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.
سبوي دوست
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سهم مهم آيتاهلل مرعشي
در حفظ ميراث فرهنگي و ادبي

حسن انصاري در كانال تلگرامي خود نوشت :مهمترين گنجينه
نس��خههاي خطي ش��يعي در جه��ان و يك��ي از مهمترين
گنجينههاي نسخههاي خطي در جهان اسالم در طول تاريخ
كتابخانهاي است كه به همت اين مرد و فرزند برومندش آقاي
دكتر سيدمحمود مرعشي گرد آمد و تأسيس شد .كتابخانه
آيتاهلل مرعشي در قم بيگفتوگو موجب حفظ صدها متن
كهن از نابودي مطلق شده است .اگر من جاي شهرداري تهران
بودم نام آيتاهلل مرعشي را بر يكي از مهمترين ميادين شهر
تهران ميگذاشتم .نسل جوان ما بايد خادمان ميراث ايران و اسالم خود را به خوبي بشناسد.
در كتابهاي درسي ما حتماً بايد درسي درباره سهم مهم مرحوم آيتاهلل مرعشي نجفي در
حفظ ميراث فرهنگي و ادبي اين سرزمين درج شود.

آمار كتابهاي «موفقيت» در  ۴۰سال گذشته

حضور در جمع غافلين
علت يأس از رحمت خدا

محمد امین نجفی | باشگاه خبرنگاران جوان

آيتاهلل حائري شيرازي:
در سوره حمد پس از بسماهلل و بعد از «الحمدهلل» دوباره «الرحمن
الرحيم» تكرار شده است .چرا؟ به اين خاطر كه رحمت ،اساسيترين
مسئله در حضور قلب و توجه انسان است و تا رحمت الهي شناخته
نشود ،دريچه قلب انسان باز نميشود.
از داليلي كه انس��ان از رحمت خدا مأيوس ميش��ود ،نشست و
برخاست با غافلين است .در دعاي ابوحمزه ميخوانيم كه «ا َ ْو ل َ َعلَّ َ
ك
ِن َر ْح َمت َ
آيستَني:شايددرگروهغافلينمن
َراَيتَنيفِيالْغاف َ
ِلين َفم ْ
ِك ْ
را ديدهاي كه از رحمتت مأيوسم كردهاي!» اگر انسان با غافلين باشد
از رحمت خدا مأيوس و اگر متوجه رحمت خدا شود ،ذاكر ميشود.
منبع :كانال تلگرامي «نكات ناب و حكمتهاي آيتاهلل حائري شيرازي»

واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي به افزايش قيمت مرغ و ناكارآمدي در سامانبخشي به بازار

«آقامرتضي» براي پديده نادر هنر انقالب

ميكائيل دياني در توئيتر نوشت :او پديده نادر هنر انقالب است كه پيش
از انقالب بر فرم و محتواي غرب مسلط شد و با شناخت كامل از آن به
سمت نور خميني حركت كرد و در جايگاه مقابل با توسعه و تمدن غرب
قرار گرفت .مستند «آقامرتضي» زحمتي است كه اندكي ما را با سيد
شهيدان اهل قلم آشنا كند .انشاءاهلل هر شب ساعت ۲۰از شبكه .۳

آغاز احياي برجام يا احیای مذاكرات؟!

كانال تلگرامي «سكرت آنالين» با انتشار تصوير صفحه نخست روزنامه
سازندگي ،ارگان رسمي حزب كارگزاران سازندگي نوشت :تيتر ميزنند
«آغاز احياي برجام» اما بايد خوانده شود «آغاز احياي مذاكرات» چراكه
احياي برجام بدون لغو تمام تحريمها (آن هم بهصورت يكجا) صرفاً با نگاه
انتخاباتي و براي شرطي كردن جامعه است و نهتنها مشكلي را حل نخواهد
كرد بلكه ميتواند باعث ايجاد خلل در مس��ير خنثيسازي تحريمها و
وادادگي بيشتر شود؛ البته اين جماعت پيش از اين نيز با تضمين دانستن
امضاي كري ،ربط دادن همه مشكالت به برجام ،راه انداختن روزشمار
براي محاسب ه هر روز تأخير در امضاي برجام و( ، ...براي قالب كردن برجام
به كشور) دست به شرطي كردن جامعه و جاده صافكني زدهاند!

گراني و كمبود مرغ و روغن
نه به برجام ربط دارد ،نه FATFو نه بايدن
خبريكوتاهاماپرواكنشبود.براساستصميمقرارگاهساماندهيمرغكشورقيمتمصوبمرغ
گرمبرايمصرفكنندهازكيلويي ۲۰هزارو ۴۰۰بهكيلويي ۲۴هزارو ۹۰۰تومانافزايشيافت.اين
افزايشقيمتباواكنشهايمختلفيازسويكاربرانشبكههاياجتماعيهمراهشد.بهويژهآنكه

درست چند روز پيش از انتشار اين خبر حسن روحاني از ثبات يافتن قيمتها گفته بود .كاربران
عدم مديريت درست مرغ را آن هم در ايام عيد ضعفي بزرگ براي دولت ديدند كه ديگر نه ربطي
بهتحريمداردونهخروجامريكاازبرجام.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانراميخوانيد.

فرافكني توجيه ميكنند.
محمد صاحبي:
باالخره قيمت مصوب هر كيلو مرغ 4500
تومن يعني صرفاً ح��دود  25درصد گرون
شد ،حاال ببينيم دولت روحاني ميتونه بازار
مرغ رو مديريت كنه يا ب��ازم اين وضعيت
عجيب ادامه خواهد داش��ت و مردم حتي
براي خريد و مصرف مرغ هم بايد مش��كل
داشته باشن!
علي چاهخوزاده:
دولت بعد از اخالل در كار وزارت جهاد در
زمان حجتي حاال قرارگاه ساماندهي مرغ
را به وزارت جهاد سپرده است كه مسئول
ساماندهي بازار ش��ود ،اما در اولين مصوبه
قيمت مرغ را ۲۲درصد افزايش داده است،
دقيقاً وزارت جهاد بگويد كاركرد اين طنزي
كه به راه انداخته چه بوده جز گراني؟

محسن پورعرب:
اي��ن ش��رايط نتيج��ه تحريمهاس��ت يا
ناكارآمدي؟ چرا يقه مس��ئوالن ناكارآمد
گرفته نميشود؟ پس از افزايش قيمت مرغ
حاال اتاق اصناف ايران ،تا اطالع ثانوي عرضه
مرغ قطعه بندي شده را ممنوع كرد .فروش
مرغ با كدملي بهصورت ماهانه از آنچه شما
فكر ميكنيد به شما نزديكتر است!عرض
آخرم؛ كارگر بدبخت هنوز حقوق افزايش
يافته رو دريافت نكرده حس��اب خرجش
داره از دخلش جلو ميزنه.
محمد شاهي:
كاش مسئولي كه نس��خه در خانه ماندن
تجويز و خريد اينترنتي را به مردم توصيه
ميكند ،صفهاي روغن و مرغ را هم ببيند.
كرونا هس��ت ولي ظاه��را ً در اين صفها و
ازدحامها انتقال پيدا نميكند.

علي ابراهيمي:
يه برزيلي تو ش��هرمونه كه تو كار صادرات
سويا و ذرت و ...هس��ت ،ازش قيمت سويا
پرس��يدم ،باورتون ميش��ه هر كيلو سويا
تحويلي در بندرعباس ب��ا ارز  ۴۲۰۰ميده
 ۱۷۶۰توم��ان تو بازار آزاد ت��ا ۱۷هزار هم
رفته! خب همينجا رو فق��ط نظارت كنن
قيمت م��رغ ،گوش��ت ،روغ��ن و ...به طرز
عجيبي كاهشي ميشه.
سيدنظام الدين موسوي:
گران��ي و كمبود مرغ و روغن ن��ه به برجام
رب��ط دارد ،نه ، FATFنه باي��دن و نه هر
چيز مشابه ديگر .مختصر همتي ميطلبيد
و ان��دك تدبيري ت��ا در ايام ن��وروز مردم
اينگونه دچار تنگنا نش��وند اما متأسفانه با
دولتمرداني مواجهيم كه معيش��ت مردم
را گروگان اباطيل ك��رده و ناكارآمدي را با

بورس؛ بازتابي از اقتصاد شرطي شده

مستر جيكاك و قرارداد25ساله چين

فريد ساروخاني در كانال تلگرامي «صريحانه» نوشت :وقتي مصدق توانست
صنعتنفتايرانرامليكند،مسترجيكاككهيكيازنفوذيهايانگلستان
در بين ايل بختياري بود ،گروهي را بر ضد مصدق و صنعت ملي نفت جمع
كرد .اين گروه با زبان محلي خود شعاري با اين مضمون ميدادند :هركس
مهر علي در دلش وجود دارد ،صنعت ملي نفت به چه كارش ميآيد؟
حال كه با قرارداد  25س��اله چين ،تحريمهاي ظالمان��ه امريكا عليه
ايران كام ً
ال بياثر ميشود و هژموني امريكا در خاورميانه فرو ميپاشد،
رسانههاي همان انگلستان با ترفندي مشابه مستر جيكاك دست به كار
شدهاند تا بار ديگر مردم را مقابل منافع خودشان قرار دهند!

علي محمدي در كانال تلگرامي «تحليل
راهبردي» نوش��ت :بعد از چند ماه پياپي
همچنان شاهد وضعيت نابسامان در بازار
سرمايه هستيم .مش��ابه همين وضعيت
در سال  ۹۲زماني رخ داد كه آقايان همه
چيز را به توافق صد روزه با غرب گره زدند.
در آن س��ال نيز دولت زيربن��اي اقتصاد
را سياس��ت قرار داد و به نوعي با شرطي
ك��ردن معيش��ت و اقتصاد به سياس��ت
خارجه ،ريس��ك س��رمايهگذار را باال برد
و بازار س��رمايه نيز به عنوان اولين بخش
اقتصادي وارد فاز ريزش شد .طبيعي بود،
چراكه بازار س��رمايه به عنوان تب س��نج
اقتصاد اس��ت .درواقع بورس اولين جايي
است كه نتيجه سياستهاي دولت در آنجا
نمايان ميشود.
اگر بيكفايتيهاي مسئوالن را قبل از آبان
 ۹۹لحاظ نكنيم ،به ط��ور قطع وضعيت
بازار س��رمايه از آن زمان تاكنون ،درگير
ريس��كهاي سياس��ي مربوط به دولت
جديد در امريكا و رويكرد آن نس��بت به

برجام است .وقتي رئيسجمهور با نگاه به
توافق با غرب ،وعده دالر ۱۵هزار توماني
ميدهد ،چرا س��رمايهگذار بر اساس دالر
۲۵هزارتوماني سرمايهگذاري كند!
بورس امروز ما آينه و بازتابي از ش��رطي
شدن اقتصاد است .وقتي اقتصاد شرطي
ميشود ،ريسك س��رمايهگذاري هم باال
ميرود .س��رمايهگذار در ب��ورس منتظر
مانده كه باالخره توافق ميشود يا خيرتا
بر اساس آن تصميمگيري كند .هر چند به
طور كامل نميتوان انگيزههاي سياس��ي
مسئوالن را براي انتخابات آينده رد كرد.
وضعيت بازار سرمايه صرفاً با ورود نقدينگي
بهتر خواهد شد .جذب نقدينگي نيز بدون
جلب اعتماد سرمايهگذار نسبت به ثبات
اقتصادي ،امكانپذير نيس��ت .در شرايط
فعلي كه دولت همچنان در فضاي سياسي
توافق با غرب س��ير ميكن��د و دورنماي
روشني از دل بريدن دولت از غرب وجود
ن��دارد ،همچنان بايد منتظ��ر ادامه روند
كنوني در بورس باشيم.

 12يافته مهم ايسپا در سال1399

چه ورزشهايي استرس را كم ميكند؟

كانال تلگرامي «تبيان» نوشت :تمرينات تركيبي كه گروههاي عضالني
بزرگ رو درگير ميكنن و فعاليتهايي مثل پيادهروي ،دوي آهسته يا
شنا ميتونن از جهت تسكين استرس ،بيش��ترين اثر رو داشته باشن.
چون اين فعاليتها ،ترش��ح اندورفين و ديگ��ر هورمونهاي كاهنده
استرس رو باال ميبرن.
ورزش با تمركز بر تنفس ،مثل پيالتس هم ميتونه بينهايت مفيد باشه.
وقتي ش��ما حين تمرين هماهنگ با تنفستون حركت انجام ميدين،
تنفستون آرومتر ميشه .آهسته ش��دن آگاهانهتنفس ميتونه سيستم
عصبي پاراسمپاتيك رو فعال كنه.
در واقع هر نوع ورزشي ميتونه كمكتون كنه استرستون رو كم كنيد؛
مهم اينه كه يك سبك تمريني پيدا كنيد كه شما رو تو وضعيت تمركز
و كنترل قرار بده .نكتهمهم ديگه پيدا كردن ورزش و شيوهاي از تمرينه
كه بتونيد از انجامش لذت ببريد و طوالنيمدت ادامهاش بديد تا شاهد
اثرات بلندمدتش هم باشيد.

كانال تلگرامي ايس��پا ،مركز افكارسنجي
دانش��جويان ايران از ۱۲يافت��ه مهم اين
مركز در سال  ۱۳۹۹خبر داد .تيتر موارد
آمده عبارت است از:
 55)1درصد از ش��هروندان باالي ۱۸سال
كشور شركت در انتخابات را مؤثر ميدانند.
 )2از هر ۱۰نفر باالي ۱۸سال در كشور ،هفت
نفر عضو يكي از رسانههاي اجتماعي هستند.
 34/7 )3درصد از والدي��ن دانشآموزان
تهراني بابت استفاده فرزندانشان از اينترنت
نگراني زيادي دارند.
 )4تقريباً نيمي از افراد باالي  18سال كشور
بيان كردند اهميت دين و خداوند براي آنها
در ايام كرونا تغييري نكرده است.
55 )5درصد از شهروندان ايراني مطلع از
انتخابات امريكا معتقدند اين انتخابات تأثير
زيادي بر كشور ما خواهد داشت.
 )6ترجيحات سرمايهگذاري مردم كشور:

زمين و مسكن در اولويت.
)7نيمياز مردمكشورمعتقدندعملكرد قوه
قضائيه در يكسال اخير بهتر شده است.
7/9)8درصد از مردم تهران به مقدار زياد
و تاحدودي در معرض رفتارهاي خشونت
آميز خانگي قرار دارند.
37/7)9درص��د از ش��هروندان تهران��ي
«تمام يا اكثر» روزهاي ماه رمضان را روزه
گرفتند.
 )10تأثير منفي ش��يوع ويروس كرونا بر
وضعيت اقتصادي؛ نيمي از افراد باالي 18
سال اعالم كردند شيوع كرونا باعث كاهش
درآمد آنها شده است.
 )11افزاي��ش  15/8درص��دي تنشهاي
خانوادگي در سايه كرونا
 )12تقريباً يك س��وم از مردم كش��ور در
ايام كرونا به ديگران كمك مادي (پول يا
كاال) كردهاند.

سعيد آجرلو:
تصاوير صفهاي م��رغ عالوه بر اينكه نماد
ميزان كفايت دولت اصالح��ات و اعتدال
است ،نشانهاي از تنها گذاشتن مردم توسط
اين دولت هم هس��ت .دولت نه تنها حامي
جامعه نيست كه نقش سپر هم براي مردم
مقابل سوداگران ندارد .متاسفم كه بگويم؛
شايد بدون دولت وضع بدتر از اين نميشد.
سيدامير سياح:
دولت در زنجيره توليد سوراخ سوراخ مرغ،
رانت بيش��تري تزريق ك��رده و صف مرغ،
كمي كوتاه ش��ده ،مردم با تحقير كمتري
مرغ ميخرند اما رانتخواران ،رانت۴۲۰۰
بيش��تري ميبرند! خبرنگار عزيز! بهجاي
تشكر از اين حماقت و كثافت پشتپرده،
از دولت بخواه تا س��وراخهاي سيس��تم را
بگيرد.

مرام علوي...

عليسيستانيدرتوئيتينوشت:سعوديدرجنگيمنتمامزيرساختهاييمنروزده،ازمنابع
آب شرب بگير تا مدرسه و بيمارستان .يمنيها ميتونستن تالفي كنن با زدن آب شيرينكنهاي
عربستان تا فاجعه رخ بده توي كشورشون ولي اونها وهابي نيستن مرام علوي دارن!

نظرسنجي جديد مؤسسات امريكايي:

 ۸ ۵درصد ايرانيها معتقدند
امريكا ابتدا بايد به برجام بازگردد

كانالتلگراميپايشامريكانوشت:نتايجنظرسنجيجديدشورايامورجهانيشيكاگوومؤسسه
افكارسنجي «ايرانپل» مستقر در تورنتو كه در نشريه نيوزويك امريكا منتشر شده است۵۱ :
درصد ايرانيها از توافق هستهاي حمايت كردند؛  ۵۷درصد مردم امريكا حامي توافق هستهاي
هستند؛  ۸۸درصد ،ايرانيها معتقدند ابتدا امريكا بايد به عنوان طرفي كه توافق را ترك كرده،
به آن بازگردد؛  ۶۲درصد ايرانيها مخالف مذاكرات موشكي هستند؛  ۸۵درصد ايرانيها اعتقاد
دارندفعاليتهايمنطقهايايرانبهامنيتبيشترايرانمنتهيشده؛ ۳۷درصدشركتكنندگان
معتقدند امريكا حتي در صورت بازگشت به برجام به تعهدات خود طبق اين توافق عمل نخواهد
كرد و  ۸۳درصد ايرانيها معتقدند روابط ايران با چين براي ايران «بااهميت» است.

كانال تلگرامي «احساننامه» در پستي چكيدهاي از تحليل پوريا ترنج سيمين را در خصوص آمار
كتابهاي موفقيت منتشر كرد .آماري كه در اين پست آمده عبارت است از:
 -1از يك ميليون و ۵۰۰هزار عنوان كتابي كه در 40سال اخير منتشر شدهاند ۷۵۰۰عنوان شامل
كلمات «موفق» يا «موفقيت» هستند .يعني از هر  ۲۰۰عنوان منتشر شده در چهار دهه گذشته
يك عنوان «موفقيت» بوده است (نيم درصد).
 -2س��هم كتابهاي موفقيت از كل عناوين منتشر شده در كش��ور در سه دهه اخير افزايش
چشمگيري داشته و از  ./1درصد اواخر دهه ۶۰به  ./8درصد در اواخر دهه  ۹۰رسيده است و در
حال حاضر از هر  ۱۲۵عنوان كتابي كه منتشر ميشود تقريباً يكي كتاب موفقيت است.
 -3در ميان كتابهاي موفقيت  ۵۴درصد ترجمه هس��تند .عناوين ترجمهشده موفقيت در
مجموع محبوبيت بيشتري نسبت به موارد تأليفي دارد .احتمال تجديد چاپ در عناوين ترجمه
موفقيت تقريباً دوبرابر تأليف است.
 -4تيراژ كتابهاي داراي موضوعات روابط انس��اني ش��امل موفقيت در «روابط خانوادگي»« ،روابط
اجتماعي»« ،روابط زناشويي» و «خودشناسي» در دهههاي  ۸۰ ،۷۰و  ۹۰پيوسته افزايش يافته است.
 -5موضوعات «موفقيت تحصيلي» و مسائل «كمك آموزشي» در دهههاي ۷۰و ۸۰روند افزايشي داشته
و در دهه ۹۰كاهش چشمگيري داشتهاند .در عوض موضوعات «موفقيت شغلي» و «مديريت و رهبري»
در دهه  ۹۰افزايش داشتهاند .اكثريت جمعيت جوان كشور كه در دهههاي  ۷۰و  ۸۰دغدغه موفقيت
تحصيلي داشتهاند در دهه  ۹۰وارد بازار كار شده و به موفقيت شغل و كسب و كار توجه ميكنند.
 -6نكته جالب ديگر در روند تغييرات موضوعات موفقيت ،افزايش كتابهايي با موضوع موفقيت زنان
در دهههاي  ۷۰و  ۸۰و كاهش شديد  ۸۰درصدي آن در دهه  ۹۰است.
 -7بيشترين سهم كتابهاي ترجمهاي موفقيت در موضوعات «زنان»« ،موفقيت شغلي» و «روابط
اجتماعي» است طوري كه ۷۵درصد كتابهاي اين حوزهها ترجمه هستند .درحاليكه در حوزه
«موفقيت تحصيلي و آموزشي» ۸۰درصد و «روابط زناشويي»۷۵درصد از كتابها تأليفي هستند.

شوراي شهر دوره ششم
بايد شوراي محيط زيستي باشد

امين اس��دي در كانال تلگرامي «ناديدههاي
تهران» نوشت :حفظ محيط زيست شهري و
اولويتدادن به مسائل محيط زيستي بايد از
جمله اهداف اصلي شوراي اسالمي شهر دوره
ششم باشد ،چراكه معضالت متعددي در اين
زمينه طي سالهاي گذشته روز به روز افزايش
داشته است .محيط زيست مهمترين خواسته
بش��ريت اس��ت اما هيچ توجه ويژهاي به اين
موضوع با توجه به حساسيت بااليي كه دارد ،نشده است .زماني كه ما از محيط زيست شهري
سخن ميگوييم تمامي اذهان به سمت آلودگي هوا و كنترل آن برميگردد اما معضالت متعدد
ديگري نيز در تهران وجود دارد .نزديك به  ۲۰معضل زيست محيطي در تهران وجود دارد كه
مثل آلودگي هوا به آن توجهي نشده است و مديران شهري به مسائل حاشيهاي اين موضوع
پرداختهاند و فقط مصاحبههاي متعددي انجام دادند و اقدام علمي و عملي كه بشود از آن دفاع
كرد در اين دوره انجام نش��ده اس��ت .اما مشكالت زيس��ت محيطي از اساسي ترين مسائل
كالنشهرها به خصوص تهران است ،از طرفي توسعه شهري ناگزير با تسلط صنايع ،حمل و نقل
و فعاليتهاي اقتصادي بر فضاهاي طبيعي همراه اس��ت و اين موضوع به مرور زمان موجب
خواهد شد طبيعت تغيير يافته و زمينه براي آلودگي گسترده شهري فراهم شود.
از اركان مهم مديريت شهري خدمات شهري اس��ت كه محيط زيست بخش اعظم آن است
و بايد نتيجه اقدامات مديريت ش��هري منجر به باال رفتن كيفيت خدمات شهري و ارتقاي
شاخصهاي محيط زيستي شود .بنابراين شوراي شهر آينده براي اينكه بتواند كارآمدي خود
را به مردم اثبات كند و مطالبات اصلي مردم شهر تهران كه اكثرا ً جنبه محيط زيستي دارد را
مرتفع كند بايد با برنامه مدون براي رفع معضالت زيست محيطي ورود پيدا كند تا محيطي
كه مردم در آن زندگي ميكنند سالم و پايدار باشد.

غفلت از روابط تجاري با كشورهاي امريكاي التين
در دولت دوازدهم

كانال تلگرامي «خيابان انقالب» تحليلي از «مازيار هاشمي» را به اشتراك گذاشت .در اين
يادداشت در خصوص روابط تجاري جمهوري اسالمي با كشورهاي امريكاي التين ميخوانيم:
متأسفانه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد ،روابط تجاري ما با كشورهاي امريكاي التين به
شكل قابل توجهي كاهش پيدا كرد و حتي در مقطعي صادرات ايران به بعضي از كشورهاي
اين حوزه از جمله ونزوئال به صفر رسيد .درحالي كه ما ميتوانستيم از طريق ديپلماسي فعال،
پويا و آينده نگر در اين جهت به استمرار روابط گذشته با كشورهاي اين منطقه ادامه دهيم و
منافع اقتصادي خود را تأمين كنيم .اما دولت فعلي روابط تجاري و ...را با بسياري از كشورها
از جمله همسايگان و خصوصاً امريكاي التين به طناب پوسيده برجام گره زد و اقتصاد كشور
را با مشكالت عديده و لطمات زيادي مواجه كرد.
بسياري از كارشناسان از اوايل شروع به كار اين دولت به مزاياي استمرار روابط استراتژيك با
كشورهاي اين حوزه اشاره كردند ،اما به جاي اينكه به نظرات كارشناسي شده متخصصان اين
حوزه توجه شود روابط با اين كشورها را به سخره ميگرفتند و آن را بيحاصل و فاقد نتيجه
ميدانستند .به عقيد ه متخصصان اين حوزه اگر ما روابط تجاري با كشورهاي اين منطقه را به
برجام معطوف نميكرديم و همچون گذشته استمرار ميداديم عالوه بر دور زدن تحريمها و
امنيت غذايي ،ميتوانستيم ۴۰۰ميليارد دالر ثروت توليد كنيم و فرصتهاي بسيار ديگري
كه توجهي نشد و يكي پس از ديگري با بيتدبيري به هدر رفت.
حال پس از هفت سال بسياري از اعضاي اين دولت از سياستي كه در قبال كشورهاي اين حوزه
اتخاذ كردند دفاع ميكنند ،در حالي كه ميتوانستيم با سياستي به مراتب بهتر و تأثيرگذار،
منافع اقتصادي خود را تأمين كنيم .عوامل مختلفي كشور ما را با اين منطقه پيوند ميدهد،
كه انشاءاهلل دولت سيزدهم با استفاده از اين مشتركات و مشورت با كارشناسان اين حوزه
و اتخاذ سياستي درست در جهت منافع كش��ور به بهبود روابط با كشورهاي امريكاي التين
بپردازد كه اگر در آينده اين امر مهم صورت پذيرد ،قطعاً ما ش��اهد تأمين منافع اقتصادي و
مزاياي بسياري از جمله شكسته شدن بيش از پيش هژموني اياالت متحده امريكا كه روزي
كشورهاي اين منطقه را حياط خلوت خود ميدانست ،هستيم.
تصویر منتخب

رابطه موشك دريايي جديد ايران واقتصاد جهاني

عليرضا تقويني��ا در كان��ال تلگرامي خود
نوشت :بسته شدن چند روزه كانال سوئز بيش
از۹ميليارد دالر به اقتصاد جهان خسارت وارد
كرد و نگرانيهاي بس��ياري را در خصوص
رخداد مشابه آن در آينده برانگيخت.
نكته مهم اينجاست كه بدانيم موشكهاي
نقطه زن دريايي ايران كه در سال گذشته
توانس��تند در اقيانوس هند يك هدف را به
طور دقيق از فاصله  ۱۸۰۰كيلومتري مورد
اصابت قرار دهند ،قابلي��ت آن را دارند كه
كانال سوئز را نيز زير برد آتش خود بگيرند.
در صورتي كه يك كشتي كوه پيكر در اين

كانال غرق شود حداقل شش ماه براي بيرون
كشيدن آن آنهم در شرايط عادي زمان نياز
است و تبعات اقتصادي آن براي جهان كام ً
ال
قابل پيشبيني خواهد بود و شايد يكي از
داليلي كه دولت جديد امريكا ديگر حتي
در لفظ هم از روي ميز بودن همه گزينهها
صحبت نميكند ،همين نكته باشد.
الزم به ذكر است كمترين فاصله مرزهاي ايران
تاكانال سوئزحدود۱۳۰۰كيلومتربودهو سپاه
پاس��داران و حزباهلل لبنان موشكهايي در
اختيار دارند كه به راحتي ميتوانند كشتيها
را در اين آبراه كم عرض غرق نمايند.

كانالتلگرامي«ايرانلند»باانتشارتصويرفوقنوشت:كجايدنياجزايرانميتوانيدچنينهنر
كاشيكاري را با اين ظرافت ببينيد؟

