اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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با دوستان کوچکترتان
مثل اولیای خدا رفتار کنید

صفحه توئیتری طوبای محبت جملهای از میرزا اس��ماعیل دوالبی را
به اشتراک گذاش��ت .مرحوم دوالبی میفرمایند :همانگونه که خدا
و اولیایش به خاطر خطای دوستانش��ان از آنه��ا روی برنمیگردانند
و عنایاتش��ان را دریغ نمیدارند ،شما هم با دوس��تانتان که از شما
کوچکترند ،همینطور رفتار کنید.

مدل موی طارمی به بازار آمد!

کانال تلگرامی «فرارو» نوش��ت :تیاگ��و ،آرایش��گر پرتغالی که چهره
بازیکنان فوتبال را ب��ه عنوان مدل مو روی س��ر عالقهمندان طراحی
میکند ،در آخرین کار خود از چهره مهدی طارمی پرده برداشت.
تیاگو در صفحه شخصی خود نوشت« :طارمی حتی از رونالدو هم زیباتر
است .تو لیاقت بازیکن بزرگ بودن را داری».

ناشر برگزیده
جشنواره ترجمان فتح

فرهاد فالح ،نویسنده و مدیر انتشارات اس��پانیایی فانوس دریایی ،در
توئیتی از تازهترین موفقیت این انتشارات خبر داد .او نوشته است :سال
 ۹۲به خاطر مطالبه یک خانواده سرخپوست که برای فرزندشان کتاب
کودک میخواستند ایده راهاندازی انتشارات الفارو اسپانیایی یا همان
فانوس دریایی شکل گرفت .با سختی و کارشکنی و مالمت دیگران کار
پیش رفت .امروز  ۲۷دی  ۱۴۰۰همان ایده و انتشارات ،ناشر برگزیده
جشنواره ترجمان فتح است .الحمدهلل.

واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به حمله موشکی انصاراهلل به ابوظبی در پاسخ به جنایات امارات در یمن

کسی که درخانه شیشهای زندگی میکند
نباید به همسایهاش سنگ پرتاب کند

حمله موشکی انصاراهلل یمن به ابوظبی امارات در پاسخ به شرارتهای این کشور در همراهی با
شهارادرشبکههایاجتماعیفارسیوعربیزبان
عربستاندرتجاوزبهمردمیمنموجیازواکن 
بههمراهداشت.کاربرانفارسیزبانباابرازشادیازپاسخکوبندهیمنبهتجاوزاتمتعددامارات

بهخاکاینکشورازپیروزیقریبالوقوعانصاراهللگفتندوخطاببهمسئوالناماراتینوشتند:
«کسی که در خانه شیشهای زندگی میکند نباید به همسایهاش سنگ پرتاب کند» .در ادامه
شهایی از واکنشهای کاربران فارسیزبان توئیتر در خصوص این حمالت مرور شده است.
بخ 

    مرضیه مالحی:
تاریخ فراموش نخواهد کرد که چگونه پابرهنگان
یمنی ابرقدرتهای جهان و نوچههایشان را
خوار و خفیف کردند# ...یمنی #ابوظبی
    رسول شکرینیا:
چه کردند این دالوران انصاراهلل ...با یک عملیات
کوچکالنهائتالفپلیدراآتشزدند.هفتسال
است بر سر مردم مظلوم یمن بمب میریزند،
نسلکشی و کودککشی میکنند ،صدایی از
کسی درنمیآید اما اکنون همه به زبان آمده و
محکوم میکنند .عربستان و امارات باید تقاص
جنایات خود را پس بدهند# .یمن
    فربد ابراهیمی:
انصاراهلل گفته بود امارات اگر دست از اقداماتش
برنداردعمقکشورشرومیزنیم،حاالابوظبی

    امیر اکبری:
هدف گرفتن ابوظبی بسیار هوشمندانه بوده،
ابوظبی مرکز سیاسی اماراته و اما دوبی مرکز
اقتصادی که عمدتاً براشون امنیت حیاتیه
و عامل فشار سایر امیرنش��ینها به مواضع
سیاسی حکومت امارات میشه.
    ب .بهنام:
جهت اطالع دوستان ،برد موشکی که از یمن
به ریاض شلیک شد کشور امارات و شهرهای
دبی و ابوظبی رو هم در تیررس خودش داره.
    عبدالرضا یعقوبی:
شنیدین یکی به یکی میگه جوری میزنمت
که نفهمی از کجا خوردی؟! المصب یه جوری
زد که خود طرف که هیچی ،کل دنیا فهمیدن
از کجا خورده! # ))))):ابوظبی #یمنی

    جواد نیکیملکی:
یمن فع ً
ال یک سیلی به امارات زده تا به بنزاید
بفهماند« :کسی که در خانه شیشهای زندگی
میکند نباید به همس��ایهاش سنگ پرتاب
کند» خصوصاً اگر همسایهای شجاع ،باتدبیر
و نقطهزن داشته باشد #ماشاءاهلل_انصاراهلل
#یمن_مظلوم_مقتدر
    ک .جعفری:
 ۲۰فروند پهپاد انتحاری و  ۱۰فروند موشک
بالس��تیک بدون اینکه پدافند ارتش پفکی
امارات بتواند واکنشی از خود نشان بدهد ،با
دقت به اهداف خود در ابوظبی اصابت کردند.
اصابت این تعداد موشک و پهپاد سوراخ بودن
پدافند اماراتیها و قدرت پهپادی و موشکی
یمنیها را نشان میدهد.

کان��ال تلگرامی «مطالع��ات امریکا» ترجمه
مقالهای از توماس هارتمن ،نویس��نده مطرح
امریکایی ،را به اشتراک گذاشت .خالصهای از
این مقاله را در ادامه میخوانید :اخیرا ًدر یکی از
برنامههایم شنوندهای تماس گرفت و پرسید:
«آیا دونالد ترامپ دجال اس��ت؟» این نتیجه
گمانهزنیهای مردمی است که تالش کردهاند
اثبات کنند که ترامپ در واقع همان شیطانی
است که برای ویران کردن زمین آمده است .با
این وجود ،این یک پرسش جذاب است.
طرح این پرسش به معنای باور به این موضوع
است که ش��خصی به عنوان پسر خدا به نام
مسیح و یک دشمن او با نام دجال وجود دارند
که هر دو از قدرتی برابر ،اما متضاد با یکدیگر
برخوردارند .این مسائل در کتاب مقدس ذکر
ش��دهاند .با این وجود ،من این پرسش را از
منظری سکوالر در نظر میگیرم و استدالل
میکنم که این دو شخصیت (مسیح و دجال)
استعارهای از تجسم خیر و شر هستند.
عیسیمسیحدرموعظهبررویکوهپیشگویی
کرده بود که انبیای دروغین «در لباس میش
نزد ش��ما میآین��د در حالی ک��ه در باطن
گرگهای درنده هستند» .او سپس هشدار
داده بود که شیادان سعی در استثمار پیروانش
خواهند داشت و گفت شناخت «دجال» از
روی ثمره اقدامات��ش امکانپذیر خواهد بود.
ثمرات اقدامات ترامپ کام ً
ال واضح هستند:

رو زد! َمرد حرف و عملش یکی است.
    خلیل حسنی:
مقام معظم رهبری :هر ملت مؤمنی که به خدای
متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد،
قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون
شکپیروزیباملتمظلومومجاهدیمنخواهد
بود# 1398/۰۵/22 .ابوظبی #غیرت_دینی
    سعید دانشی:
میگن تو ابوظبی یه عده دچار ضربهخیلی ملو
و مالیم مغزی شدن ...ابوظبی #عین_األسد
#الیمن_یؤدب_االمارات
    کیوان ساعدی:
درد حمل ه یمن ،بیش��تر برای ابوظبی بود یا
صهیونیستهایی که پاش��ون از پارسال به
خلیج فارس باز شد؟!

ترامپ همان «دجال»کتاب مقدس است

بیش از  ۲۰زن او را به تجاوز و تعرض جنسی
متهم کردهاند ،صدها پیمانکار ،مش��تری و
کارمند او را متهم به دزدی یا امتناع از پرداخت
پولش��ان (یا هر دو) کردهاند همان طور که
اعضای خانواده او را نیز متهم کردهاند.
او آشکارا خش��ونت علیه افراد غیرمسلح در
راهپیماییهای متعدد را تشویق کرده و در
سخنرانیبرایرؤسایپلیس،خشونتدولتی
را تشویق کرده بود .او تالش کرده دموکراسی
ما را س��رنگون س��ازد و به آن پایان دهد .او
قاتالن ،دزدساالران و حاکمان قدرتمند را در
آغوشگرفتهوهمزماندموکراسیهایغربی
و رهبران منتخب آن را به سخره میگیرد.
ترامپ تالش کرد ب��ه نهاده��ا و نظامهای

سیاس��ی و نظامی که برای حف��ظ صلح در
جهان طراحی شدهاند از جمله سازمان ملل
متحد ،ناتو و توافق هستهای با ایران آسیب
بزند یا آن را نابود سازد.
او از جدا کردن کودکان مهاجر از والدینشان
و قرار دادن آنان در قفس لذت میبرد .ترامپ
تالش کرد ب��ا از بین ب��ردن اوباماکر (برنامه
بیمه خدم��ات درمانی همگان��ی که ابتکار
عمل اوبام��ا رئیسجمهوری س��ابق امریکا
بود) و خصوصی ک��ردن خدمات درمانی به
دسترس��ی امریکاییها به امکانات پزشکی
نجاتبخش پایان دهد.
او مانند یک کودک خوش��حال از تلویزیون
تماشا کرد که طرفدارانش یک افسر پلیس

را به قتل رس��اندند و  ۱۴۰نفر دیگر را راهی
بیمارس��تان کردند و تالش داشتند معاون
رئیسجمهوری و رئیس مجلس نمایندگان
را به قتل برسانند .او در مورد کووید ۱۹دروغ
گفت؛ دروغهایی که باعث شد آمار مرگ و میر
و شیوع بیماری در امریکا بیش از هر کشور
دیگری در جهان افزایش یابد.
دلیل عصبانیت بسیاری از مسیحیان از دجال
آن است که پیروی از او باعث محرومیت آنان
از بهشت یا حتی رفتن به جهنم میشود.
ترامپ س��عودیها را برای جن��گ با یمن و
بمباران آن کشور مسلح کرد؛ جنگی که باعث
کشتهشدنچندینمیلیوننفرومواجهشدن
مردم آن کش��ور با قحطی شد چراکه ارتش
عربس��تان س��عودی مانع ورود مواد غذایی
به یمن شده اس��ت .ترامپ میلیونها نفر از
پیروان انجیل عیسی را فریب دارد .او عالمت
و شعار  MAGAبر روی کاله قرمز خود را
برای پیشانی آنان گذاشت .او با روسپیها و
جنایتکاران معاشرت میکند .با این وجود ،از
دید من تمام شواهد نشان میدهند که ترامپ
اگر حت��ی دجال کتاب مق��دس هم قلمداد
نشود در عرصه سیاست کارهایی که گفته را
انجام داده است و این کارها شباهت بسیاری با
اقدامات دجال ذکر شده در کتاب مقدس دارد.
آنگونهکهانجیلمیگوید«ثمره»دجالبهما
میگوید که بدانیم او واقعاً کیست.

تصویر منتخب

قدر روزهای آبی را بدانیم
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کانال تلگرامی «سیره علما» نوش��ت :خاطره از آیتاهلل
سیدمحمود طالقانی(ره) :یکی از اهالی روستا میگفت از
پدرم شنیدم که روزی یکی از روحانیان مشهور منطقه به
آیتاهلل طالقانی گفته بود که شما چرا مردم را امر به معروف
و نهی از منکر نمیکنید؟ ایشان پرسیدند مث ً
ال چه باید
بکنم؟گفتمث ً
الشماهیچاهتمامیبرایجمعکردنمردم
در مسجد ندارید .اگر دوست ندارید برای مردم سخنرانی
کنید ،اق ً
ال برای نماز جماعت دعوتش��ان کنید .آیتاهلل
طالقانی به آن روحانی مشهور گفته بود به عمل کار برآید،
به سخندانی نیست .من هر نیمهشب در این هوای سرد
س بهدست تا س ِر چش��مه میروم و وضو
زمس��تان ،فانو 
میگیرم .بعد هم آهسته و قدمزنان به سوی مسجد میروم که نمازم را بخوانم .اگر این کار من ،کسی
را به نماز و مسجد دعوت نکند ،از سخنرانی و تبلیغ و داد و فریاد هم کاری برنمیآید( .زمستانهای
طالقان ،بسیار سرد و طوالنی است و چشمه آب سرد گلیرد هم تقریباً در بیرون از روستا است).

موشکهای یمنی و برجهای شیشهای ابوظبی

قدرت تشر زدن

آیتاهلل حائری شیرازی(ره):
معلم یا مربی [در عین حال که حسن خلق ،الزم دارد] باید قدرت
تشر داشته باش��د؛ یعنی برایش الزم اس��ت .چرا؟ چون انسانها
«نفس» دارند .پس باید در وجود او این قدرت هم باشد.
درباره حسن خلق رسول اکرم(ص) زیاد ش��نیدهاید .اما در وقت
غضب،کسیجرئتنداشتدرحضوراوحرفیبزند.چنان مجلسش
ن میش��د که اعضای مجلس دلشان میخواست کسی از
سنگی 
بیرون بیاید و او حرف بزند؛ وا ِال در مجلس آن حضرت سکوت حاکم
بود .در آن حال تذکر ،آن حضرت حتی بر ابوجهل هم مؤثر بود.
کسیباابوجهلمعاملهایکردهبودکهابوجهلپولشراپسنمیداد.
این آدم به هر راه رفت کسی را ندید که با او دردِدل کند .به رسول
اکرم(ص) گفت .در همان مواقعی که هنوز پیغمبر(ص)قدرت پیدا
نکرده بود .به پیامبر گفت :من چیزهایی به اینها فروختهام ،اینها
حاشا میکنند و پولش را نمیدهند .پیغمبر(ص) همراهش آمد تا
د ِر خانه ابوجه��ل .در را زد و ابوجهل آمد .فرمود :به او بده .ابوجهل
گفت :چشم؛ یعنی «بدهِ» او «بده» عادی نبود.
او همان کس��ی بود که گاهی ی��ا هر وقت که به رس��ول اکرم(ص)
میرسید ،بیادبی میکرد و سر بهسر حضرت میگذاشت اما در این
موضوع نه .چرا؟ چون این آن محم ِد در حالت عادی نبود .برای دفاع
از مظلوم آمده و غضب کرده بود .برای اینکه داشت به مظلومی ظل م
میشد .این نیرو ،نیروی دیگری در وجودش بود.
منبع :کانال تلگرامی «نکات ناب و حکمتهای آیتاهلل حائری شیرازی»

به عمل کار برآید ،به سخندانی نیست

سیدسجاد پادام با اشاره به آمار فوق نوشت :بیمهشدگان تأمین اجتماعی در آبان ۱۴۰۰
نسبت به اسفند  ۹۹حدود  ۳درصد رشد داشتهاند ،اینها از اثرات کنترل کرونا توسط دولت
سیزدهم و از نشانههای بروز رشد اقتصادی مثبت در سال  ۱۴۰۰است .باید همه مراقبت
کنیم و قدر این روزهای آبی را بدانیم.

فرهنگسیاسیپستگرفتنبایدتغییرکند

علی پارسانیا در توئیتی نوشت :منطق انتصابات در طلیعه گام دوم ،باید این فرهنگ سیاسی
را تغییر دهد که گرفتن پُست ،بدون داشتن کارنامه یا الاقل ایده مدیریتی نوآورانه و «صرفاً»
با حضور در تشکلهای سیاسی و س��تادهای انتخاباتی ،شدنی است .در انتصابهای گام
دومی ،از برچسبزنی افراد کمبنیه به رقبای تحولی نباید هراسید.

یعقوب ربیعی در کان��ال تلگرامی خود
نوشت :چند روز قبل یمنیها طی پیامی
به امارات که ظاهرا ً واسطه آن عمانیها
بودند تذکر داده بودند که ادامه دخالت
آنهادریمنقطعاًباجوابسنگینیمنیها
مواجه خواهد شد .البته این تهدید صرفاً
در قالب دیپلماسی پنهان باقی نمانده و
روزنامه المیس��ره هم به ای��ن موضوع
پرداخت و نوشت که صنایع نفتی امارات و برجهای شیشههای ابوظبی بهزودی فروخواهند پاشید.
لذا حرکت امروز(دیروز) یمنیها را از چند نگاه میتوان تحلیل کرد:
 -1از روز اول ،ورود اماراتیها به این جنگ به معنای شکست قلمداد میشد چونکه حدود
۹۰درصد جمعیت امارات را افراد غیربومی تش��کیل میدهند که برای معیشت و تجارت به
امارات آمدهاند و هیچ انگیزهای برای دخالت در این جنگ ندارند.
 -2از سویی اماراتیها در سالهای گذشته توانستهاند رتبه  ۱۳جهانی را در سرمایهگذاری
خارجی کسب کنند .این کار باعث شده بود که غربیها بهشت اقتصادی غرب آسیا را به امارات
بدهند و قطعاً ادامه تنش بر این سرمایهگذاری تأثیر خواهد گذاشت.
 -3اقتصاد امارات به صنعت توریسم وابسته است ،اماراتیها در سال  ۲۰۲۰دویست میلیارد
درهم از صنعت توریسم درآمد داشتند و  ۷۵۰هزار شغل آنها وابسته به این صنعت است لذا
هر تنشی موجب خواهد شد که اقتصاد شنی این امارتها فروبریزد.
 -4اماراتیها در چند س��ال گذش��ته فریب ناتوی عربی ترام��پ و ایجاد پیم��ان و اتحاد با
صهیونیستها را خوردند و ضربه امروز یمنیها باید آنها را از هیپنوتیزم ترامپیسم و صهیونیسم
بیدار کند .امنیت با صهیونیستها و ترامپیستها ساخته نمیشود.
 -5و نکته آخر اینکه امروز موازن��ه قوا به نفع انقالبیون یمن تغییر کرده اس��ت .اماراتیها و
سعودیها دیر یا زود باید بدانند که باید انقالبیون و مردم یمن را بهعنوان صاحبان و حاکمان
اصلی یمن به رسمیت بشناسند.
قطعاً این بشارت رهبر معظم انقالب مبنی بر به خاک مالیدن پوزه آلسعود بهزودی محقق
خواهد شد و یمن سرزمین مدفن آرزوهای شیوخ سعودی و اماراتی خواهد شد.

معرفی شاخص پیشرفت اجتماعی

کانال تلگرامی «دورنمای اقتصاد» نوشت :شاخص پیشرفت اجتماعی (Social Progress
 )Indexدر تالش است پیشرفت اجتماعی را مس��تقیماً و بدون در نظر گرفتن متغیرهای
اقتصادی اندازهگیری کند .از نظر این شاخص ،با درنظرنگرفتن سنجههای اقتصادی میتوان
بهصورت نظاممند و دقیق رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را تحلیل کرد .این
شاخص ،پیشرفت اجتماعی را اینگونه تعریف میکند« :ظرفیت جامعه برای رفع نیازهای
اولیه شهروندانش و همینطور ایجاد ش��رایطی که پایداری زندگی شهروندان و اجتماعات
تضمین شود و همه افراد به ظرفیتها و پتانسیلهایشان تحقق کامل ببخشند».
ابعاد سهگانه شاخص پیشرفت اجتماعی به  12مؤلفه و  54سنجه تقسیمبندی میشود که هر
کدام تعاریف جداگانه دارند و از منابع مختلفی احصا میشوند (نظرسنجیهای مؤسسه گالوپ
و مرکز تحقیقات پیو ،دادههای بانک جهانی ،دادههای س��ازمان بهداشت جهانی ،دادههای
یونسکو و یونیسف و .)...شاخص پیشرفت اجتماعی از ترکیب  54سنجه و با امتیازدهی (صفر
تا  )100به دست میآید .کشورها براساس نمر ه کلی دریافتی رتبهبندی میشوند.
ابعاد و مؤلفهه��ای ش��اخص پیش��رفت اجتماعی عبارتن��د از :نیازهای اساس��ی انس��انی
()Basic Human Needs؛ تغذیه و مراقبتهای پایه پزش��کی ،آب و بهداشت عمومی،
مسکن ،امنیت فردی؛ بنیانهای بهزیستن /بهزیستی ()Foundations of Wellbeing؛
دسترسی به دانش پایهای ،دسترس��ی به اطالعات و ارتباطات ،سالمت و تندرستی ،کیفیت
محیطزیست؛ فرصتها( )Opportunity؛ حقوق فردی ،آزادی فردی و حق انتخاب ،مدارا
و ادغام ،دسترسی به آموزش عالی.
در جدیدترین گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی برای س��ال  ،۲۰۲۰ایران نمره  67/49را
کسب کرده است و در رتبه  ۹۳قرار دارد.

نوسانگیران الابالی

مصطفی نصراصفهانی در کانال تلگرامی
خ��ود نوش��ت :بازاریان قدیم��ی برای
خودشان قواعدی داشتند و هنوز هم در
جاهایی این قواعد تا حدود زیادی برقرار
اس��ت .پایبن��دی ب��ه قواع��د رفتاری
خوشطراح��ی ()Well designed
باعث ش��ده اس��ت که هزین��ه مبادله
( )Transaction Costبهش��دت
پایین بیاید .نمون��هاش را میتوان در بین طالس��ازان معتبر دید که با ی��ک تلفن معامالت
میلیاردی انجام میدهند .تنها کاری که طرفین معامله میکنند این است که در سررسیدی
(احتماالً حتی تاریخ گذشته!) یادداشت میکنند تا فراموش نکنند .فقط همین! نه فروشنده
نگرانی خاصی از تحویل مبلغ دارد و نه خریدار نگران تحویل جنس است.
نه اینکه خریدار و فروشنده آدمهای خیلی اخالقمداری باشند ،بلکه نفع اقتصادی ایشان در
پایبندی به قواعد رفتاری پذیرفتهشده است .وقتی ما از طراحی سیستم صحبت میکنیم یا
اقتصاددانان نهادگرا از زیرساختهای نهادی صحبت میکنند از این جنس مباحث است.
یکی از پدیدههایی که در چند ماه گذشته در بازار سهام شاهد بودهایم ،نوسانگیران الابالی
است .بهندرت اتفاق میافتد که سهمی بدون مدیریت یک بازیگر قوی رشد زیادی بکند .بازیگر
سهم از یک طرف باید مراقب باشد که قواعد اردرگذاری و هزار ظرافت را رعایت کند تا ناظر
بازار مانع رشد سهم نشود .آخر سر هم ناظر (سازمان بورس) بدون هیچ توضیحی و صرفاً با
«ظن به دستکاری قیمت» نماد را مدتها میبندد (نمونههایش بسیارند).
این وسط ،سختتر از همه ،نوسانگیرانی هستند که با پولهای درشت سوار سهم شده و بازی را
طوری بههم میزنند که دیگر کسی هوس پروژه کردن سهم نکند! بهعنوان مثال ،وارد سهم شده،
بعد از  10درصد مثبت ابتدا در صف خرید قسمت عمده سهمشان را فروخته و مابقی را هم با رنج
منفی کشیدن طی همان روز و روزهای بعد به فروش میرسانند .از این طریق بهطور متوسط روی هر
برگه سهم چیزی بیش از 5درصد در چند روز سود میگیرند و خوشحال هم هستند! اگر بتوانند این
روش را تا آخر سال ادامه بدهند درصد سودی چندین برابر سود بانکی را میتوانند کاسب شوند!
یکی از علل این نوسانگیری وحشیانه را میتوان در ناشناس بودن کدها جستوجو کرد .شاید
اگر هویت این افراد مشخص بود سنتهایی شبیه بازار طالفروشان شکل میگرفت ...بازیگرانی
موفق هستند که به این اسامی دسترسی دارند .و البته خو ِد چک کردن پیوسته سهامداران هم
کار سختی است (شاید بتوان با کدنویسی کار را راحت و اتوماتیک کرد).
پیشنهاد من این است که اوالً بازیگران بهعنوان بخشی از اکوسیستم بازار به رسمیت شناخته
شوند و ثانیاً دسترس��ی عموم (یا دارندگان حداقل درصد مشخصی از کل سهام) به جزئیات
معامالت بهصورت زنده فراهم شود .شفافیت اینجا هم راهگشا خواهد بود .یکی از الزامات به
رسمیت شناختن بازیگران به این معناست که «ظن دس��تکاری» باعث بسته شدن نمادها
نشود ،بلکه زیر پا گذاشتن بعضی قواعد جرمانگاری شده و آن هم شخص متخلف مجازات شود،
نه اینکه کلیت نماد و کل سهامداران تنبیه شوند! این چه وضعی است که وقتی مدیران تخلف
میکنند ،سهامدار و بهخصوص سهامدار خرد باید مجازات شود ،بازیگر تخلف میکند ،باز باید
سهامدار مجازات شود و ک ً
ال هرچه کاسه ،کوزه هست سر سهامدار بیچاره شکسته شود!

