
   فاطمه فردوس:
ديروز)پنج شنبه( كشاورزان اصفهان با مسئوالن 
به توافق رسيدن و به تجمع اعتراضي شون هم 
پايان دادن! حاال امروز)جمعه( يه عده الشخور كه 
هيچ شباهتي هم به كشاورزا ندارن، طبق معمول 
اومدن براي ماهيگيري از آب گل آلود! وحشي 
بازي و حمله به پلي��س رو هم در اين تجمعات 

»مسالمت آميز« شون داريد مي بينيد!
   پوريا فاضل:

تمام قدرت رسانه  اي رو به ميدون آوردن تا از 
آذر هم آبان بسازن. از برخورد نيروي انتظامي 
ميگن اما از حمله به مأموران نه! از باتوم ميگن 
اما از فش��نگ هاي پخش شده ميان معترض 
نه! تا وقتي مسئول كم كار و بدكار امنيت دارد 

مأمور امنيت اينجور قرباني مي شود... 
   حامد صفارپور:

عوامل مريم رجوي و اراذل وابس��ته باالخره 
در اصفهان خونريزي به پ��ا كردند. تصاويري 
از كليپ هاي مجاهدين )منافقين( در اصفهان 
ثبت ك��رده ام. حض��ور اعض��اي مجاهدين 
)منافقين( در اينجا غيرقابل انكار است، چون 
رس��ماً در خود صحنه مي گوين��د خبرنگار 
سيماي آزادي مجاهدين)منافقين( هستند. 
حاال متوجه شديد چرا نيروي ويژه ورود كرد؟

   سيدپويان حسين پور:
در اين ويدئ��و به وضوح مي ش��ود ميدانداري 
شبكه هاي زنانه را در تحريك و هدايت آشوبگران 
و طرح شعارهاي سياسي و گروهكي)شعارهاي 

سلطنت طلبانه( در تجمعات اصفهان مشاهده 
كرد. گويا اپوزيس��يون مشغول تمرين الگوي 

جديد مديريت آشوب است!
   سيدهاني هاشمي:

گروه زدن »اخبار لحظه به لحظه اصفهان« بعد 
لوكيشن هاي اكانت ها همه كانادا، انگليس، 
آلمان و… ديگه نزديكه ش��ون تركيه است. 

بيخود نيست ميگن اصفهان نصف جهان!
   كاربري با نام »باران«:

تا چند روز پيش كه اعتراضات مسالمت آميز 
و قرار بود با توافق صورت گرفته ختم تحصن 
اعالم بش��ه اين حجم از حمايت دشمنان رو 
 نمي ديديم تا اينكه ديشب با آتش زدن چادرها 
و اعتراض كشاورزنماها به ميدان آمدند و يك بار 

ديگر  نشان دادند كه منافقين و  معاندين فقط 
خرابي و آتش زدن را مي خواهند. #اصفهان

   حامد ياري:
كش��اورزان عزيز اصفهان بع��د از ۱۶ روز تجمع 
مسالمت آميز و سرش��ار از شعور و معرفت بيانيه 
دادند و قضيه تجمع تمام شد ولي اين وسط چرا 
سيس��تم هاي اطالعاتي پيش بيني نكرده بودند 
عده اي س��ودجو، فرصت طلب و معارض كه نان 
از اغتشاش��ات مي خورند، به راحتي از كنار اين 
تجمعات كشاورزان عبور كنند؟ !  الگو شدن تجمع 
كشاورزان  براي مطالبات خودشان قطعاً بزرگ ترين 
ضرر را به معارضين مي زند،  لذا طبيعي بود سكوت 
نكنند. حاال در اين آتش مردم، كشاورزان،  رسانه و 

مطالبه گران هم  ضرر خواهند كرد.
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 منافقين و  معاندين 
فقط خرابي و آتش زدن را مي خواهند

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حواشي اعتراضات در استان اصفهان

حواشي تجمعات روز جمعه در استان اصفهان و به خشونت كشيده شدن آن صداي اعتراضي 
كاربران شبكه هاي اجتماعي را هم برانگيخت. كاربران معتقدند اين حواشي كه از سوي گروه هاي 
خارجي متخاصم با نظام راهبري مي شود، تنها موجب به انحراف رفتن خواسته مردم و دور شدن 

آنها از هدف اصلي اعتراضات خواهد شد. همچنين برخي كاربران اذعان داشتند اين نوع كارها 
باعث مي شود مدل مطلوبي كه براي اعتراضات در پي تجمع عظيم مردم اصفهان مدل سازي 
شده بود از بين برود. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص مرور شده 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.

 نماز باران 
در چه شرایطی تأثيرگذار نيست؟

آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:
آيا همه خشكسالي ها طبيعي، اقليمي و جغرافيايي است؟ آيا اين 
اتفاقات مربوط به تغييرات آب و هوايي جهاني است؟ آيا امكان 
ندارد دوستان خدا، مرتكب امري شوند كه بارندگي به موقع و پر 
منفعت كم شود و ضررهاي بارندگي افزايش يابد؟ آيا امكان ندارد 
دوستان خدا امري كه براي خداوند عظيم است جدي نگيرند و 
خدا بر آنها نپسندد كه در غفلت بمانند و براي رفع غفلت ايشان، 

نعمت باران را حبس كند يا با خسارت همراه نمايد؟
اگر چنين احتمالي ولو به احتمال ضعيف ممكن باشد، به دليل عظمت 
محتَمل بايد جدي گرفته شود و به قول بعضي بزرگان متأسفانه جدي 
گرفته نشده است. اگر حبس نعمت و نازل نشدن نعمت يا همراه شدن 
نعمت با مصيبت، به دليل سهل انگاري در مسئله عظيمي كه عظيم تر 
از آن قابل تصور نيست باشد، تا هر زمان آن سهل انگاري تغيير نكند، 
حبس نعمت نيز تغيير نخواهد كرد.  نماز باران هم در چنين مواردي مؤثر 
نيست چون نماز باران، تغيير نيست. »إِنَّ الَلَ اَل يَغيُر َما بَِقْوٍم حتي يَغيُروا 
َما بِأَنُْفِسِهْم: خداوند سرنوشت هيچ قوم )و ملّتي( را تغيير نمي دهد مگر 

آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند. سوره رعد، آيه ۱۱«
منبع: كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت الل حائري 

شيرازي« به استناد سخنراني مورخ ۲۹ آبان، ۱۳۹۵

   آیينه نفس

مكتوب فكر كنید!

حسين صارمي در توئيتي نوشت: بسيجي سياسي است، اما سياست زده نيست؛ بسيجي مجاهد 
است، اما افراطي نيست؛ بسيجي متدين است، اما متحجر نيست؛ بسيجي با بصيرت است، اما از 
خود راضي نيست؛ بسيجي طرفدار علم است، اما علم زده نيست؛ بسيجي اخالق مدار است، اما 

رياكار نيست؛ بسيجي آبادگر دنياست، اما اهل دنيا نيست؛ بسيجي حاج قاسم است!

مهدي خانعلي زاده توئيت كرد: از مديركل آژانس پرسيديم كه نظرت درباره  تسليحات اتمي 
اسرائيل چيه. گفت ما يه نهاد فني هستيم؛ سياس��ي نيستيم ولي از همه  كشورها دعوت 
مي كنيم براي عدم گسترش سالح اتمي، كمك كنن. گفتيم همين لحن ماليم شما در برابر 

اسرائيل و لحن محكمتون در برابر ايران، سياسي نيست؟ لبخند زد... 

ناهيد عبدي در كانال تلگرامي خود نوشت: ما 
به مكتوب فكر كردن نياز داريم چون:

- ناآگاهانه به مص��رف محتوا عادت مي كنيم: 
در دسترس بودن اطالعات پراكنده و بيشمار 
طي روز، ما را به مصرف كننده دائمي محتواي 
ديگران تبديل مي كند. اگر اين عادت با توليد 
فكر و ملموس كردن ايده ها همراه نباشد، ممكن 
است باعث شود در بلندمدت خالقيت ما آسيب 
ببيند. وقتي عادت مكتوب فكر ك��ردن را در 
خود پرورش مي دهيم، از محتوايي كه مصرف 
مي كنيم مي توانيم به نفع رشد فكري  و رشد 

زندگي مان در ابعاد مختلف استفاده كنيم. 
- مكتوب فكر كردن يعني ارزش قائل شدن 
ب��راي موضوعات مه��م: نمي ت��وان از كنار 
موضوعات مهم و سرنوشت ساز ساده رد شد و 
انتظار ايجاد تغييراتي را داشت. بايد از چنين 
موضوعاتي به نحوي حفاظت كرد. با حفاظت 
نوشتاري از اين موضوعات، راه را براي ورود 
آنها به زندگي واقعي ب��از مي كنيم و خود را 
در معرض عملي كردن و زندگي كردن اين 

موضوعات در واقعيت قرار مي دهيم. 
- اف��كار مهم را باي��د از ذهن خال��ي كرد تا 
اهميتشان قابل رؤيت شود: بهتر است بين 
آنچه اهميت فكر كردن دارد و چيزي كه بايد 
سطحي با آن برخورد شود تفاوت قائل شد. با 
خالي كردن ذهن از افكار مهم، چنين تفاوتي 
را مي شود به خود يادآور شد. ثبت و ضبط و 
نگهداري كردن از افكار مهم آن هم به صورت 
مكتوب، اين پيام ناخودآگاه را دارد كه بايد بر 
موضوع توجه و تمركز بيشتري داشت. اگر 
چنين تفاوتي را بين انواع موضوعاتي كه به 

ذهن خطور مي كند قائل نش��ويم، به دليل 
حجم زياد ورودي هاي ذهنمان، دير يا زود 

دچار سردرگمي و پريشاني خواهيم شد. 
به اين طريق مي تواني��م عادت مكتوب فكر 

كردن را تقويت كنيم:
۱( بودن در نقش يك ارائه دهنده مداوم 

به صورت فرضي يا واقعي
از بهترين راه هاي يادگيري و تسلط يافتن بر 
يك موضوع اين است كه آنچه آموخته ايم را به 
ديگران ياد بدهيم. چنين موقعيتي مي تواند 
فرضي و براي مخاطبي كه وجود ندارد انجام 
شود يا در دنياي واقعي و مثالً از طريق انتشار 

محتوا در رسانه هايي كه داريم. 
مهم اين است كه ارائه كردن به جزئي مداوم از 
كار ما تبديل شود و از آنجايي كه اساس هر نوع 
محتوايي كه توليد و منتشر مي كنيم، نوشتن 
است، عادت مكتوب كردن به دليل تعهد به 

ارائه محتوا مي تواند طي زمان تقويت شود. 

خصوصاً وقتي متعهد مي شويم هر روز ارائه دهيم 
و براي اين ارائه مداوم نيازمند ايده هاي مختلف 
هستيم. اينجاست كه مكتوب كردن ايده هاي 
پراكنده طي روز، به يك ضرورت و ابزاري براي 
كار روزانه ما تبديل مي شود و اين روند مداوم، 
بهترين ساخت عادت مكتوب فكر كردن است. 

۲( همراهي هميشگي با قلم و كاغذ يا 
نوشتن به هر طريقي

ع��ادت نوش��تن در خل��وت، در جم��ع و در 
موقعيت هاي مختلف، باعث مي ش��ود بعد از 
مدتي اين توانايي را پيدا كنيم كه بين موضوعات 
مهم و غيرمهم تمايز قائل شويم و از موضوعات 

مهم به شيوه اي درست محافظت كنيم. 
۳( حاشيه نويسي

نه فقط در كت��اب كه هنگام گ��وش كردن 
به س��خنراني، در گفت وگوه��اي روزمره و 
در موقعيت ه��اي مختلفي ك��ه مي بينيم و 
مي خوانيم و مي شنويم، مي توان حاشيه اي 

براي اين خوانده ها، ديده ها و شنيده ها نوشت. 
اين كار كمك مي كند قدرت ذهنمان به مرور 

زمان براي تحليل موضوعات بيشتر شود. 
۴( باز كردن فضايي براي ثبت ايده ها و 

جدي كردن موضوع براي خود
داش��تن يك مكان ثاب��ت براي نوش��تن يا 
دفترچه اي مخصوص براي ثب��ت ايده ها و 
استفاده هر روزه از آنها كمك مي كند تا عادت 

نوشتن به مرور زمان برايمان جدي تر شود. 
۵( كشيدن تصوير ذهني از افكار

اگر وقت و حوصله يا توان نوشتن هم نبود، با 
تصويرسازي و با شكل دادن به محتواي ذهني، 
ايده هايمان را بهتر مي بينيم و مي شناسيم و 

فرصت پرورش آنها را خواهيم داشت. 
6( تمرين خالصه برداري از موضوعات 

مهم در قالب كليدواژه ها
خالصه ك��ردن موضوع��ات مه��م در قالب چند 
كليدواژه محدود، هم توان م��ا را براي دقيق فكر 
كردن بدون اضافه گويي بيشتر مي كند و هم باعث 
آش��نايي هر چه بيش��تر ما با دنياي وسيع و مهم 
كلمات مي شود. با استفاده بيشتر و بهتر از كلمات، 
دنياي ذهني ما وسيع تر خواهد شد و به تناسب آن 
عملكردي متفاوت تر و بهتر از قبل خواهيم داشت. 
۷( نوش�تن از موضوعاتي ك�ه به آنها 

عالقه داريم
با شروع مكتوب كردن موضوعاتي كه به آنها 
عالقه داريم، راه را براي پرورش عادت نوشتن 
از موضوعات مختلف باز مي كنيم. مهم اين 
است كه شروع ما هيجان انگيز و با معنا باشد. 
چنين عادتي به مرور زمان به موضوعات ديگر 

تسري پيدا خواهد كرد. 

بسيجي كيست؟ لبخندي كه پر از معناست!

مراقب تله هاي مذاكراتي باشيم
عليرضا فقيهي راد در رشته توئيتي نوشت: 
آخرين تله مذاكراتي امريكايي ها براي تداوم 
كارايي س��الح تحريم ها، پيش��نهاد توافق 
موقت آزادسازي بخش��ي از منابع مسدود 
شده ايران در ازاي توقف غني سازي ۶۰درصد 
است. مسير توافق موقت چيزي جز استمرار 
شرطي بودن اقتصاد ايران نخواهد داشت.  هر 
مس��يري جز لغو تحريم ه��ا )به طور خاص 
تحريم هاي بانكي( سرابي بيش نيست؛ تيم مذاكره كننده هم بايد مراقب تله هاي مذاكراتي غربي ها باشد و 

هم مراقب نو اصولگراياني باشد كه با هدف تحكيم قدرت در داخل به دنبال توافق موقت هستند. 

 بررسي تخلفات مالي عصر كرونا 
با استفاده از هوش مصنوعي

مجله »هوش مصنوعي« نوش��ت: اداره 
ماليات ب��ر درآمد ايالت نيوس��اوت ولز 
استراليا قصد دارد از يك سيستم قانوني 
استفاده كند كه الگوهاي نامنظم موجود 
در داده ها را شناسايي و تقويت می كند و 
از طريق ي��ك فرآيند مدل س��ازي اين 
الگوها را مورد بررس��ي ق��رار مي دهد تا 
احتمال تقلب و كالهب��رداري مالي به 
سرعت شناسايي شود.  در استراليا حدود ۲۵۰هزار كس��ب وكار مبالغي را در قالب كمك هاي 
مختلف مالي در دوره شيوع ويروس كرونا دريافت كرده اند و بررسي اينكه اين مبالغ به چه شيوه اي 
صرف شده و آيا در اين زمينه كالهبرداري يا تقلبي صورت گرفته يا خير، به يك دغدغه مبدل 
شده است.  اداره ماليات بر درآمد نيوساوت ولز از سال ۲۰۱۸ به استفاده از فناوري هوش مصنوعي 
براي شناسايي افرادي روي آورده كه بدهي هاي مختلفي دارند، اما واقعاً از توان پرداخت سريع 
آن برخوردار نيستند و بايد از اقدام قانوني عليه آنها جلوگيري شود. استفاده از هوش مصنوعي 
در اين حوزه ساالنه منجر به شناسايي ۱۵هزار نفر شده و براي حل مشكالت آنان از روش هايي 

همچون هدايت شغلي، ارائه خدمات اجتماعي، مشاوره يا توان بخشي استفاده شده است. 

برنامه شيلي براي انتقال برق به چين از راه دریا
كانال تلگرامي »دورنماي اقتصاد« به نقل 
از »اويل پراي��س« خب��ر داد: در جريان 
نشس��ت مل��ي كارآفرين��ان ش��يلي 
)ENADE(، رئيس جمهور ش��يلي، 
سباستين پينيرا گفت: برق توليد شده 
بين ۲۰۰ تا ۶۰۰ گيگاوات از فتوولتائيك 
احتماالً به وسيله كابل زيردريايي به آسيا 
منتقل مي شود. طول اين كابل ۱۵۰۰۰ 
كيلومتر خواهد بود و هزينه آن حدود ۲ ميليارد دالر پيش بيني ش��ده است.  پروژه موسوم به 
Antípodas بر اساس پتانسيل عظيم انرژي خورشيدي صحراي آتاكاماي شيلي ساخته خواهد 
شد، در حالي كه دما در آتاكاما معموالً نسبتاً معتدل است، اما مي تواند تا ۱۳۰ درجه فارنهايت )۵۰ 
درجه سانتيگراد( افزايش يابد. اين بيابان تقريباً بدون ابر بوده و باالترين ميزان تابش خورشيدي را 
دارد، از همين روي آن را به مكاني مناسب براي مزرعه پنل هاي خورشيدي تبديل مي كند.  با اين 
حال، انتقال اين همه انرژي خورشيدي به بازارهاي چين ممكن است دشوار باشد. عالوه بر قيمت 
باالي خود كابل، چين بايد به طور جدي در ساخت زيرس��اخت هاي نيروگاه خورشيدي خود 
سرمايه گذاري كند تا راه را براي ظرفيت عظيم ۳۱۰۶ مگاواتي شيلي از ظرفيت فتوولتائيك باز 
كند. همچنين مس��تلزم انجام معامالت ژئوپلتيكي زيادي بين شيلي، چين و ساير كشورهاي 
آسيايي است.  چين مشتاق است واردات انرژي را از سرتاسر جهان تضمين كند، زيرا دومين اقتصاد 
بزرگ جهان در حال گسترش است و بخش صنعتي آن همچنان به تقاضاي بيشتر انرژي ادامه 
مي دهد.  چين در حال حاضر فشار شديد انرژي را احساس مي كند و براي پر كردن شكاف هاي 
عرضه، به شدت بر توليد زغال سنگ تكيه كرده است. اين نشان مي دهد  چقدر براي چين دشوار 
خواهد بود تا هم به نيازهاي انرژي خود ادامه دهد و در عين حال تعهدات آب و هوايي خود را كه به 
تازگي تجديد و دو برابر شده است برآورده كند.  بنابراين، اين معامله با شيلي نويد خوبي براي تأمين 

انرژي چين و همچنين توانايي اين كشور براي تحقق اهداف كربن زدايي است.

قلعه  تاریخي و زیباي فلك االفالك
كانال تلگرامي »ديدني هاي جالب ايران« 
نوشت: قلعه  فلك االفالك بر بلنداي تپه اي 
باستاني و طبيعي، در مركز شهر خرم آباد 
واقع شده اس��ت. اين اثر ارزشمند داراي 
هش��ت برج و دو حياط مستطيل شكل 
مي باشد. ارتفاع بلندترين ديوار تا روي تپه 
۵/۲۲ متر و مساحت كلي آن ۵۳۰۰ متر 
مربع اس��ت. پالن بنا به صورت هش��ت 
ضلعي نامنظم است و در ساخت آن از مصالحي چون خشت، آجر )قرمز و بزرگ(، سنگ و مالط 
استفاده شده است.  از نكات قابل توجه در اين بناي سترگ به وجود چاه قلعه به عمق 4۲متر در 
حياط اول و گريزگاه اضطراري در حياط دوم مي توان اشاره نمود. از زمان برپايي بنا در عهد ساساني 
تا دوره هاي اخير مواردي به آن اضافه شده است )به خصوص در دوره هاي صفوي و قاجار(. اين اثر 

همان دژ معروف شاپورخواست مي باشد كه در تاريخ از آن ياد شده است.

 ماجراي خواندني خشونت راننده اتوبوس
 با شهيد مطهري

كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در 
تلگرام به استناد جلد يك كتاب حماسه 
حسيني، ماجراي خواندني خشونت راننده 
اتوبوس با ش��هيد مطهري را به اشتراك 
گذاشت. شهيد روايت كرده اند: در ايامي 
كه در ق��م بوديم، تازه اين ش��ركت هاي 
مسافربري راه افتاده بود. به قصد مشهد 
سوار ش��دم. بعد از مدتي احساس كردم 
راننده اتوبوس نسبت به شخص من كه معمم هس��تم، يك حالت بغض و نفرتي دارد. نه من او را 
مي شناختم و نه او مرا مي شناخت. در ورامين كه توقف كرد، وقتي خواستم از او بپرسم كه چقدر 
توقف مي كنيد، با يك خشونتي مرا رد كرد كه ديگر تا مشهد جرئت نكنم يك كلمه با او حرف بزنم!

پيش خودم توجيهي كردم، گفتم البد مسلمان نيست، مادي است، يهودي است. آن طرف سمنان 
كه رسيديم، من وقتي رفتم وضو بگيرم تا نماز بخوانم، همين راننده را ديدم كه دارد پاهايش را 
مي  شويد. مراقب او بودم، ديدم بعد وضو گرفت و نماز خواند. حيرت كردم، اينكه مسلمان و نمازخوان 
است! ولي رابطه  اش با من همان بود كه بود.  شب شد. پشت سر من دو دانشجوي تربتي بودند. آنها 
هم مي خواستند ايام تعطيالت بروند خراسان )تربت(. او برعكس، هرچه نسبت به من اظهار تنفر 
و خشونت داشت، نسبت به آنها مهرباني مي  كرد. شب از يكي از آنها خواهش كرد كه بيايد كنارش 
با هم صحبت كنند تا خوابش نبرد. او هم رفت. ديدم اين راننده دارد سرگذشت خودش را براي آن 
دانشجو مي گويد. من هم به دقت گوش مي  كردم كه بشنوم.  اواًل از مردم مشهد گفت كه از آنهايشان 
كه با آخوندها ارتباط دارند بدم مي آيد. گفت: خالصه اين را بدان كه در ميان همه فاميل من، تنها 
كسي كه راننده است منم. باقي ديگر، دكتر، مهندس، تاجر و افسر هستند.  من سرگذشتي دارم. 
پدر من آدم مسلمان و بسيار متديني بود. من بچه بودم، مرا به دبستان فرستاد. پيش نماز محله از اين 
مطلب خبردار شد، آمد پيش پدرم گفت: تو بچه ات را به مدرسه فرستاده  اي؟! اي واي! مگر نمي داني 
كه اگر بچه ات به مدرسه برود المذهب مي شود؟ پدر من هم از بس آدم عوامي بود، اين حرف را باور 
كرد و ديگر نگذاشت دنبال درس بروم. يك روز بعد از اينكه زن و بچه پيدا كردم فهميدم كه اصاًل من 
سواد ندارم.  معما براي من حل شد كه اين آدم، بيچاره خودش مسلمان است ولي خودش را بدبخِت 
صنِف من مي داند، مي گويد: اين عمامه به سرها هستند كه ما را بدبخت كردند.  اين يك جور نهي 
از منكر است، يعني رماندن، بدبخت كردن مردم و دشمن ساختن مردم با دين و روحانيت. بعد من 
پيش خود گفتم: خدا پدرش را بيامرزد كه فقط با آخوندها دشمن است، با اسالم دشمن نشد؛ باز 

نمازش را مي خواند، روزه  اش را مي گيرد، به زيارت امام رضا)ع( مي رود.

   بانك ها بزرگ ترین ذي نفعان 
افزایش قيمت ملك

ميرهادي رهگشاي در توئيتي نوشت: بانكي را تصور كنيد كه سپرده هاي 
مردم را به جاي تسهيالت دهي به توليد، صرف ساختن برج و مال كرده 
است... اين بانك براي جبران ضرر ناش��ي از پرداخت سودهاي ۲۵ تا ۳۰ 
درصدي به سپرده گذاران، راهي جز بيش برآورد قيمت امالك خود ندارد... 

و اينگونه است كه بانك ها بزرگ ترين ذي نفعان افزايش قيمت ملكند!

ورود اولين استارتاپ ایراني به فرابورس
علي بهادري جهرمي، س��خنگوي دولت در توئيتي نوش��ت: ورود اولين 
استارتاپ ايراني به فرابورس، فرصت هاي تأمين مالي شركت هاي فناورانه 
را هموار خواهد ساخت و نشان از اعتماد به جوان هاي با استعدادي است كه 
براي تحقق اقتصاد پايدار در كشور تالش مي كنند. توسعه اقتصاد ديجيتال 

و حمايت از جوانان نخبه ايراني جزو اولويت هاي دولت مردمي است.

برو قوي شو اگر راحت جهان طلبي
شهيده كريمي در توئيتي نوشت: هواپيماهاي سبك آموزشي در بازار 
داخلي به توليد رسيد تا توان تخصصي خلبان ها باال رود! ارتقاي سطح 
توان تخصصي خلبان ها با استفاده از توان دانش بنيان ها موضوعي است 
كه به همت معاونت علمي و فناوري و نيروهاي مسلح اجرايي شده است. 

برو قوي شو اگر راحت جهان طلبي. 

    تصویر منتخب

   از جرائم و خشونت هاي »بلك فرايدي« در امريكا چه مي دانيد؟!


