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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تو فرزند رسول خدايي ،اين كار را نكن!

حجتاالسال م حاج شيخ جعفر ناصري:
مرحوم آيتاهلل سيد مرتضي كشميري ،آقازادهاي داشتند به نام
آسيد محمد كش��ميري كه از اخيار و از اساتيد اخالق در نجف
بوده است .حضرت والد ما ،آيتاهلل ناصري دولتآبادي ،در نجف
نزد ايشان ميرفتهاند .حضرت ابوي ميفرمودند :يك بار به آسيد
محمد گفتم شما مرحوم پدرتان را يادتان ميآيد؟
فرمودند :من چهار ،پنج سال داشتم كه پدرم فوت كرد ،اما يادم
است يك بار بچهبودم و پدرم از اتاق ميخواست بيرون بيايد من
دويدم و كفشهايشان را جفت كردم .تا اين كار را كردم ،آمدند
دستشانرا روي شانه من گذاشتند و گفتند :ال! ال! ابن بنت رسول
اهلل؟! نه ،نه اين كار را نكناي پس ِر دختر رسول خدا!
ن كار
ميخواستند بگويند تو فرزند رس��ول خدايي ،براي من اي 
را نكن! احترام به سادات ،شعار ايش��ان بوده ،گاهي كه از ايشان
حالشان را ميپرسيدند ،با ناراحتي و تأسف ميفرمودند :چگونه
باشد حال كسي كه دختران رسول خدا(ص) دارند به او خدمت
ميكنند! چون هم خانوادهاش سيده بوده و هم بچههايش و ايشان
از اينكه به او خدمت ميكنند ،ناراحت بوده است.
منبع:كانال تلگرامي «حجتاالسالمحاج شيخ جعفر ناصري» به
استناد كتاب «بركات ،در فضيلت و خدمت به سادات»

وجه تمايز طرح پاييزه كتاب
با سالهاي گذشته

محمد مهدي اس��ماعيلي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،طي توئيتي
نوشت:در آخرين ساعات طرح پاييزه كتاب ،بيش از ۴۲۵هزار كتاب به
مبلغ حدود ٢٨٠ميليارد ريال از كتابفروشيهاي كشور خريداري شده
است .حركت به سمت عدالت فرهنگي و توجه به شهرهاي كمتر توسعه
يافته وجه تمايز اين دوره نسبت به دورههاي قبل بود و طرح به مدت
پنج روز ديگر در اين شهرها ادامه خواهد داشت.

لزوم واحدي مهم و ضروري
در دانشگاه براي آموزش نقادي

واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي به اعدام آرمان عبدالعالي و حواشي آن

جنبههای روانکاوانه و جامعهشناختی
این تراژدی را هم واکاوی کنید
حكمقصاصآرمانعبدالعاليكهزيرسنقانوني،دوستدخترخودرابهقتلرساندهوجسد
او را ناپديد كرده بود سرانجام در پي تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شكور اجرا شد .در
سالهايگذشتهتالشهايبسياريازسويچهرههايمختلفبرايبخششاوانجامشده
و قوه قضائيه نيز جلسات سازش بسياري برگزار كرده بود اما خانواده شكور بر قصاص قاتل
دخترخوداصرارداشتند.پسازاجرايحكماعدامبرخيدرشبكههاياجتماعيبهخانواده

شكور بابت تصميمشان حمله كرده و كار آنان را غيراخالقي دانستند اما كاربران ديگري
از حق قانوني آنها دفاع كرده و از منتقدان خواستند تا خود را جاي خانواده مقتول بگذارند
كه حتي جسدي از دختر خود نديدند .كاربران نقدهايي نيز به نحوه ورود سلبريتيها به
موضوع و پوشش خبري در رسانههاي بيگانه داشتند .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي
كاربران موافق و مخالف و توئيتهايي در خصوص حواش�ي اين اتفاق مرور ش�ده است.

جواني آرمان عبدالعالي و قصاصش انسانيه،
سرزنش كردن و تأسف خوردن براي خانواده
غزاله كه از حق خودش��ون استفاده كردن و
درخواست قصاص داشتن ،غير انسانيه!
فاطمه مواليي:
اگر چه حق با خانواده غزاله ش��كور بود كه
قصاص بخواهند اما پدر و مادر غزاله امشب هم
با آرامش سر بر بالين نميگذارند ،فكر و خيال
آنها را راحت نميگذارد! عكس دقايقي قبل از
اجراي حكم آرمان عبدالعالي گرفته شده۲۰،
جلسه صلح و سازش و حضور خدام امام رضا
هم نتوانست بخشش را جاري سازد.
احمد دستاران:
اعدام آرمان عبدالعالي مجازات قانوني جرم
او بود اما چه بس��ا اگر براندازان ،ماجراي او را

عبدالعالي از حوزههايي كه به دليل ش��دت
احساسي ش��دن فضا و حواشي سياسي به
آن كمتر ورود ميشود ،جنبههاي روانكاوانه،
تربيتيوبلكهجامعهشناختيوقوعجرماست
كه شايد مهمتر از اصل مطلب باشد و از تكرار
داغ غزالهها و آرمانها جلوگيري كند.
كاربري با نام «مرجان»:
عكسهاي جديد آرمان عبدالعالي همهجا
موجود است اما بيبيسي موقع انتشار خبر
قصاص تصوير ۱۸سالگي او را منتشر ميكنه،
اون هم توي لباس ورزشي درحاليكه ريش
و سبيلش درنيومده! چرا؟! چون دشمنان
ايران جز رسانه ابزار قويتري واسه مبارزه
با جمهورياس�لامي ندارند .جنگ نرم را
جدي بگيريم.

ساالر احمدي:
يك لحظه خودتون رو جاي خانواده غزاله
شكور بگذاريد؛ وقتي حتي نميدونيد براي
جسد بيجان دخترتون چه اتفاقي افتاده!
بعد بياييد ب��راي آرم��ان عبدالعالي مرثيه
سرايي كنيد.
بهروز عزيزي:
كاش كساني كه هفت سال به دنبال رضايت
گرفتن از خانواده غزاله شكور بودند ،از آرمان
عبدالعالي هم ميخواستند محل جنازه را
نشان دهد .تصميم به قصاص حق خانواده
شكور بود ،اگر ميگذشتند لطف ميكردند
و لطف اجباري نيست.
سيده زهرا حسيني:
همونقدر كه ناراحت شدن براي از دست رفتن

سياسي نميكردند و چه بسا اگر احساسات
زدههاي داخلي با تحت فشار گذاشتن خانواده
مقتول آنها را سر لج نميانداختند؛ ميشد
جان يك جوان اشتباه كرده را نجات داد.
زهرا عرب:
ضجهه��اي پدر آرم��ان عبدالعال��ي رو كه
ميش��نويم ،پاي صحبتهاي پ��در غزاله
ش��كور كه مينش��ينيم ،فقط متوجه يك
مسئله ميشيم .بچهبزرگكردن و تربيت
صحيح سختترين كار دنياست .شماهايي
كه بچه داريد ،بيشتر مراقب روح و روانشون
باشيد .سير كردن شكم بچهها كافي نيست،
بيشتر مراقب روابطشون باشيد.
محمدصادق عبداللهي:
متأس��فانه در اتفاقات��ي مثل اع��دام آرمان

فرزانه ميري در توئيتي نوشت :كاش واحدي تحت عنوان«اصول و فنون
نقد» در برنامه درسي مدارس و دانشگاهها گنجانده شود .هدف نقد بولد
ايرادات و نقايص نيست ،بررسي و كمك براي شناسايي و رفع آنهاست،
توهين و ناسزاهايتان را زير چتر «نقد» نبريد...

غذا را مهم بدانيم

پديدهاي در ايران پس از نادرشاه

دكتر عبداهلل گنجي در توئيتي نوشت ۲ :آذر سال  ۱۰۶۷سالروز تولد نادر
شاه است .پايان نادر مطلع پديدهاي در ايران شد كه هنوز ادامه دارد .از پايان
نادر در سال  ۱۱۲۶ش تاكنون ايران به هيچ كشوري حمله نكرده است،
يعني  ۲۷۶سال است ايران فقط دفاع ميكند .حاال ببينيد روشنفكران و
غربيها چطور چهره جنگي و هجومي از ايران ارائه ميدهند؟

كانال تلگرامي «توابين» جملهاي از آيتاهلل جاودان ،استاد اخالق را به اشتراك گذاشت .حضرت
آيتاهلل جاودان ميفرمايند :غذا را مهم بدانيد! هر جايي ،هر چيزي نخوريم .غذا در رگ و ريشه ما
ميرود؛ غذا ميشود انرژي و در نهايت غذا تبديل ميشود به عمل .اگر غذاي پاك بخوريم ،راحتتر
ميتوانيم كار خوب كنيم .مث ً
ال ميتوانيم راحتتر سحر بيدار شويم .ميتوانيم نماز بهتري بخوانيم.

تصویر منتخب

اينهاراهممنتشركنيد

سعيدهموسويدرتوئيتينوشت:درمسيرخودكفاييكشوردستگاهموردنيازبرايتصفيهآبتوليد
شد! يك شركت دانشبنيان توانست كشور را از واردات ازن ژنراتور بينياز كند و توليد اين محصول را
با قيمت كمتر از نمونه مشابه خارجي انجام دهد! اگر دوست داشتيد اينها رو هم منتشر كنيد.

مسي شاگرد زيدان ميشود؟

كانال تلگرامي «فارس» نوشت :نش��ريه الپاريسين خبر داد كه باش��گاه پاريسنژرمن
هفتههاست مذاكره با زيدان را آغاز كرده است .رسانههاي انگليسي هم مدعي هستند كه
«پوچ» خواهان جدايي از پاريس است و ميخواهد سرمربي منچستر يونايتد شود.

تحصيل در رشته علوم سياسي به چه درد ميخورد؟

صفحه اينستاگرامي «روزگار» نوشت :براي
ما كه علوم سياسي خوانديم و با اين رشته
زندگي ميكنيم اين پرس��ش كه «علوم
سياس��ي به چه كار ميآيد؟» پرسش��ي
اساسي است .پرسشي كه بسيار با آن مواجه
شدم؛ چه در دانشگاه و چه بيرون دانشگاه.
در دانشگاه بسياري از جوانان ممكن است
درباره ارتباط آينده ش��غلي خ��ود با اين
رشته ابهام داشته باش��ند يا حتي اميدي
به اين ارتباط نداشته باشند .پيشتر علوم
سياسي قرار بود مديران يا كارمنداني براي
وزارت خارجه و وزارت كشور و مشاغلي از
اين دس��ت تربيت كند كه البته دانشگاه
امام صادق(ع) در اين زمينه گوي سبقت
را از ديگر دانش��گاهها ربوده اما آنچه االن
پيشروي يك دانش��جوي علوم سياسي
اس��ت در بهترين حالت تصويري مبهم و
در بيش��تر مواقع نااميدانه از آينده شغلي
مرتبط با علوم سياسي است.
در دانشگاه هميشه سعي كردم اين تصوير
را مخدوش كنم و از يك نگاه جديد سخن
بگويم و به همين واسطه در شروع هر ترم
در اين باره س��خن ميگويم .واقعيت اين
اس��ت كه فردي كه علوم سياسي خوانده
حتماً نبايد كار سياسي به معناي كالسيك
انجام دهد .اگر به معناي رئاليستي ،علوم
سياس��ي را علم قدرت بدانيم اين علم در
قدرت دولتي خالصه نميشود و جنبههاي
غيردولت��ي متع��ددي دارد ح��ال آنك��ه
ميتوانيم با تعريف موسعتر ،علوم سياسي
را به تعبير يونانيان «حكمت عملي» بدانيم
و به تعريف فضيلت گرايان ،علم به زيستن و
تعالي بشر و كرامت انسان .در هر دو تعريف،
علوم سياسي فراتر از قدرت دولتي تعريف و

قدرت رسمي يكي از ساحتهاي مهم علوم
سياسي انگاشته ميشود.
بنا بر اين تعريف حتي ميتوان كار تجاري
و بازرگاني انج��ام داد اما علوم سياس��ي
خواند .همانگونه كه قدرت در بخشهاي
مختلف جامعه پراكنده و بخش عمدهاي
از آن تحت تأثير فعلوانفعاالت اجتماعي
است پس علوم سياسي هم ميتواند خود
را حتي در بيرون از قدرت دولتي تعريف
كند و به كار خويش مشغول باشد.
با چنين تعريفي علوم سياسي ،دانشجويان
را مجهز به دستگاه تحليلي خواهد كرد كه
منجر به تصميمگيري بهتر بر اساس تاريخ
انديشهها ،نگاه درست به جامعه ،نگرش
كالن در تصميمگي��ري و صبر و مدارا در
عمل سياسي و اجتماعي خواهند شد .آنان
كه علوم سياسي ميخوانند بايد تبديل به
انسان سياستمدار شوند كه اهل تدبير و
صبر و كالن نگري هستند.
با چني��ن توصيفي چه خ��وب كه تجربي
خواندهها و تحصيلك��ردگان رياضي هم
علوم سياس��ي بخوانند .مديران اقتصادي
و صنعتي هم همينط��ور ،چراكه اقتصاد
و صنعت هم به سياس��ت نياز دارند .علوم
سياسي انسان سياس��ي تربيت ميكند و
انسان سياس��ي لزوماً معطوف به قدرت و
ادارات دولتي نميانديش��د بلكه سياست
را در س��طح جامعه و فرهن��گ و اقتصاد و
مسائل روزمره خود معطوف به عمل تعريف
ميكند .سياس��ت علم بهتر زندگي كردن
است .با اين تعريف شايد مسير جديدي براي
تربيتشدگان علوم سياسي و دانشجويان و
عالقهمندان گشوده شود و آن تصوير مبهم
را تا حدود زيادي روشن نمايد.

تفاوت مذاكرات  ١۴٠٠با مذاكرات ١٣٩٢

حامد نوري نوشت :دور هفتم مذاكرات
هستهاي قرار است در  ۲۹نوامبر (۸آذر)
در وين برگزار ش��ود« .راب��رت مالي»
نماينده ويژه امريكا در ام��ور ايران در
پيام توئيتري خبر از گفتوگوي سازنده
با «س��رگئي ريابكوف» و «ما ژائوشو»
معاونان وزراي خارجه روس��يه و چين
داده اس��ت ،در كن��ار آن دي��روز
رئيسجمهور كش��ورمان در جمع بسيجيان نهاد رياس��تجمهوري با كمال آرامش خبر از
گشايشهايي از قبيل فروش نفت ،منابع مالي و ارتباطات بينالمللي بدون هيچگونه باجدادن
دادند .اگر پيام «رابرت مالي» را كنار پيام «آقاي رئيسي» قرار دهيم ميتوان به اين نكته پي
برد كه مذاكرات  ۱۴۰۰با مذاكرات  ۱۳۹۲از زمين تا آسمان فرق دارد ،از جمله تفاوتهاي آن
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 )۱مهمترين مسئله اين است كه در اين دور از مذاكرات كشور ايران با در دست گرفتن ابتكار
عمل به عنوان قطب اصلي و تعيينكننده مذاكرات  ،۱۴۰۰نسبت به ساير كشورها توانسته
است با تكيه بر اقتدار خود عرض اندام نمايد.
 )۲دامن نزدن فضاي سياسي-اجتماعي كشور به مذاكرات و اينكه چرخه اقتصادي كشور بايد
بدون اعتنا به مذاكرات هستهاي به پيشروندگي خود ادامه دهد .در واقع دولت با خنثيسازي
تحريمها به دنبال تقويت توليد ملي و بهبود معيشت مردم حركت كند.
 )۳حرف اول و آخر كشور ايران در اين دور از مذاكرات در دو كلمه خالصه ميشود :اول «لغو تمامي
تحريمها» بعد از آن «مسئله هستهاي» و اين هم با راستيآزمايي از جانب ايران صورت خواهد گرفت.
 )۴نكته حائز اهميت اينكه در اين دور از مذاكرات ،كشوري به نام اياالت متحده امريكا با توجه
به خروج يكطرفه از برجام وجود فيزيكي در پش��ت ميز مذاكرات ندارد كه بخواهد به دنبال
تحميل صحبتهاي خود و زيادهخواهي بيجا باشد.
 )۵دستگاه ديپلماسي ايران در دولت سيزدهم نشان داد كه فقط غرب و در رأس آن اياالت
متحده امري��كا تعيينكننده مراودات بينالمللي نيس��ت ،بلكه با فعال نمودن ديپلماس��ي
منطقهاي و نگاه به شرق و در رأس آن پيمان شانگهاي و ديدارهاي مثبت با كشورهاي همسايه
راه نو و جديد را شروع نموده است.
در آخر اينكه با توجه به موارد ذكر شده ،تحريم قابل عالج است ،اما عالج آن عقبنشيني نيست.
عالج تحريم فقط و فقط تكيه بر تواناييهاي ملي و احياي آن است كه اميدواريم دولت سيزدهم
تمام تالش خود را برای «تقويت توليد ملي» و «خنثيسازي تحريمها» به كار ببندد.

شكست اينفلوئنسر اينستاگرام در سينما

كانال تلگرامي «خبرآنالين» نوش��ت:
محمدامين كريمپور كارگردان «حكم
تجديد نظر» جواني  ۲۷ساله است كه
در س��الهاي اخير با انتشار ويدئوهاي
كمدي نازل در اينستاگرام مشهور شده
و هماكن��ون 4ميلي��ون و  ۷۰۰ه��زار
دنبالكننده دارد؛ دنبالكنندههايي كه
بر اساس برخي گزارشها ،درآمد ماهانه
او را به بيش از يك ميليارد تومان رس��اندهاند .او در س��ال  ۹۹تصميم گرفت نخستين فيلم
س��ينمايي خود را كارگرداني كند .كريمپور در نخستين فيلم خود از حضور بازيگران خوبي
بهره برده ،از جمله همايون ارش��ادي ،ژاله صامتي ،ش��اهرخ فروتنيان ،احسان اماني ،گيتي
قاسمي ،زيبا كرمعلي و فريد سجادي حسيني .در اين فيلم ،آرش عدلپرور (مشهور به آرش
 )APاز خوانن��دگان پاپ نيز حضور دارد ك��ه همراه با برادرش مس��يح عدلپرور ،يك گروه
موس��يقي دونفره دارد .نكته مهم اينكه فيلم «حكم تجديد نظ��ر» در نهايت با وجود همه
حواشي ،مورد توجه قرار نگرفته است .اين فيلم در هفته اول اكران  ۱۴۲ميليون تومان فروخت.
اين آمار ضعيف براي فيلمي با حضور چند چهره مشهور سينما ،طبعاً در هفتههاي آينده و با
حضور فيلمهاي تازه روي پرده ،ضعيفتر هم خواهد شد و بعيد است در نهايت به  ۵۰۰ميليون
تومان برسد .به نظر ميرسد نخس��تين حضور محمدامين كريمپور كه به عنوان يك «شاخ
اينستاگرامي» شناخته ميشود ،در سينما با شكست مواجه شده و فيلمي كه سرمايهگذارش
خودش بوده ،به اندازه هزينه تبليغات مجازياش نيز نخواهد فروخت.

آشفتهبازار بيمه مركزي

محمد سرشار در كانال تلگرامي خود نوشت :تجربه يكي از
بستگان در پاسخگويي بيمه مركزي به شكايت درباره «بيمه
شخص ثالث و حوادث راننده خودرو» تجربه تأسفبرانگيزي
است .او QRكد اصالت بيم ه را از بيمه مركزي استعالم كرده
و متوجه اختالف۵۸۰هزارتوماني بين تعرفه بيمهنامه شركت
آسيا و استعالم بيمه مركزي شده است .او پس از حدود  ۱۰بار
تالش توانسته از طريق سايت بيمه مركزي ،شكايتش را ثبت
كند .سايتي كه گويا طراحي شده تا با پيچيدهسازي فرآيند
ثبت ش��كايت ،افراد را از پيگيري اعتراضشان منصرف كند.
(مث ً
ال فرد بايد همه اطالعات موجود در بيمه را دوباره وارد و خروجي PDFسايت بيمه را بهJPG
تبديل كند ).اما نتيجه رسيدگي سريع بيمه مركزي به۲۰درصد زيادهگيري بيمه آسيا مضحك
است« :بيمه معلم[؟!] مطابق بخشنامه بيمه مركزي اين مبلغ را دريافت كرده ».به بيان ديگر بيمه
مركزي اينقدر آشفت ه بازار است كه استعالم سايت خودش درباره تعرفهها را قبول ندارد و به نفع
زيادهگيري بيمهها رأي ميدهد! آقاي غالمرضا سليماني اميري از سال ۹۷رئيسكل بيمه مركزي
است و فرصت كافي براي اصالح اين خطاها را داشته.

تأملي در علل و چرايي
حضور كمرنگ اقتصادي ايران در سوريه

حميد خوشآيند طي يادداشتي نوشت:
نايبرئيس ات��اق بازرگان��ي ايران در
نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني
طي سخناني اعالم كرد« :سهم ايران از
اقتصاد س��وريه تنها 3درصد است ،اما
تركيه  ۳۰درصد تجارت اين كشور را در
اختيار گرفته است!»
با وجود فضاي بسيار مساعد و همچنين
استقبال مقامات سوري از گسترش مناسبات اقتصادي با ايران ،بررسيها نشان ميدهد در
سال  ۲۰۲۰سهم كش��ورمان از بازار سوريه فقط  ۳درصد بوده اس��ت .بررسي آماري نشان
ميدهد ميزان واردات سوريه از بازارهاي جهاني از حدود  ۱۴ميليارد دالر در سال  ۲۰۰۸به
 5/5ميليارد دالر در سال  ۲۰۲۰رسيده اس��ت .بر اين اساس در سال  ۲۰۲۰بين كشورهاي
صادركننده كاال به س��وريه ،تركيه با صادرات بيش از  3/1ميليارد دالري خود ،در رتبه اول،
چين با  ۱/۱ميلي��ارد دالر در رتبه دوم ،امارات ب��ا  ۹۶۸ميليون دالر در رتبه س��وم ،مصر با
۲۳۵ميلي��ون دالر در رتبه چهارم ،لبنان ب��ا  ۲۳۳ميليون دالر در رتب��ه پنجم ،كرهجنوبي
با ۲۱۶ميليون دالر در رتبه شش��م ،روس��يه با  ۱۸۷ميلي��ون دالر در رتبه هفت��م و ايران با
۱۷۲ميليون دالر در رتبه هشتم اصليترين صادركنندگان كاال به سوريه هستند.
در يك جمعبندي كلي ،ميزان صادرات ايران به سوريه طي  ۱۱سال اخير با كاهش ۶۶درصدي
از  ۵۱۶ميليون دالر در س��ال  ۸۹به  ۸۵ميليون دالر در نيمه اول سال  ۱۴۰۰رسيده است.
همانگونه كه آمار رسمي منتشره نشان ميدهد ،تمركز اصلي سوريه در سالهاي اخير واردات
كاال از كشورهاي منطقه بوده است .در اين ميان تجار و بازرگانان ايراني آنطور كه مطلوب
است ،نتوانستهاند سهم قابل قبولي از اقتصاد سوريه را در اختيار بگيرند.
اينكه چرا جمهوري اسالمي ايران بهرغم حضور قدرتمند سياسي ،نظامي و امنيتي در سوريه
بايد سهمش از اقتصاد اين كشور يكدهم تركيه باش��د ،علل مشخصي دارد؛ خأل ترانزيتي،
نبود مسير حملونقل سريع و ارزان ،معضل امنيتي تهديد رژيم صهيونيستي در خط دريايي
ايران و س��وريه ،انفعال بخش خصوصي و تجارت قاچاقي كشورهاي رقيب با سوريه ازجمله
اين علل هستند اما افزون بر اينها بايد از ضعف ديپلماسي اقتصادي حاكم بر دولتهاي سابق،
بهخصوص دولت قبلي نيز نام برد كه در رأس علل حضور كمرنگ اقتصادي ايران در سوريه
قرار دارد .از جانب دولت و كشور سوريه ،جمهوري اسالمي ايران در مقايسه با ساير كشورها با
كمترين موانع سياسي ،اداري ،اقتصادي و ...براي گسترش مبادالت تجاري و بازرگاني مواجه
است .مطمئناً در دوره جديد كه دولت« ،سياست همسايگي» را در دستور كار قرار داده است،
سطح تجارت اقتصادي با سوريه روندي افزايشي به خود خواهد گرفت.

