پاسخ معتبر و آچمز شدن غرب!
احمد بنافی در کانال تلگرامی خود نوشت: رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای اظهار کرد که ایران 
و قدرت های جهانی از جمله امریکا اگر نتوانند به یك توافق نهایی 
بر سر برنامه هسته ای تهران دست پیدا کنند، جامعه جهانی با یك 
ش��رایط کاماًل جدید در خصوص توس��عه برنامه هسته ای ایران 

روبه رو خواهد شد. در این خصوص نکات زیر حائز اهمیت است:
1- این اظهارات رافائل گروسی را وقتی در کنار بیانیه پنج  شنبه 
گذشته جوزف بورل، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و 
بیانیه سه  شنبه گذشته تروئیکای اروپایی می گذاریم، نشان می دهد متوقف سازی پروتکل الحاقی 
پاسخی معتبر از ناحیه جمهوری اسالمی ایران به طرف بدعهد بوده و به شکل فوق العاده ای آنان 

را به تکاپوی جدی وا داشته است.
2- اکنون این ایران است که ابتکار عمل را در دست گرفته و غرب را در یك دوراهی قرار داده است، 
به گونه ای که یا باید به مسیر گذشته ادامه داده و کماکان فشار را در سقف نگه دارند که از قضا این 
مسیر بی فایده بوده و مضاف بر اینکه با پاسخ عملیاتی ایران نیز مواجه می گردد یا اینکه با انتخاب 

عقالنیت، مسیر عمل به تعهدات برجامی خود را در پیش گیرند.
3- از این حیث برای امریکایی  ها انتخاب مسیر دوم دردناک و سخت خواهد بود؛ چراکه پذیرش 
لغو تحریم  ها از اساس پروژه نرمالیزه کردن ایران را به نابودی خواهد کشاند؛ اینجاست که غرب باید 
بپذیرد که دیگر راه سومی وجود نداشته و تقریباً تمامی مسیر ها و طراحی های آنان علیه ایران و به 

عبارتی پروژه استاندارد کردن ایران دچار انسداد راهبردی شده و به عبارتی آچمز شده است.
4- حال ممکن اس��ت امریکایی  ها بازی جدیدی را راه اندازی کنند و ب��ا جنجال آفرینی و تغییر 
صورت مس��ئله به دنبال گرفتن قطعنامه به سراغ ش��ورای حکام آژانس بروند. دقت در اظهارات 
گروس��ی این را به ذهن متبادر می کند. این احتمال می رود که بخواهند همان رویکرد نخ نمای 
گذشته را دنبال کرده و القا نمایند که ایران به سمت مسیر غیرصلح آمیز هسته ای در حال عزیمت 

است و مباحث مربوط به بریك اوت ( Breakout) را مجدداً مطرح کنند.
در شرایط کنونی مهم نیس��ت که غرب چه تصمیمی خواهد گرفت، مهم این است که جمهوری 
اسالمی مسیری را انتخاب کرده که تعیین کننده و همزمان آینده ساز می باشد و توانسته روی آن 
اجماع ایجاد کند. بی شك این اقدام، غرب را به هراس انداخته و زمانی موضوع مهم تر می گردد که 
ماهیت درونی این اقدام، از اساس معکوس کننده برنامه های غرب گردد. آنها می خواستند برجام 
را به عنوان الگویی به سایر حوزه های مرتبط با امنیت ملی ایران سرایت دهند، اما اکنون مقاومت 
شکل گرفته در کنار پاسخ های جمهوری اسالمی و تجربه های انباشته شده ملت ایران، نتیجه داده 
و در حال تبدیل شدن به الگویی برای سرایت به حوزه های داخلی چالش دار نظام از جمله اقتصادی، 

برای عبور از سختی  ها گردیده و این برای غرب فاجعه آمیز است.

کانون توطئه!
عبدالرحیم انصاری در کانال تلگرامی خود نوشت: در حالی که دولت 
جدید امریکا درباره ایران هیچ نقش��ه راه مشخصی ارائه نکرده و 
بایدن نیز از بیان یك موضع قاطع و مشخص در این زمینه عاجز 
مانده است، عربس��تان س��عودی، امارات و بحرین که احساس 
می کنند از سوی بایدن به اندازه ترامپ حمایت نمی شوند، بیم آن 
دارند ایران موفق ش��ود رئیس جمهور جدید امری��کا را وادار به 
پذیرش خواسته هایش نماید. از سویی تنگنایی که امریکا در آن 
گرفتار آمده و دستانش بیش از همیشه در برابر ایران خالی است، 
اعراب حاش��یه خلیج فارس را بر آن داش��ته تا با خوش رقصی برای بایدن و تحت فش��ار گذاردن 
جمهوری اسالمی، دست امریکا را در مناسبات سیاسی پیش رو باز تر نمایند. به همین سبب این 
روز ها شاهد رفتارهای خاصی از محور عبری - عربی هستیم که به صورت هماهنگ جبهه روانی 
چندمنظوره ای را علیه ایران گشوده و تصمیم دارند با تحت فشار گذاشتن ایران ابتکار عمل را به 
نفع خود تغییر دهند. از این رو همزمان که اسرائیل مرتباً از توقف ایران با استفاده از قوه قهریه حرف 
می زند، اعراب خلیج فارس با اصرار می گویند در هرگونه مذاکره جدید با ایران، ما نیز باید حضور 

داشته باشیم؛ موضوعی که ایران صریحاً آن را رد کرده و گفته این مباحث به شما ارتباطی ندارد.
از سوی دیگر شاهد هستیم تحرکاتی در ارمنستان صورت گرفته که احتماالً این التهابات در شمال 
ارس با نقش آفرینی اسرائیل انجام می شود. همزمان حادثه سراوان از داخل خاک پاکستان کلید 
می خورد و بالفاصله رسانه های تحت حمایت سعودی مدیریت آشوب را به دست می گیرند. همه 
می دانیم سعودی  ها سال  ها روی گروهك های وهابی در مرز پاکستان و ایران سرمایه گذاری کرده 
و هزینه های آنها را برای ایستادن مقابل ایران پرداخت می کنند. همچنین در همین ایام خبر دفع 
حمله تروریستی در غرب کشور به گوش می رسد و بالفاصله رسانه  ها از دستگیری یك تروریست با 
جلیقه انفجاری در یکی از عوارضی های تهران خبر می دهند و قطعاً همه اینها جدا  از نفوذی  هایی 

است که از درون سیستم مترصد فرصتی برای ضربه زدن به انقالب اسالمی ایران  هستند.

تا باشه از این تیرهای غیب!
واكنش كاربران شبكه های اجتماعی به هدف قرار گرفتن كشتی رژيم صهيونيستی در دريای عمان

ب�ا اع�الم خب�ر ه�دف ق�رار گرفتن ي�ک كش�تی نظام�ی متعل�ق ب�ه ارتش 
رژيم صهيونيس�تی در دري�ای عم�ان، كارب�ران ش�بكه های اجتماع�ی در 
توئيت ه�ای مختلفی ب�ه اين مس�ئله واكنش نش�ان دادند. حس�ين دليريان، 
خبرنگار و كارش�ناس مس�ائل دفاعی – امنيت�ی، در توئيت�ی در خصوص اين 
كش�تی خبر داد: »اس�رائيلی  ها از بيم افزاي�ش تنش در خليج ف�ارس و دريای 

عمان، اين ش�ناور نظامی را تحت پرچم يک كش�ور ديگر و با شناس�ه تجاری، 
وارد منطقه ك�رده بودن�د. اطالعات حاصل�ه، حكاي�ت از اين دارد كه ش�ناور 
مزبور، مش�غول جمع آوری اطالع�ات از خليج ف�ارس و دريای عم�ان بوده كه 
موقع برگش�ت، هدف قرار گرفته اس�ت.  « در ادامه بخش هاي�ی از واكنش های 
طنز و ج�دی كاربران ش�بكه های اجتماع�ی را در اي�ن خص�وص می خوانيد.

جز زیبایی چیزی ندیدم
آيت اهلل حائری شيرازی:

خداوند همه مهره  ها را به خوبی چیده است تا هرچه بیشتر این 
بازی زیبا و تماشایی باشد، انواع فرهنگ  ها، زبان  ها و انواع اسم  ها و 
ایسم ها. جهان یك پازل است، اگر آن را حل کردی آن را می بینی 
و می شناسی و محو زیبایی آن می شوی. زینب کبری پازل را حل 
کرده بود و همه مهره  ها را در جای خود دیده بود. مجموع صحنه 
زیباست. دیگران نتوانسته اند تکه های پازل را پیدا کنند و به هم 
بچسبانند تا همه پازل را با هم ببینند و زیبایی آن را درک کنند.
دیگران می گویند از ظلم و ش��کنجه بدتر چیس��ت؟ از کشتار 
بی رحمانه و محاصره و آب را بر انس��ان  ها بس��تن و از آب دادن 
به طفل چندماهه مضایقه کردن و گل��وی او را با تیر پاره کردن 
بدتر چیست؟ زینب کبری می گوید: همه این مسائل و مصائب 
را تحمل کردن و بر پاکی و طهارت ماندن زیباتر از آن چیست؟ 
به ناپاک نه گفتن و بر این نه گفتن تا آخر ایستادن چه زیباست. 

»ما َراَیُْت ااِلّ َجمیل.«
منبع: كانال تلگرامی »ن�كات و تمثيالت آيت اهلل حائری 

شيرازی)ره(«

   سبوي دوست

حامد قدوس��ی، مدرس اقتصاد مالی در 
دانشگاه اس��تیونس نیوجرسی،  در کانال 
تلگرامی خود ط��ی یادداش��تی به لزوم 
بحث نظری در خصوص مفهوم »شرکت 
بورس« پرداخت. او با ذکر نکاتی نوشته 

است:
1- ب��ورس در خیل��ی کش��ورهای دنیا 
یك »ش��رکت خصوصی « است و نه یك 
نهاد دولتی (دقت کنی��د که این بار اتفاقاً 
می گوییم »بورس « و نه بازار سهام). یعنی 
چی؟ یعن��ی همانطور که »س��اختمان 
پزشکان « یا »ش��رکت تاکسی اینترنتی 
فالن « یا »پاس��اژ عالالدین« و »مجتمع 
پایتخت« یك بس��تر خصوصی هستند 
که ایجاد ش��ده تا طرفین معامله - مثاًل 
دکتر و بیمار - در آنجا همدیگر را مالقات 
کنند، »بورس « هم یك پلتفرم - فیزیکی 
یا الکترونیکی - اس��ت که اجازه می دهد 
فع��االن دارایی ه��ای مال��ی همدیگر را 
مالقات کنند. همانطور که چند پاس��اژ 
موبایل فروشی داریم،  NYSEهم داریم 
و نزدک و بورس شیکاگو که هر کدام در 
مالکیت یك ش��رکت خصوصی هستند. 
جالب اس��ت که گاهی »س��هام شرکت 
بورس« در خودش معامله می شود، یعنی 
شما می توانید سهامدار بورسی باشید که 

روی آن معامله انجام می دهید.
2- ب��رای یك »ب��ورس « چ��ه چیزی از 
همه مهم تر اس��ت؟ اعتب��ار! به اصطالح 

 می گوییم بورس  ه��ا عرضه  کننده اعتبار
 (Reputation) هس��تند. یعنی چی؟ 
یعن��ی همانطور که ش��ما مث��اًل ترجیح 
می دهی��د مرک��ز خری��دی نروی��د که 
آسانسورهایش خراب اس��ت و هواکش 
ن��دارد و دزدی در آن زی��اد اس��ت، ب��ه 

همین شیوه هم ترجیح می  دهید که در 
»بورسی« معامله کنید که کشف قیمت 
کاراتر اس��ت، امکان دست کاری کمتری 
می دهد، نقدینگی بیشتر است و سرعت 

اجرای سفارش  ها باالتر است.
3- خب یك ب��ورس چطور ب��ه اعتبار و 
کیفی��ت باال دس��ت پی��دا می کن��د؟ با 
زیرس��اخت قوی تر و با تنظی��م مقررات 
مناس��ب. همانطور که ی��ك مرکز خرید 
خوب هم با مق��ررات و قوانی��ن و اصول 
پذیرش و ساعت کاری که تنظیم می کند، 
سعی می کند جذابیتش را برای مشتریان 

بالقوه اش بیشتر کند.
با همین منطق اس��ت که بورس شیکاگو 
(یعنی یك شرکت خصوصی)، برای یکسری 
نمادهایش (عمدتاً در ح��وزه کومودیتی) 
یکسری »دامنه نوسان « می گذارد و بورس 
نیویورک برای نمادهایش (عمدتاً س��هام) 

دامنه نوس��ان مش��ابهی ندارد! همانطور 
که یك بورس ممکن اس��ت قیمت گذاری 
پیوس��ته (یعنی اعداد حقیق��ی) و بورس 
دیگری قیمت گذاری دیجیتال (با حداقل 

پله یك سنت) داشته باشند.
چرا بورس  ه��ا مقررات مختل��ف دارند؟ 
چون نوع مش��تریان، دارایی های معامله 
ش��ده و زیرس��اخت متفاوت��ی دارن��د و 
مقررات را متناسب با بازار و خدمات خود 
بهینه س��ازی می کنند. پس دوباره مرور 
کنیم: دامنه نوس��ان از جنس استاندارد 
کیفی است که یك پاساژ یا یك شرکت 

تاکسیرانی خصوصی به اعضایش اعمال 
می کند.

4- آیا نهاد ناظر ه��م در این میان دخالت 
می کند؟ بله! یك حالت دخالت این است 
که مقررات خاص هر ب��ورس (مثاًل دامنه 
نوسان) باید توسط نهاد ناظر تأیید شود تا 
مثاًل اصول کلی مثل شفافیت و محافظت 
از مش��تریان نقض نش��ود. یك حالت هم 
مقررات احتیاطی اس��ت که نهاد ناظر از 
همه بورس  ها می خواهد رعایت کنند، مثل 
توقف موقع معامالت در زمان کاهش خیلی 
ناگهانی ش��اخص س��هام (نه تك سهم). 
در واقع نه��اد ناظر فقط نگران »ریس��ك 
سیستمی بزرگ« اس��ت و سعی می کند 
نوس��انات بس��یار بزرگ، ولی کم احتمال 
را کنترل کن��د (مثاًل افت خیلی ش��دید 
قرارداده��ای آتی روی ش��اخص کل). از 
آن به بعدش، دیگر استاندارد مختص هر 
بورس خصوصی است که خودش تصمیم 
می گیرد چ��ه مقرراتی پی��اده کند و چه 
»کیفیت و اعتباری« برای خودش بسازد.

متوجهم که ش��رکت و سازمان بورس در 
ایران سال  هاست جدا شده اند، ولی با این 
مثال س��اده می خواهیم نشان بدهیم که 
جای بحث نظری در مورد مفهوم »شرکت 
بورس« و رابطه درس��ت آن با نهاد ناظر و 
میزان مداخله و حتی رقابت و بخش بندی 
بازار بین بورس های متعدد در کشور جای 

کار خیلی زیادی دارد.

    سيد مهدی پيشنمازی:
 می گن یه شناور اس��رائیلی توی دریای عمان 
مورد هدف قرار گرفته. خوشبختانه تجهیزات 
نظامی ما هم که فتوشاپه به ما مربوط نمیشه....

    محمد ميری:
 کش��تی هیلوس ری در واقع ناو لجستیك 
فوق س��ری رژیم صهیونیستی بود و حامل 
تجهیزات جاسوسی به منطقه بود که گرفتار 
 تیر غیب شد. زمان آن فرارسیده که شیوخ 
منطقه در محاسبات خود تجدیدنظر کنند. 
حال که دیدند کشورهای غربی که ادعای 
تأمین امنیت آنها را دارن��د، حتی توانایی 

تأمین امنیت خود را ندارند.
    رسول صادقی:

 و چه خبری بهتر از اینکه: کشتی اسرائیلی 

در خلیج فارس مورد هدف قرار گرفت!
  مجتبی ابراهيمی:

 اینجا خلیج فارسه! کوسه هاش موشك انداز 
دارن، اسرائیلی جماعت رو نابود میکنن...  

از ما گفتن بود!
    عرفان شايگان:

 میگن  کشتی اس��رائیلی متعلق به یکی از 
نزدیکان یوس��ی کوهن(رئیس موساد) و 
حامل تجهیزات جاسوسی بوده که منفجر 

شده! دم تخریبچی گرم... 
    عرفان چروئی:

 اس��رائیل ادعا کرده ایران با دوتا موش��ك 
 کشتی اسرائیلی رو زده و از خط قرمز عبور 
کرده! چه جالب چون گویا حضور اسرائیل 
در خلیج فارس هم جزو خطوط قرمز ایران...  

مخصوصاً کش��تی ای که احتم��ال نظامی 
بودنش هم مطرحه.

    حجت نيكی ملكی:
تا باش��ه از این تیره��ای غیب باش��ه! ناز 

شستتون... 
    كاربری با نام »ميثم«:

ما که نمیدونیم کشتی اس��رائیلی  رو کی 
زده، ولی اینطوری که از این فاصله با دقت 

زده ما نی تو ساندیس نمیتونیم بکنیم!
    ابوالفضل چمندی:

وقتی جوبایدن عالقه دارد که با موش��ك 
(حمله ب��ه س��وریه)، مذاک��ره کند(پیام 
بفرستد)؛ نباید از دیگران توقع داشته باشد 
که با زبان دیگری گفت وگ��و کنند! نصف 

شدن کشتی اسرائیلی در دریای عمان!

    ارسيا مصباح:
حمله به کشتی_اسرائیلی حاوی یك پیام 
روش��ن و دقیق برای صهیونیست هاست؛ 
برخالف آنچه فک��ر می کنید، خلیج فارس 

جوالنگاه شما نیست!
    داود باقرزاده:

یك کشتی اسرائیلی در دریای عمان رفت 
هوا! به اسرائیلی ها گفته بودیم که شنا یاد 

بگیرید!
    محمد دباغ:

کمتر از چند س��اعت بع��د از اینکه بایدن 
دس��تور زدن چندتا کانکس تو مرز عراق و 
سوریه رو داد تا بگه ابرقدرته، یهو یه تیرغیب 
از ناکجا آباد اومد خورد تو سر کشتی اربابش 

اسقاطیل. زندگی زیباست... 

ایران مهربان
دانیال معمار با اش��اره به تصوی��ر فوق توئیت کرد: اینج��ا یك کارگاه 
خیاطی است، مثل هزاران کارگاه کشورمان؛ اینجا گان می دوزند، مثل 
هزاران جایی که برای کمك به کادر درمان گان می دوزند. این کارگاه 
در مازندران فقط یك ف��رق دارد؛ 24 نفر ای��ن کارگاه را می چرخانند 
که 12 نفرشان ناشنوا، چهار نفرش��ان نابینا و هشت نفرشان کم توان 

ذهنی هستند.

مشکل اصلی بی عملی است!
مس��عود براتی در کانال تلگرامی خود نوشت: حاال که بحث آزاد سازی 
پول های ایران در کره داغ اس��ت، باید به این نکته هم توجه کرد که از 
همان اول   می شد طوری رفتار کرد که پولی آنجا بلوکه نماند، اما غفلت 
از دشمنی دشمن و دل بستن به آن سبب بلوکه شدن پول  ها شد. این 
پول  ها در زمان اجرای برجام آنجا دپو شد و زمان بازگشت تحریم  ها آنجا 
بلوکه شد. این نکته را از همتی در برنامه عیار پرسیدم و او هم معتقد بود 

می شد کاری کرد که پول  ها بلوکه نشود.
میرهادی رهگشای نیز در این خصوص نوشت: خبر آزاد شدن تدریجی 
منابع مالی مسدود شده ایران در #کره_جنوبی نشان داد نه تنها عدم 
پایبندی کامل ایران به قواعد FATF# هیچ اهمیتی نداشته و ندارد، 
بلکه حتی با وجود تحریم  ها هم می ش��ود با تدابی��ری دوجانبه (مثاًل 
توقیف یك کشتی) دیگر کش��ور ها را مجبور کرد حق ایران را بدهند. 

مشکل اصلی بی عملی است!

دست باال در رقیب هراسی
آرزو گودرزی توئیت کرد: نوبخ��ت: »دولت بعدی در پرداخت یارانه  ها 
به مشکل برخواهد خورد.« یه روزی به مردم میگفتن اگه فالن شخص 
بیاد دیوار میکشه، حاال دارن به کاندیدای احتمالی میگن اگه بیاین تو 
باتالقی که ما درست کردیم گیر میکنید، بذارین بازم ما بیاییم کاًل تو 

رقیب هراسی همیشه دست باال دارن.

محمد سرشار، رئیس شبکه پویا، در توئیتی 
نوشت:  بی بی سی به دنبال محدودیت پخش 
کارتون ه��ای امریکای��ی اس��ت تا از س��بك 
زندگی بریتانیایی ک��ودکان در مقابل هجوم 
س��بك زندگی امریکایی حفاظ��ت کند. این 
در حالی است که از پنج سال پیش، سیاست 
محدودسازی پخش پویانمایی های امریکایی، 
در شبکه کودک اجرا می ش��ود و تالش شده 
سبك زندگی اسالمی- ایرانی نمود بیشتری 

داشته باشد.

محمد نصوحی در توئیتی نوشت: »رایزن 
بازرگانی روس��یه در ایران: جلس��ات ما 
با ط��رف ایران��ی ب��رای کش��تیرانی و 
کشتی س��ازی در دریای خزر آغاز شده 
و بازرگان��ان از برقراری خط مس��تقیم 
دریایی اس��تقبال کردند!« پی نوش��ت: 
روس��یه س��الی 240 میلیارد دالر کاال 
وارد می کنه، ولی سهم ایران فقط 300 
میلیون دالره! کاش مس��ئوالن اهمیت 

این خط رو درک کنن!

محدودیت پخش کارتون های امریکایی  در بی بی سی اهمیت خط دریایی ایران – روسیه را دریابید

در باب »دامنه نوسان « و »شرکت بورس«


