
كرايه خانه من صلوات است
دانيال معمار با انتش��ار تصوير فوق در توئيتر نوشت: مشاور امالك نام 
مستأجر را در قرارداد نوش��ت. صاحبخانه محمد حاج محمدي؛ مبلغ 
اجاره به��ا؟ صاحبخانه گفت: كرايه خانه  من صلوات اس��ت بر محمد و 
آل محمد)ص(. اينجا محله نازي آباد تهران اس��ت. قيمت اجاره ها سر 
به فلك كشيده  است، ولي حاج محمد ۲۳سال است هفت خانه نقلي را 

صلواتي به عروس و دامادهاي نيازمند مي دهد.

 دردشناسي صادق زيباكالم
 از سفير فرانسه

عبداهلل گنجي با اشاره به سومين ديدار صادق زيباكالم با سفير فرانسه 
نوشت: زيباكالم با افتخار س��ومين ديدار خود با سفير فرانسه را انجام 
داده اس��ت. وي كه مرتب بي توجهي حكومت به منافع ملي را گوشزد 
مي كند، البد منافع ملي را دنبال كرده و از خون هاي آلوده گفته است، 
نقض برجام يا حضور تروريست ها در فرانسه؟ آنطور كه خود نوشته در 

ديدار سوم با نگاه در چشمان سفير دردشناسي)!( مي كرده است!

مديران نيم خيز!
دكتر مجتبي همتي فر، مدير پرديس تربيتي توانا و پژوهش��گر حوزه 

تعليم و تربيت، در صفحه اينستاگرام خود نوشت:
1- به قول دوستي، طول دوره مديريت مديران ارشد به حدود دو سال 
رسيده است؛ تا مي آيند بنشينند، بايد برخيزند! اين رفت و آمدها مانع 
پيگيري مسائل اساسي و برنامه هاي بلندمدت ش��ده است، لذا اغلب 
مديران نيم خيز از آغاز در پي گذراندن بي س��ر و ص��داي امور و انجام 

كارهاي زودبازده خوش  گزارش هستند. 
۲- در اين وضعيت، دقت و جديت مدي��ران در انتخاب كارها و آدم ها 
كمتر خواهد بود و اگر تخصص و تعهد نداش��ته باش��ند، در دام نفس 
مي افتند، زيرا حفظ صندلي يا نشس��تن بر صندلي باالتر مسيرش از 

همين صندلي مي گذرد. 
۳- در غي��اب نظ��ام نظ��ارت و پاس��خگويي عملكرد، فرصت رش��د 
فرصت طلبان و دورچين ها پيش مي آيد ت��ا به كمك مديران نيم خيز 
و مستأصل بيايند و در عين حال براي خود رزومه دست و پا كنند و در 

صف مديران آتي قرار گيرند. 
4- الاقل براي حوزه هاي راهبردي و ديربازدهي همچون آپ بايد فكري 
كرد. تأكيد بر اجراي اسناد راهبردي و برنامه محوري، تصميم گيري در 
شوراها و كميته هاي تخصصي باثبات و صالحيت دار و نه اقدام بر اساس 
تش��خيص هاي فردي، ش��فافيت در انتخاب مدي��ران و هزينه كردها 

مي تواند تا حدي آسيب ها را كم كند. 

   طاها باقري:
بغضي كه اي��ن روزها توي ص��داي دكتر 
نمكي و كادر درمان هست به خاطر بازي 
برده اي اس��ت كه در دقيق��ه 90 به خاطر 
روحاني تبديل به شكست شد؛ دكتر شما 
شرمنده مباش سرتون باال بگيريد؛ كسي 

كه بايد شرم كنه شما نيستيد. خداقوت. 
  سيد امير سياح:

دولت اعالم كرده اقس��اط تسهيالت يك 
ميلي��ون تومان��ي كرونا ب��ه خانواده هاي 
فقير را از همين م��اه از يارانه آنها كس��ر 
خواهدك��رد، اما همين دول��ت نمي تواند 
4/8 ميليارد دالر 4ه��زار و ۲00 توماني و 
هزاران ميليارد تومان تس��هيالت معوق 
بانكي متعلق به بيت الم��ال را از معدودي 

ثروتمند پس  بگيرد. 
  مرتضا قرباني:

»اگر بازگش��ايي  را دوباره انجام داديم، نه 
اينكه نفهميم قرار است چه اتفاقي بيفتد، 
مي دانستيم، اما جلوي ضعف اقتصاد زانو 
زديم؛ بارها تذكر دادم دس��تاورد مبارزه 
با كرونا را از دس��ت مي دهيم و امروز اين 
ش��د. « با اين صحبت وزير بهداشت بايد 
اش��ك ريخت به حال مردمي كه گروگان 

تدبير و اميد هستند!
  محمد پازوكي:

كرونا همون كروناس��ت، ولي ديگه خبري 
از تعطيلي  مشاغل نيست، خبري از بستن 
مس��يرهاي مس��افرتي نيس��ت، خبري از 
كمك هاي حمايتي به مردم نيست، خبري 

از لغو طرح ترافيك نيست، خبري از عقب 
افتادن قسط بانك ها نيست، كشور رها شده 
و فوتي ها ۲00نفر رو هم رد كرده است. مقصر 
هم حتماً مردم هستند كه ماسك نمي زنند!

  كاربري با نام »ترامادول«:
انگار ديگه برامون مهم نيست روزي باالي 
100 نفر انسال از كنارمان مي روند! شايد آن 
بيماري كه امروز فوت كرد به خاطر ماسك 
نزدن ديروز تو باشه و بيماري كه فردا قراره 
فوت كند، به خاطر ماسك نزدن امروزمان 

باشد. اين با قتل چه فرقي دارد!؟
  حجت اهلل عبدالملكي:

راهبرد دول��ت در اقتصاد كرونا ش��بيه به 
راهبردش در اقتصاد تحريم اس��ت. همه 
چيز رها! اين سطح از بي عملي و بي خيالي 

بي سابقه است!
  فاطمه محبي:

در پي اجباري شدن ماسك و وضع جريمه 
براي متخلفان، م��ردي در خيابان انقالب، 
روي پس��ت انتقال برق رفته و ماسك خود 
را به چوب زد و در حالي كه فرياد مي زد، نه به 
ماسك اجباري، دستمايه  خنده  همگان شد. 

  سهيل گوهري:
منطق اينكه اگر يك باشگاه تو تيم ملي سه 
تا بازيكن داشته بازياش لغو ميشه، ولي اگر 
پنج تا بازيكنش كرونا داشته باشن لغو نميشه 
چيه؟ زمان آلودگي هوا براي حفظ سالمت 
بازيكن مسابقه لغو ميشه، ولي در زمان شيوع 
كرونا و وضعيت قرمز بازي لغو نميشه، دليلش 

چيه؟ سالمت بازيكن اينجا اهميت نداره؟
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استجابت دعا، در دعا براي ديگران
آيت اهلل بهجت )ره(:

يكي از چار ه جويي هاي شرعي براي استجابت دعا و برآورده شدن 
حاجت خود، اين است كه شخصي كه حاجت يا گرفتاري دارد، 
دعا كند و از خدا بخواهد كه تمام گرفتاري هاي مشابه گرفتاري او 
را از تمام مؤمنين و مؤمناتي كه گرفتار هستند، برطرف كند؛ يا هر 
حاجتي نظير حاجت او دارند، برآورده شود، زيرا دراين صورت َملَك 

براي خود انسان دعا مي كند و دعاي َملَك مستجاب مي شود. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل بهجت)ره(«
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 كرونا همون كروناست
 ولي انگار ديگر براي هيچ كس مهم نيست!

گاليه كاربران شبكه هاي اجتماعي از انفعال دولت در شرايط اوج گيري مجدد كرونا

اوج گيري مجدد كرونا در ايران شهروندان را بيش از پيش نگران سالمتي خود كرده است. 
آنها در شبكه هاي اجتماعي ضمن تشويق يكديگر به رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
از بي توجهي دولت به اعمال محدوديت ه�ا گاليه مندند. در اين ميان وزير بهداش�ت نيز 
در سخناني از تسليم س�تاد ملي مقابله كرونا در برابر اقتصاد ضعيف ايران گفته و از بر باد 
رفتن دستاوردهاي مقابله با كرونا در ماه هاي گذشته ابراز تأسف كرده است. اين سخنان 
در شبكه هاي اجتماعي بازتاب بسياري داش�ت و كاربران با تقدير از وزير بهداشت و كادر 

درمان، از بي توجهي س�تاد ملي مقابله با كرونا به دس�تورات وزير اعالم نارضايتي كردند. 
كاربران شبكه هاي اجتماعي همچنين در پي ابتالي برخي از بازيكنان تيم استقالل به كرونا، 
از برگزاري بازي هاي ليگ برتر كه سالمتي بازيكنان را به خطر مي اندازد، انتقاد كرده اند. آنها 
خواستار برنامه ريزي دقيق، اعالم مجدد محدوديت ها شدند و همچنين از جامعه خواستند اگر 
هم دولت به خاطر مشكالت اقتصادي نمي تواند محدوديت ها را اعمال كند، دستورالعمل هاي 
بهداش�تي را به دقت رعايت كنند. در ادامه برخ�ي از اين قبيل واكنش ه�ا را مي خوانيد. 

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.

   سبوي دوست

حس��ن ش��يخ، فعال رس��انه اي، در شبكه 
اجتماعي ويرگول نوشت:

چند ماهي اس��ت مامان ع��الوه بر معلمي 
سهامداري هم مي كند. ۲0، ۳0 ميليوني در 
بورس گذاشته و با همكارانش در مورد خريد 
سهم  و اصول معامالتي مش��ورت مي كند. 
چند بار گفت��م: »مامان جان اي��ن 10، 15 
س��هم را بفروش يكي دو سه سهم حسابي 
بخر. « مامان يك حرف مي زند: »من در حال 

يادگيري هستم. «
كاًل مامان زياد از ما س��يگنال نمي گيرد. با 
دوس��تان و بقيه معلم ها صحبت مي كنند 
و نهايتاً چيزي مي خرند و مي فروش��ند. به 
نظرم اين همان لذتي است كه جامعه ما كم 
داشت: مديريت سرمايه و منابع. مامان مثل 
همه زن هاي ايران��ي از قديم براي روز مبادا 
طال مي خريد. اين همه مديريت منابع مان 
بود. گاهي هم زمين خريد فروش مي كردند، 
اما هميش��ه طال و زمين جواب نيست. هر 
آدمي به حك��م هوش و كنج��كاوي در پي 
بازارهاي پرس��ودتر مي گردد. اين ش��د كه 
مامان و دوستانش هشت نه ماهي است پا به 

ميدان بورس گذاشته اند. 
  به سيگنالم گوش كن

بعد از چند ماه معامله و سودي به هم زدن 
مامان امروز س��يگنال داد. به پس��ردايي ا م 
توصيه كرد: »هرچي تونس��تي توي منفي 
5 بخر؛ هر جور ش��ده تو مثبت 5 بفروش. « 
اول خنديدم كه با اين حرف همه حس��اب 
كتاب هاي معامالتي به هم مي ريزد. خودش 
ه��م مي داند ح��رف پادرهوايي اس��ت، اما 
مي زند تا خودي نشان بدهد. مثل ترامپ كه 
مي گويد مايع شوينده را بخوريد تا به كرونا 
مبتال نش��ويد. البته حرف مامان به مراتب 

منطقي تر است. 
  چرا مامان وارد بورس شد

جداً چه ش��ده كه مامانم با فوق ليس��انس 
جامعه شناسي و كلي تجربه معلمي و  دانش 
به چنين توصيه هاي جذاب و شگفت انگيزي 

مي رس��د؟  وقتي ت��ب بورس داغ اس��ت و 
بچه هاي دبيرستان از بورس حرف مي زنند 
قطعاً معلمشان نبايد عقب بماند. پس مامان 
براي رقابت وارد بورس شده. مثل مريم عمه 
فخري كه براي رقابت با خواهر شوهرش تا 
فوق ليسانس خواند و حاال دارد براي دكتري 

آماده مي شود. 
يادم مي آيد سال هاي قبل كه قيمت ها باال 
مي رفت عزا مي گرفتيم و ذهنمان مشغول 
مي شد. حاال با سياست هاي جذاب مامان و به 
لطف تالش دولت، مردم چرتكه برمي دارند 
حساب و كتاب مي كنند. بورس محفلي براي 
دورهمي معلم ها شده است. علت ديگرش 
ورود مامان به ب��ورس ارتباطات اجتماعي 
است. بورس موضوعي براي ارتباط با شوهر 
و بچه هاي مدرسه و همكار مي شود. من از 
اينكه غر نمي زنند و متفق القول دارند راهي 
براي بهتر شدن وضع شان مي كنند، راضي ام. 
به قول مولونا »دوست دارد يار اين آشفتگي/ 

كوشش بيهوده به از خفتگي. «
  شوخي شوخي ياد مي گيري!

اتفاقات اين روزها روي دور تند اس��ت! چه 
كس��ي فكر مي كرد معلم ها از خانه با دامن 
گل گلي و مقنعه سياه به بچه ها آنالين درس 
بدهند و همزمان در بورس معامله كنند؟ به 
نظرم در اين ش��رايط چندان هم بد نيست؛ 
آدم اگر بخواهد فقط به ت��ورم يا كرونا فكر 
كند، ديوانه مي شود. گاهي بايد با جدي ترين 
اتفاقات شوخي كرد. با تورم شوخي كرد؛ با 
خريد و فروش، با آينده، با زندگي ش��وخي 
كرد. به قول مامان نگران نباشيد چون »ما 

در حال يادگيري هستم. «

مامان وارد بورس مي شود!

هرچند ترامپ با من مشورت نكرده بود، اما از آبه خواسته بود كه بين ايران و امريكا 
ميانجيگري كند و آبه نيز اين درخواس��ت را جدي گرفته بود. ب��ا توجه به افزايش 
تهديدات عليه اياالت متحده و همپيمانانمان در خليج فارس، اين زمان نامناسبي براي 
طرح ميانجيگري بود. به ويژه آنكه براي من واضح بود كه ترامپ در حال سوق دادن 
آبه به كاري است كه قطعاً به شكست مي انجامد )كه بعداً هم شكست را ديديم(. آبه 
در تدارك سفري به ايران در اواسط ماه ژوئن و پيش از نشست G۲0 در اوساكا بود كه 
اين باعث مي شد او براي اين ميانجيگري مشتاق شود. وقتي من با آبه در ژاپن، پيش 
از سفر رسمي ترامپ، ديدار كردم، آبه گفت اگر ترامپ از او بخواهد حتماً ميان ايران 
و امريكا ميانجيگري خواهد كرد. او فكر مي كرد اين كار چشم انداز مطلوبي خواهد 
داشت. من كه نمي توانستم صراحتاً به او بگويم كه اين كار سرانجام وحشتناكي دارد، 
اما پيشنهاد دادم حتماً آبه با ترامپ در اين باره به صورت خصوصي صحبت كند و نظر 

خودش را درباره چگونگي انجام اين كار بگويد. 
 جلس��ه ترامپ و آب��ه در تاريخ ۲7 مي  ب��ا حضور م��ن، ياچي و مترجم��ان در اتاق

 Asahi- No- Ma در كاخ آكاساكا برگزار ش��د. آبه به صورت خالصه نتايج شام 
قبلي را كه با ترامپ خورد بودند بيان كرد و مجدداً به سفر خود به ايران در تاريخ 1۲ و 
14 ژوئن اشاره كرد. آبه توضيح داد كه هفته پيش ظريف در توكيو بوده است و شواهد 
نشان مي داده كه ايران واقعاً از اين وضعيت رنج مي برد و احساس بحران دارد. او گفت 
كه فكر مي كند تصميم ترامپ براي ارس��ال ناو ابراهم لينكلن به خليج فارس خيلي 
مؤثر بوده است. آبه آماده تصميم گيري درباره سفر به ايران بود، اما اخيراً با متحدان 
عربمان صحبتي كرده بود و آنها به جد با اين تصميم مخالفت كرده بودند. ترامپ به 
ميان صحبت آمد و تأكيد كرد كه نبايد از موضع عرب ه��ا نگران بود؛ چراكه اياالت 
متحده از آنها دفاع مي كند و آنها در موقعيتي نيستند كه بخواهند به ما دستور بدهند. 
در ادامه گفت وگوها، ترامپ گفت كه تورم در ايران يك ميليون درصد است، توليد 
ناخالص داخلي به منفي 10 درصد رسيده و ايران به شدت ضربه ديده است. سپس 
به صورت ضمني گفت، رئيس جمهور »مون« اصرار دارد كه او در جريان سفر خود، به 

كره جنوبي نيز برود، اما اين درخواست را رد كرده است!
ترامپ فكر مي  كرد ايران در حال مرگ است؛ پس بايد معامله كند. او مي خواست كه 
هر چه زودتر با ايراني ها ديدار كند. ترامپ نمي خواست ايراني ها را تحقير كند و واقعاً 
آرزو مي كرد كه آنها موفق باشند تنها نكته اين بود كه آنها هم مانند ساير كشورهاي 
جهان نبايد به سالح هسته اي دست پيدا كنند. اين نكته را ترامپ دو بار تكرار كرد و از 
آبه خواست بعد از اينكه به امريكا بازگشت با ايراني ها تماس بگيرد و اين را به آنها بگويد. 
ترامپ همچنين از آبه خواست كه به ايراني ها توضيح دهد كه نبايد به حرف هاي كري 
گوش دهند و او باور دارد كه مي تواند مذاكرات را در يك روز به نتيجه برساند و نيازي 
نيست كه بيش از 9 تا 1۲ ماه به طول بينجامد؛ البته كامالً آماده جنگ است و اطرافيان 
زيادي دارد كه او را به جنگ دعوت مي كنند، اما او فعاًل مانع اين تمايالت است و ايران 
بايد بفهمد كه اگر تن به اين مذاكرات ندهد، ديگر هرگز توافقي صورت نخواهد گرفت. آبه 
گفت كه پيام ترامپ را منتقل خواهد كرد. او از من و ياچي خواست تا زماني كه مقدمات 
سفر به ايران را فراهم مي كند، پيشنهادات خودمان را براي تحويل به ايران نهايي كنيم. 
اين بهترين خبري بود كه مي شنيدم. ترامپ از آبه خواست كه هر چه سريع تر وارد عمل 
شود. آنها سپس در نشستي خبري حضور پيدا كردند و آبه اعالم كرد كه جلسه او و ترامپ 

به همراه مشاوران امنيت ملي دو كشور، جلسه اي پر بار بوده است. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

ميانجيگري آبه ميان ايران و امريكا پيشنهادي از سوي ترامپ است 
كه بولتون پايان آن را از همان ابتدا به دليل موقعيت ضعف امريكا در 
منطقه فاجعه بار و همراه با شكستي رسواكننده مي داند. او در كتاب 
جديد خود روايت�ي از ديداره�اي ابتدايي ترامپ و آب�ه برای انتقال 
پيام امريكا به ايران دارد. بولتون از اميدواري آبه به اين ميانجيگري 
مي  گويد و دليل آن را سفر ظريف به توكيو مي داند؛ چراكه آبه از آن سفر 
دريافته بود كه ايران از شرايط موجود رنج مي برد و دچار بحران است. 
اين روايت در صفحات 348 و 349 كتاب »اتاق حوادث« آمده است: 
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عليرضا تقوي نيا، دانش��جوي دكتري علوم 
سياسي دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي 

»روشنگري« نوشت:
در روزه��اي اخي��ر گمانه زني ه��اي زيادي 
در خصوص قرارداد ۲5 ساله با چين منتشر 
شده است كه بحث هاي مختلف و متضادي را 
در اين خصوص شاهد بوده ايم . در اين زمينه 

ذكر چند مورد به نظرم ضروري مي رسد:
اول: اقتص��اد آين��ده دنيا طبق ش��واهد و 
آماره��اي موجود بي ش��ك در قبضه چين 
خواهد بود و اين كش��ور با وجود داش��تن 
اقتصاد ارش��ادي و كنترلي توس��ط دولت 
در زمينه شاخصه رش��د اقتصادي و ثبات 
ملي، حت��ي در ايام كرونا موفق تر از س��اير 
قدرت هاي اقتصادي لس��ه ف��ر عمل كرد 
كه اين امر با توجه ب��ه ديدگاه هاي اصولي 
جمهوري اسالمي در رد اقتصاد آزاد ليبرالي 
مي تواند كاتاليزور همكاري ه��اي بين دو 

كشور شود. 
دوم: چين هيچگاه در طول تاريخ چش��م 
به تماميت ارضي ايران نداش��ته است. در 
دوره معاصر نيز چه در زم��ان پهلوي و چه 
جمهوري اس��المي همواره در جهت ايجاد 
روابط متوازن با ايران ساعي بوده اند؛ البته 
اين گزاره به معناي دوستي ايشان با ايرانيان 
نيست، بلكه منافعشان بر همكاري با ايران 
ايجاب مي كند. اصوالً آنان صرفاً س��عي در 
گسترش بازار توليداتشان در جهت افزايش 

ثروت ملي خود دارند. 
سوم: چين نفت ندارد و براي تداوم توسعه 

اقتص��ادي و توليدات��ش به ش��دت به آن 
وابس��تگي دارد. اين در حالي است كه اكثر 
منابع نفتي جهان زير تس��لط امريكاست و 
در صورت ادامه روند رشد اقتصادي چين و 
تضعيف امريكا در معادالت اقتصاد و تجارت 
بين الملل، هر لحظه اين امكان وجود دارد 
كه امريكا متحدان نفتي خود را جهت تحريم 
فروش نفت به چين تحت فش��ار قرار دهد 
و توليدات آن را مختل كند. فلذا مسئوالن 
چيني ب��ه دنبال ي��ك منبع قاب��ل اتكاي 
درازمدت و داراي ثبات امنيتي براي خريد 
نفت با قيمت مناسب هس��تند. با توجه به 
تحريم هاي شديد امريكا و متحدان غربي اش 
عليه صادرات نفت ايران و ضربه شديدي كه 
به درآمدهاي نفتي اين كش��ور زده اس��ت، 
به نظر مي رس��د در صورت امضاي قرارداد 

۲5ساله با چين، ايران ديگر دغدغه فروخته 
شدن نفت توليدي اش را نداشته باشد... 

چهارم: چين به صورت جدي مترصد از بين 
بردن هژموني دالر اس��ت. به همين جهت 
س��االنه بيش از هزار تن ط��ال به ذخايرش 
اضافه مي كند و در پي آن است كه در يك 
فرصت مناس��ب با قرار دادن طال به عنوان 
پش��توانه پول ملي خود و تبديل آن به ارز 
اصلي تجارت بين المللي، عماًل به س��لطه 

دالر پايان دهد. 
پنجم: چين در حال ايجاد كريدور تجاري 
موس��وم به جاده ابريش��م از خاك خود به 
س��مت اروپا بوده و در اين پروژه بهترين و 
مقرون به صرفه ترين مسير ايران است. در 
حال حاضر خط آهن چين ت��ا بندر گواتر 
پاكستان كشيده ش��ده و اگر به خط ريلي 

ايران و تركيه متصل ش��ود، به راحتي بازار 
اروپا از طريق خط آهن در دسترس كاالهاي 
چين��ي خواهد بود. همچنين كش��ورهاي 
متحد ايران همچون عراق، سوريه و لبنان 
نيز مي توانند به اين خط آهن متصل شوند و 

منافع سرشاري نصيب آنها گردد. 
شش��م: چين فرهنگ جذابي ن��دارد. آنها 
انس��ان هايي هس��تند كه مثل ماشين كار 
مي كنن��د و با دو چوب غ��ذا مي خورند و از 
خوردن كرم، سوسك، گوشت سگ و گربه 
ابايي ندارند، لذا به هيچ وج��ه از نقطه نظر 
فرهنگي مل��ت ايران را تهدي��د نمي كنند. 
چين نه هالي��وود و ولنتاي��ن دارد، نه مك 
دونالد و كي اف سي و نه ايدئولوژي اش براي 
ملت هايي چون ايران جذاب اس��ت. چين 
صرفاً با اس��تفاده از نظم آهنين و مديريت 

كارآمد توليد ثروت مي كند. 
هفت��م: تحريم هاي 40 س��اله غ��رب عليه 
جمهوري اس��المي بيش��ترين تأثيرش در 
دوري ايراني��ان از تكنولوژي روز جهان بوده 
است. توليد ثروت به سه عامل مهم تكنولوژي، 
سرمايه و نير وي كار نياز دارد. چيني ها پس 
ورود به جامعه جهاني در طي همكاري با غرب 
توانستند تكنولوژي را وارد كنند و اكنون خود 
صاحب آن  هستند. همكاري با چين مي تواند 
در ورود فناوري هاي پيشرفته به ايران مؤثر 
باش��د و نيروي كار اي��ران را در كارخانجات 

توليدي فعال نمايد. 
البته تحقق موارد فوق الزاماتي نيز دارد كه 

در آينده بدان ها خواهم پرداخت. 

7 دليل اهميت روابط ايران و چين
   تحلیل

 سفر ظريف به توكيو
 آبه را اميدوار كرده بود


