
 تفكيك تحريم ها به قبل و بعد از ترامپ 
خلط مبحث است

مهدي قاسم زاده در كانال تلگرامي خود نوشت: محمدجواد ظريف گفته 
است: »اياالت متحده كه اين بحران را موجب شده، بايد ابتدا به پايبندي 
كامل بازگردد؛ ايران پس از راستي آزمايي سريع، اقدام متقابل خواهد كرد! 
تمامي تحريم هاي ترامپ، ضدبرجام بودند و بايد رفع شوند؛ بدون توجه به 

تمايزات و نامگذاري هاي بي منطق و خوسرانه تحريم ها«.
اوالً تفكيك تحريم ها به بعد از ترامپ و قبل از ترامپ نوعي خلط مبحث 
به شمار مي رود چراكه هدف از برجام اساساً لغو بالمّره تمام تحريم ها در 
اِزاي پذيرش برخي محدوديت هاي هسته اي )آن هم در زمان اوباما( بود و 
در ثاني راستي آزمايي نيز يك پروسه و روند مي باشد كه قرار است صحت 
ادعاهاي طرف مقابل مبني بر لغو واقعي و عملي تمام تحريم ها را ثابت 

كند! #تدبيرم_آرزوست

سلطنت را با رسانه سرپا نگه داشتند
پوريا استركي در توئيتي نوشت: سلطنت در بريتانيا اوايل قرن بيستم 
تمام ش��ده بود. اين نهاد دستور تأس��يس BBC را صادر كرد تا جسد 
متعفن خود را موميايي شده باالي سر مستعمره ها نگه  دارد. سلطنت 
را با رسانه س��رپا نگه داش��تند تا ارزش هاي بريتانيايي نظير استعمار، 

نژادپرستي و برتري جويي را نه سمبليك كه در عمل نمايندگي كند.

   ش. عزيزي:
هزار ب��ار ميگم وضع فعلي معيش��ت مردم 
نتيجه انتخ��اب غلط ملته، پ��س با انتخاب 
درست خردادماه به بهتر شدن وضعيت كشور 

كمك كنيم.
  مهدي:

بي س��وادي و بي عملي سياسي بزرگ ترين 
مانع پيشروي جوامع به سمت دمو كراسي 
است. # نه_به_تحريم_رأي #من_رأي_

مي دهم #انتخابات۱۴۰۰
  علي زكريايي:

يكي از علت هايي كه انسان يقين پيدا مي كنه 
كه انتخابات در اين كشور تأثيرگذاره، همين 
وضع اقتصادي نابود فعلي��ه! چون اين اوضاع 
تخيلي، نتيجه انتخاب غلط ما مردم بوده! وقتي 
يك انتخاب اش��تباه اين قدر وضع رو داغون 

مي كنه قطعاً يك انتخاب درست هم مي تونه 
وضع رو به شدت خوب كنه و تغيير بده!

  مهدي دارابي:
همه بايد بدانند كه حضور مردم در انتخابات، 
كش��ور را به پيش خواهد برد و دش��من را 
در اج��راي توطئه هاي��ش دچ��ار ترديد و 
تزلزل و وادار به عقب نش��يني خواهد كرد. 

#من_رأي_مي دهم
  عليرضا عابديني:

مديريت انقالبي يعني اتكا ب��ه توان داخلي 
و مذاك��ره از موض��ع قدرت��ي ايجاد ش��ده 
توسط نيروي مؤمن و انقالبي. تعامل با دنيا 
بله قربان گويي و كدخداپرس��تي نيس��ت، 
آنچه هس��ت اقتدار ايران و توانايي مديريت 
منطقه است. ما مي توانيم، هستيم تا بتوانيم. 

#من_رأي_مي دهم

  كتايون مهندسين:
شركت در انتخابات يك واجب شرعي و عرفي 
اس��ت و يك امر تفنني و س��ليقه اي نيست 
چراكه ماحصل اي��ن انتخ��اب كارگزاراني 
خواهند بود كه قرار است براي امروز و فرداي 

ما تصميم بگيرند و افق فرداها را بسازند.
  محمدرضا رحيمي:

به جاي اينكه از االن درباره نامزدها نظر بديم 
و بگيم به فالن��ي رأي ميديم و صحبت هاي 
رهبري رو به نفع كانديدای مورد عالقه خود 
تفس��ير كنيم بياييد روي قانع كردن مردم 
براي ش��ركت در خود انتخابات كار كنيم، 
چ��ون اولويت اول مش��اركت حداكثري در 

انتخابات۱۴۰۰ است.
  پريا:

مشاركت در سرنوشت كشور عالوه بر اينكه 

در اداره و تعيين مديريت كشور نقش دارد، در 
خنثي كردن دشمني دشمنان هم بزرگ ترين 

نقش را ايفا مي كند.
  رضا فريبايي:

همچنان كه شركت در انتخابات يك وظيفه 
است، گزينش خوب و آگاهانه هم يك وظيفه 
اس��ت. البته ممكن اس��ت همه تالش ها به 
نتيجه نرسد اما انتخاب كنندگان تالش كنند، 
براي اينكه گزينش درس��تي داشته باشند. 

#ما_منتظر_انتخاباتيم
  مقداد حسيني:

رهبر حكيم انقالب: حض��ور در انتخابات يك 
وظيفه شرعي است. به نظر بنده، با مالحظه همه 
جوانب، امروز حضور در انتخابات و شركت در 
رأي دادن يك حكم شرعي و يك وظيفه شرعي 

است؛ صرفاً يك وظيفه ملي و انقالبي نيست...
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ما منتظر انتخاباتيم
تأكيد كاربران شبكه هاي اجتماعي به حضور حداكثري در انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰

با نزديك شدن به انتخابات گپ وگفت  هاي شبكه هاي اجتماعي نيز رنگ و بوي انتخاباتي 
مي گيرد. گروهي از االن بر سر برتر و اصلح نشان دادن كانديداي مورد نظرشان مي جنگند و 
او را تبليغ مي كنند و گروهي ديگر تالش دارند تا صحنه انتخابات را به گفتماني ويژه بكشند 
تا مطالباتشان مطرح شود. در اين ميان برخي از كاربران شبكه هاي اجتماعي با هشتگ هايي 
چون #من_رأي_مي دهم و #ما_منتظر_انتخاباتيم تأكيد دارند كه اكنون به جاي آنكه 

بخواهيم درخصوص افراد صحبت كنيم بايد اصل انتخابات و مشاركت در آن را مورد توجه 
قرار دهيم و تالش كنيم تا انتخابات هر چه پرشورتر و با مشاركت حداكثري برگزار شود. 
آنها معتقدند حضور در انتخابات تعيين كننده ريل اصلي و سرنوشت كشور در سال هاي 
حساس پيش  رو اس�ت و انتخاب چهره هاي مختلف مي تواند به نتايج مختلف بينجامد. 
در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران شبكه هاي اجتماعي در اين خصوص را بخوانيد.

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.

ضرورت روز محاسبه نهايي
عالمه جعفري)ره(:

يك توجه عميق و همه جانبه در سرگذش��ت بشري و فعاليت ها 
و نمودهاي متنوع زندگي او، بدون قبول يك روز نهايي كه همه 
فعاليت ها و نمودهاي متنوع زندگي انس��ان ها را تحت محاسبه 
دقيق قرار دهد، قابل تفس��ير و توضيح نيست. مثاًل، ظلم و ستم 
كه در اين دنيا به وسيله قدرتمندان تبهكار، انسان هاي ناتوان را 
از پا درمي آورد، و آن ستمكاران به مجازات كامل خود نمي رسند، 
مسئله بسيار مهمي است كه خودمحوري و عشق به حيات طبيعي 

محض از درك آن عاجز و ناتوان است.
اما انسان هاي رش��ديافته اي كه اين مناظر هولناك و رقت بار را با 
بي طرفي كامل و با نظر به حكومت مطلقه قانون »عليت« در جهان 
هس��تي يا حكومت مطلقه قانون »عمل و عكس العمل« در تمام 
شئون كارگاه منظم خلقت، تماشا كرده و آن را دقيقاً مورد بررسي 
قرار مي دهند، ضرورت روز محاسبه نهايي و تحقق عكس العمل آن 
ظلم و ستم ها را بديهي تر از آن مي بينند كه احتياجي به اثبات داشته 
باشد. همچنين، عدالت و دادگري هايي را كه انسان هاي كمال يافته 
انجام مي دهند و هيچ گونه پاداشي در نظر نمي گيرند، مانند پيامبران، 
اوصياء، اوليای خدا و ديگر رادمردان دادگر كه بدون كمترين توقع 
پاداش، تجسمي از جوهر عدالت و لطف هستند، با هيچ محاسبه اي 

در زندگي طبيعي محض قابل تفسير و خاتمه يافتن نيست.
منبع: كانال تلگرامي »عالمه جعفري)ره(« به اس��تناد جلد ۴ 

كتاب ترجمه و تفسير نهج البالغه

   سبوي دوست

حميدرضا حسيني در كانال تلگرامي »خانه 
طهران« نوش��ت: دبيرس��تاني كه بودم، در 
راه مدرس��ه، س��وار بر اتوبوس- و آن اوايل 
اتوبوس هاي س��بز دو طبقه- وقتي از س��ه 
راه امين حض��ور مي گذش��تم، بين آن همه 
مغازه هاي جورواجور، يك مغازه بيش��تر به 
چشمم مي آمد؛ مغازه اي با دكوراسيون شيك 
و تابلويي كه برخالف ساير سلماني ها  روي آن 

نوشته شده بود: پيرايِش رشيدي.
بعدها صاحب مغازه براي��م تعريف كرد كه 
او هم مثل بقي��ه، روي تابلو نوش��ته بوده: 
آرايشگاه رشيدي، ولي يك روز كه مرحوم 
سعيد نفيس��ي براي اصالح س��ر و صورت 
مي آيد، توضيح مي دهد كه آرايش با افزودن 
چيزي )مثاًل سرخاب و س��فيدآب( همراه 
اس��ت و براي زنان كاربرد دارد اما در مغازه 
سلماني، چيزي از س��ر و صورت مردان كم 
مي شود و اين يعني پيرايش. همين مي شود 
كه حسن آقا فرداي آن روز تابلوي جديدي را 

سفارش مي دهد با عنوان پيرايشگاه.
تازه دانش��جو ش��ده بودم كه به ذهنم رسيد 
س��لماني كوچك محله خودمان كه چندان 

دربند ُمد روز نبود، مناسب حالم نيست و بايد به 
فكر جاي بهتري باشم؛ و چه جايي بهتر از همان 
مغازه شيك سه راه امين حضور كه سال ها از 
پش��ت پنجره اتوبوس براندازش كرده بودم. 
اولين بار كه رفتم، از دِم خانه تا موقعي كه از زير 
دست حسن آقا بلند شدم، مدام با خودم كلنجار 

مي رفتم كه چقدر بدهم خوب است؟ 
س��لماني محله 2۰۰ تومان مي گرفت ولي 
نرخ پيرايشگاه رشيدي حتماً خيلي بيشتر 
بود. مثاًل 3۰۰ تومن، يا شايد ۴۰۰ تومن.... 
نه بابا چه خبره؟ سلموني دامادي كه نيست، 
تازه اگه ۴۰۰ تومن باشه، ميشه دفعه اول و 
آخري كه اومدم، مگه يه دانشجو چقدر پول 
داره؟.... بذار از خودش بپرس��م... نه، زشته! 
ممكنه بگه: قابل نداره، مهمون بنده باشين 
و ديگه با اين حرف، كمتِر ۴۰۰ نميشه داد. 
ها! فهميدم. يه اسكناس پونصدي دارم كه 
مي دم بهش و از بقيه پولي كه پس مي ده، 

مي فهمم نرخش چقدره.
پانصدي را كه دادم خدمت حسن آقا، كشوي 
كمد كنار صندلي را جلو كشيد و از وسط كلي 
اسكناس درهم ريخته، چندتا ۱۰۰ توماني 

درآورد و دودستي تحويلم داد. اول فكر كردم 
دو سه تاست، ولي ديدم پنج تاست!

- ببخشيد، اين كه اندازه پول خودمه.
- بله، چون قانون مغازه ما با جاهاي ديگه فرق 
مي كنه. اين جا هر وقت اصالحت تموم شد، 
خودت اين كشو رو مي كشي بيرون و هرچي 
دلت خواست مي ذاري داخلش و مي بنديش. 
من هم ن��ه مي دونم و نه ميخ��وام بدونم كه 

چقدر دادي. عنايت فرمودي؟ 
- بله، ولي ميشه بگين چرا؟

- ِچل و خرده اي سال پيش كه شاگرد مغازه 
بودم، يه روزي اوّسام صدام زد و روي دخل 
مغازه يه دو زاري و يه پنج زاري رو نش��ونم 
داد. بعدش پرسيد: پسرجون! اين دو زاري 
بيش��تره يا پنج زاري؟ گفتم: اوّس��ا، ما رو 
گرفتي؟! خب معلومه، پنج زاري بيش��تره. 
ولي اون گف��ت: نه، دوزاري بيش��تره! حاال 
بگو چرا؟ گفتم: چرا؟ گفت: چون پنج زاري 
پوِل اصالح يه الت عرق خور تلكه بگيره، ولي 
دوزاري ماِل يه كارمند شريف دادگستريه. 
حسن! اينو تو گوش��ت فرو كن: هميشه به 

شخصيت مشتري نگاه كن، نه جيبش.
امسال حسن آقاي رشيدي، بچه باغ جواهري 
در خيابان عين الدوله ك��ه آن روز حدود 7۰ 
سال سن داشت، نود و دومين بهار زندگي را 
پشت سر مي گذارد و هنوز كار مي كند، چون 
شرافت مرد را نه به مال و منال كه به كوشش 
و كار مي داند. من هم كه موهاي يكدس��ت 
سياهم، توده توده سفيد شده، 2۰ روزي يك 
بار مشتاقانه زير دستش مي نشينم تا هم سرم 
خلوت شود و هم روحم از اين جور حكايت ها 

و حكمت ها سيراب!

درپيرايشگاهرشيدي،»دوزار«بيشتراز»پنجزار«ميارزد!
   گزارش

    تصویر منتخب

    گرگان - جنگل النگدره

تداوم دوستي ها با »به فكرت هستم«
كانال تلگرامي »حكمت زندگي« به نقل از 
مقاله »سبك شبكه سازي اجتماعي شما 
چيست« با ترجمه مهسا خالصي، نوشت: 
بيشتر دوستي ها بر اثر يك سقوط ناگهاني 
شديد پايان نمي يابند. بلكه، مردم ارتباط 
خود را به اين جهت از دست مي دهند كه 
س��اير تكالي��ف و تعهدات زندگ��ي مانع 
تداوم يافتن آن ارتباطات مي شوند. با اين 
حال، خبر خوب اين است كه حتي يك پيام متني سريع با مضمون »به فكرت هستم« يا يك 
تماس تلفني ۱۵ دقيقه اي مي تواند به دوام يافتن رابطه ها كمك كند. و اگر »خستگي ناشي از 
تماس هاي تصويري« را تجربه مي كنيد، باز هم مشكلي نيست: كينگ پيشنهاد مي كند كه 
تماس هاي تلفني در واقع مي توانند راهي مناسب تر از چت تصويري باشند )زيرا تفسير ابراز 

هيجانات يكديگر از طريق ويديو به طرز شگفت آوري دشوار است.(

حيوانات موذي، دومين ابرچالش كالنشهر تهران
امين اسدي در كانال تلگرامي »ناديده هاي 
تهران« نوشت: تهران به عنوان يك كالنشهر 
با چالش هاي متعددي درگير است از جمله 
مشكالت زيست محيطي و آلودگي هوا، كه 
در نب��ود مديري��ت يكپارچه ش��هري اين 
معض��الت روز ب��ه روز عميق ت��ر و فجيع تر 
مي ش��ود بنابراين حضور حيوان��ات موذي 
باالخ��ص موش ها ني��ز بر اي��ن آلودگي در 
پايتخت مي افزايد. استفاده از سمپاش براي از بين بردن موش ها نه تنها اثرات محيط زيستي را 
دارد بلكه استمرار در اس��تفاده از اين سموم به گفته مس��ئوالن ذي ربط سبب مقاوم سازي اين 
گونه هاي موذي در برابر سموم شده است اما نبايد با رسيدن به يك بن بست معضل حضور موش ها 
رها شود و راهكارهاي جايگزين و چندجانبه بايد مورد اقدام قرار گيرد. مهم ترين كار براي مقابله 
با حيوانات موذي حذف زنجيره غذايي  شان است و مردم نيز بايد زباله در جوي ها نريزند و از طرفي 

شهرداري موظف به جمع آوري منظم زباله ها در سطح شهر مي باشد.

سينماي ايران ناكام در تصوير انتظار
محمدتقي فهيم طي يادداشتي نوشت: نزديك 
3 هزار فيلم بلند پس از انقالب س��اخته شده 
است كه در اين ميان نمي توان به اندازه انگشتان 
يك دست فيلم درباره ظهور و حتي عام تر درباره 
مقوله »انتظار« پيدا كرد. يادي كنيم از بهترين 

فيلم محمدمهدي عسگرپور؛ قدمگاه.
س��ينماي پرتوليد اي��ران هنوز نتوانس��ته 
چند فيلم درب��اره مهم ترين رويداد مذهبي 
و خصوصاً قرائ��ت و روايت ش��يعه از ظهور 
حضرت مهدي)عج( ارائه كند. حتي تلويزيون 
هم با اينكه در زمينه مقوله هاي استراتژيك 
ادعاهاي��ي دارد ول��ي به جز چن��د تله فيلم 
كم بنيه و الغر چيزي در چنت��ه ندارد، مثاًل 
فيلم »كمي دورتر« )مذهبي است( ساخته 

مجيد اسماعيلي و تهيه شده توسط روح اهلل حجازي و رويكردهايي در برخي سريال ها و...
 البته مبنا تلويزيون نيست و همواره سينما مالك ماندگاري و تأثيرگزاري هر پديده اي شناخته 
مي شود. هاليوود و حتي باليوود و برخي اروپايي ها هر ساله فيلم هاي زيادي در زمينه »انتظار« 
)موضوعي كه همه مردم با آن همراه مي شوند( توليد مي كنند، خصوصاً امريكا كه در قالب آثار 
آخرالزماني و آرماگدوني به دنبال تحريف ظهور و تثبيت هژموني خودش برجهان است. آنچه مهم 
است ساختن فيلم هايي با رويكرد انتظار در باورها و اعتقادات مسلمانان و علی الخصوص شيعيان 
جهان است كه به شدت جايش خالي است. نكته بارز اين كمبود وقتي جلوه بيشتري دارد كه در 
درجه نخست موضوع ظهور با محتوايي اميد آفرين و شادي بخش توأم است و در نتيجه مي تواند 
برخي خألها را جبران كند و در مراحل بعدي اساساً زمينه هاي جذاب و دراماتيكي براي فيلم 
شدن دارد. خالصه اينكه اگر قرار باشد فيلمي درباره »آقا« در سينماي ايران نام ببريم، همچنان 

بايد از فيلم »قدمگاه« ياد كنيم، اثري كه نزديك 2۰ سال پيش ساخته شده است.

 هدف لغو تحريم هاست 
نه بازگشت امريكا به برجام

دكتر ابوذر گوهري در كانال تلگرامي »رهيافت 
امريكا« نوشت: جهت مقابله با اقدامات دولت 
امريكا و خنثي سازي سياست آنها به عنوان يك 
سياست اصولي و با توجه به آنكه امريكا نقض 
عهد ف��راوان داش��ته و از برجام خارج ش��ده، 
مي بايس��ت اي��ن كش��ور در ابت��دا اقدامات 
اعتمادس��از را از نوع رفع تحريم، انجام دهد. 
هدف نهايي جمهوري اسالمي، بازگشت امريكا 
به برجام نيست بلكه هدف اصلي لغو تحريم هاس��ت و ايران تا زمان عدم تحقق اين امر، هيچ 
عجله اي براي بازگشت واشنگتن به برجام ندارد و خود نيز نبايد به تعهدات برجامي بازگردد.

در اين راس��تا بايد تأكيد كرد ضرورت دارد همه تحريم ها در چارچوب برجام از ابتدا و همه 
تحريم هاي وضع شده دوره ترامپ، لغو شود. همچنين اين كشور بايد خسارات ناشي از خروج 
از برجام را جبران كند و اصل برجام نيز قابل مذاكره مجدد نيست. از سوي ديگر تقويت حضور 
منطقه اي با هدف تقويت دوستان و متحدان ايران و ايجاد ثبات در منطقه و مقابله با تروريسم 
بايد به شكل جدي تعقيب و برنامه ريزي شده و تداوم يابد، همچنين برنامه دفاعي و موشكي 
كشور نيز با شتاب تقويت و ارتباط آن به مذاكرات قوياً رد شود. از سوي ديگر تقويت نگاه به 
شرق با هدف متوازن سازي سياست خارجي بايد به ش��كل جدي در دستور كار قرار گيرد و 

روابط راهبردي با مجموعه كشورهاي غيرغربي تعقيب و تعميق گردد.
در نهايت بايد اشاره كرد هرگونه چسبندگي افراطي به برجام- كه صرفاً پوسته اي از آن باقي 
مانده- و هر گونه خوشبيني به غرب در اين راستا مي تواند باعث تهديد منافع ملي شود. اتخاذ 
سياست مقاومت فعال مي تواند به تحقق منافع كشور به شكل جدي كمك كند. بايد توجه كرد 
حتي در صورت ورود به مذاكرات احتمالي، نبايد مذاكره تبديل به امري راهبردي شود بلكه 

صرفاً  بايد به تاكتيِك كاهش فشار و خريد زمان براي خنثي سازي تحريم تبديل شود.

 دولت مجازي
 دولت الكترونيك يا دولت هوشمند، نيست

كانال تلگرامي »دانش سياست« به نقل از »دكتر 
مرتضي شيرودي« نوشت: دولت مجازي، دولت 
الكترونيك يا دولت هوشمند، نيست بلكه آن دو، 
بخش��ي از دولت مجازي را تش��كيل مي دهند. 
دولت الكترونيك و دولت هوشمند بر امكاناتي 
تكيه دارند كه فضاهاي مجازي در ش��بكه هاي 
رايانه اي يا در شبكه هاي اجتماعي فراهم مي آورد 
اما دولت مجازي از چهار جزء برجس��ته دولت 
الكترونيك، حقوق شهروندي، رضايتمندي عمومي و سرمايه انساني، سامان مي يابد اما آنچه 
مهم است قرار دادن اين چهار جزء در كنار هم يا تأكيد بر اين چهار عنصر به عنوان عناصر اصلي 
و سازنده دولت مجازي نيست بلكه دس��تيابي يا ارائه فرمولي از ميزان و نحوه  تركيب عناصر 
چهارگانه در قالب دولت مجازي است كه ايده اي جديد به شمار مي رود و تازه تر اينكه، بكوشيم 

وجوه ديني عناصر مذكور را در يك حكومت ديني تعيين و تبيين نماييم.
به بيان ديگر؛ دولت مجازي را فراتر از دولت الكترونيك يا دولت هوشمند مي دانم و از سوي ديگر، آن 
را فراتر از حكمراني خوب يا دولت مطلوب، برمي شمارم. با اين وصف نمي توان درصدد مقايسه آنها 
به منظور برجسته كردن دولت مجازي، برآمد از آن رو كه چنين مقايسه اي، تعريف مرا از دولت مجازي 
كه آن را تركيبي از دولت هاي مذكور با اصول انساني- اخالقي و خصايصي چون فرامرزي بودن دولت، 
نفي حاكميت مجازي بيگانگان و تأكيد بر عنصر ايراني- اسالمي مي دانم، تبيين نمي كند. عالوه بر 
ويژگي هاي مذكور، دولت مجازي با پذيرِش اجزای برجسته  دولت الكترونيك و حكمراني خوب، بر 

اصول انساني- اخالقي در دولتي كه آن را دولت مجازي مي دانم، به مثابه تبييني ديني به كار رود.

غالمحسين محمدي، رئيس مركز ارتباطات شهرداري تهران، با اشاره به ساخت قطار ملي 
مترو كه به گفته او در شركت واگن سازي تهران با مشاركت شهرداري تهران، ۱۸شركت 
دانش بنيان و چهار مجموعه صنعتي به توليد رس��يده اس��ت، نوش��ت: قطار ملي مترو با 
داخلي س��ازي ۸۵ درصد چرا اهميت دارد؟ چون بيش از سه سال ۶۵۰ميليون يورو پول 
ايران براي گرفتن واگن هاي چيني در بانك هاي چين با وجود قرارداد مشخص، به دليل 

تحريم خاك مي خورد و ناگزير بوديم روي پاي خودمان بايستيم!

احسان رضايي نوشت: از فردا كتاب فروشي ها براي دو هفته تعطيل مي شوند. 2۵7 شهر كشور 
شامل تمام مراكز استان ها در وضعيت قرمز كرونايي قرار دارند و كتاب فروشي ها جزو مشاغلي 
هستند كه تعطيل خواهند شد. البته اغلب كتاب فروشي ها با تجربه قرنطينه هاي سال پيش، امكان 
سفارش تلفني و ارسال دارند. كتاب فروشي هاي اينترنتي هم فعال هستند.  محمد كرماني نيز در 
اين خصوص توئيت كرد: وضع بازار كتاب كه آشفته بوده حاال هم كرونا بدترش كرده است. همت 
كنيم تا كتاب فروشي ها زنده بمانند. باور كنيم نگراني براي كتاب فروشي ها كمتر از نگراني براي مرغ 

نيست. در ايام ۱۰ روزه قرنطينه كرونايي پيش رو كتاب فروشي هاي تلفني و اينترنتي را دريابيم.

 چرا قطار ملي مترو با داخلي سازي ۸۵ درصد 
اهميت دارد؟

كتاب فروشي هاي تلفني و اينترنتي را دريابيم


