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اخبار كشور
باقری در دیدار معاون اتحادیه اروپا:

یادداشت روز

کاشت ،داشت ،اسراف!

چند روزی است که با اعالم نهایی نتایج آزمون سراسری دانشگاهها ،دانشجویان
جدید ،فصل ثبتنام را پشت سر گذاشته و با شرکت در کالسهای مجازی ،کم کم مهیای
حضور در دانشگاههایی میشوند که سالهاست برای ورود به آنها انتظار کشیدهاند.
اما نگاهی به آمار و ارقام مرتبط به انتخاب رشــته داوطلبان و ثبتنام دانشجویان
جدید نکات قابل تأملی را عیان میکند که جا دارد با ورود مسئوالن مربوطه در دولت،
مجلس و شــورای عالی انقالب فرهنگی و بررسی و آسیبشناسی ماجرا ،برای ترسیم
مسیر آینده فکری اساسی شود.
چند سالی است که با کاهش تعداد دانشآموزان و به تبع آن تعداد داوطلبان آزمون
سراسری ،علیرغم همه تبلیغات و هیاهویی که بخش عمدهای از آن کار «کاسبان کنکور»
با گردش مالی فوق نجومی است ،آزمون سراسری آن رونق گذشته را ندارد و تعداد فراوان
صندلیهای خالی و بدون متقاضی در دانشگاههای روزانه ،شبانه ،آزاد،غیرانتفاعی و...
شاهدی بر این ادعا است ،در واقع همه این سروصدا و هیاهو برای رقابت بر سر تعدادی
رشته و دانشگاه خاص است که مورد اقبال اکثر داوطلبان و خانوادههای آنها است وگرنه
اگر هدف صرفا قبولی در دانشگاه یا کسب مدرک باشد برای همه داوطلبان حتی کسانی
که در آزمون هم شرکت نکردهاند رشته محل دانشگاهی وجود دارد.
در شــرایطی که از بین یک میلیون و  ۱۱۱هزار و  ۸۱۸نفر داوطلب حاضر در جلسه
آزمون سراســری امســال،یک میلیون و  ۸۲هزار و  ۹۰۰نفر داوطلب مجاز به انتخاب
رشته شده بودند ،بر اساس اعالم سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور ،تنها تعداد
 ۵۲۳هــزار و  ۶۷۱نفر انتخاب رشــته کردند که البته این تعداد در مقایســه با آمار
انتخاب رشــته ســال  ۱۳۹۹با تعداد  ۴۵۹هزار و  ۴۴۱نفر ،به میزان بیش از  ۶۴هزار
نفر بیشــتر بود،ضمن اینکه ظرفیت پذیرش دانشــجو امســال در کلیه دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی بالغ بر یک میلیون و  ۹۰هزارنفر بود.
البته طبیعی است که یکی از دالیل استقبال کم داوطلبان از انتخاب رشته ،به دست
نیاوردن رتبه الزم برای تحصیل در رشته مورد عالقه آنها بوده است که یا ترجیح دادهاند
شــانس خود را در سال دیگر و شاید سالهای بعد امتحان کنند و یا عطای دانشگاه را
به لقایش بخشــیدهاند و مسیر دیگری برای زندگی خود انتخاب کردهاند ،کاهش امید
بهاشتغال در بسیاری از رشتهها نیز مزید بر علت شده است.
اما یکی از موضوعات مهم دیگر این اســت که بــا توجه به محدود بودن ظرفیت
رشتههای محبوب و پرمتقاضی و رقابتی بودن تصاحب صندلی آنها ،عده زیادی نیز برای
اینکه از قافله دانشجو شدن جا نمانند یا هزینههای گزاف کالسهای کنکور و کتابهای
کمک آموزشی را برای خود توجیه کنند و کمتر آن را از دست رفته ببینند ترجیح میدهند
از بین صد رشــتهای که در برگه انتخاب رشته خود نوشتهاند و گاه خیلی از آنها هیچ
نسبتی با هم و با استعداد و عالیقشان هم ندارند هر کدام را که قبول شدند برای ادامه
تحصیل برگزینند که خود این موضوع نیز نگرانکننده است .مثال دانشآموزی سالها
برای رشته پزشکی یا زیرمجموعههای آن هدفگذاری و برنامهریزی کردهاما اکنون به
علت محدود بودن ظرفیت پذیرش و کســب نکردن حد نصاب الزم در آن رشتهها در
رشته مدیریت یا حســابداری و ...قبول شده و تحصیل میکند حال خود اینکه چطور
یکباره عالیق و برنامهریزیها و هدفگذاریهای یک دانشآموز از پزشکی یا یک رشته
پر طرفدار دیگر در روشی همچون چرخاندن گردونه و در آمدن یک رشته از داخل آن
به سمت یک رشته دیگر با  180درجه تفاوت تغییر میکند خود جای سؤال و تأمل دارد.
در این شرایط ضعف در هدایت تحصیلی دوران دانشآموزی و ترسیم مسیر صحیح
مبتنی بر استعداد ،عالقه ،توانمندیها و شرایط و نیاز جامعه در کنار کم توجهی بسیاری
از خانوادهها به این ملزومات بیشتر عیان میشود.
حال که تعداد صندلیهای خالی دانشگاهها رو به افزایش بوده و جمعیت دانشجویی
در کشور کاهش پیدا کرده است ،نیاز به تجدید نظر در شیوه هدایت تحصیلی ،برگزاری
کنکور ،کیفی کردن رشتهها و دانشگاهها بهجای گسترش بیحساب و کتاب انواع دانشگاه
و رشــته غیر کاربردی و ورود جدی مجلس و دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی به
این موضوعات و همچنین موضوع افزایش دامنه پذیرش رشتههای کاربردیتر و مورد
توجه داوطلبان و رفع برخی محدودیتها و انحصارات بعض ًا غیرمنطقی بســیار الزم و
ضروری میباشد.
اینکه هر ســال یک میلیون نفر از دانشآموزان در رقابتی شرکت کنند که تنها
عده کمی از نتیجه آن رضایت کامل دارند و خیلی از آنها علیرغم تالش فراوان ،به علت
نابرابری در امکانات و فقدان عدالت آموزشی یااشکاالت ساختاری سقف یا نحوه پذیرش
به هدف مطلوب نرسیده ،یا با اکراه و کم میلی قدم در تحصیل رشتهای بگذارند که قبال به
آن فکر هم نکرده بودند و یا سرخورده و افسرده با همه استعدادها و توانمندیها از ادامه
تحصیل در رشته مورد عالقه باز بمانند یا در رشتهای که عالقه ندارند مشغول تحصیل
شوند و پا در آیندهای مبهم بگذارند و همچنین انصراف بسیاری دیگر از استعدادها از
ادامه تحصیل دانشگاهی حقیقتا معضلی نگرانکننده است.
البته بخش زیادی از این اصرار به قبولی در دانشگاه و کسب مدرک به هر قیمتی
ریشــه در موضوعات فرهنگی و نقش جامعه در دامــن زدن به آن دارد که باید فکری
اساسی برای تغییر این باور غلط کرد .خوشبختانه با روشن شدن تبعات اصرار بیمنطق
برای قبولی دانشآموزان در دانشــگاه به هر کیفیتی و کسب مدرک در رشتههایی که
ی اشتغال بر اساس آن مدرک وجود دارد و مشخص شدن عوارض
اقبال و فرصت کمی برا 
کارمندپروری به جای شکوفا کردن استعدادها ،استقبال از رشتههای فنی و حرفهای از
ســوی دانشآموزان هم در مقطع متوسطه و هم در دانشگاههای فنی و حرفهای رو به
افزایش است.رشــتههایی که معموال آگاهانه یا واقعبینانهتر انتخاب میشوند و امکان
اشتغال در آنها بسیار بیشتر و سریعتر از بسیاری از رشتههای دانشگاهی است تا جایی
که مثال فرصت و سرعتاشتغال یک تکنسین فارغالتحصیل هنرستان در رشته تعمیر
و نگهداری آسانسور یا مکانیک و ...بیشتر از بسیاری از فارغالتحصیالن دانشگاهی است.
این مسیر روشن باید بیش از پیش در پیش چشم دانشآموزان و خانوادههای آنها تبیین
و روشن شود و نباید فراموش کرد که در شرایطی که درصد بیکاری در فارغالتحصیالن
دانشگاهی بیشتر از آمار بیکاری کلی جامعه است ،یکی از بهترین شیوهها برای مبارزه
با معضل بیکاری ،گسترش رشتههای مفید و کاربردی فنی و حرفهای و سوق دادن بخش
زیادی از جوانان به این مسیر است که هم برای خود آنها و هم برای جامعه مفید خواهد بود.
اهمیت مهارتآموزی و گسترش آموزش فنی و حرفهای چندین بار نیز مورد تأکید
رهبر انقالب قرار گرفته است تا جایی که ایشان در بخشی از سیاستهای کلیاشتغال،
«آموزش نیروی انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی)
و ارتقاء توان کارآفرینی با مســئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش ،آموزش
فنی و حرفهای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای
اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها» را مورد تأکید قرار داده و یا در دیدار با جمعی
از کارآفرینان( 16شــهریور  )1389فرموده اند«:یکی از کارهای دیگری هم که بر عهده
مسئولین دولتی است ،توسع ه مهارتهاســت .این هنرستانهای فنی و صنعتی ،این
دانشــگاههای علمی  -کاربردی ،این فنی حرفهایها ،آموزشکدههای فنی حرفهای،
باید توسعه پیدا کند .ما به علم احتیاج داریم ،اما به پنج ه کارآمد هم احتیاج داریم».
نکته مهم دیگری که در بررسی شرایط فعلی آزمون سراسری و انتخاب رشته و در
ادامه در ورود فارغالتحصیالن به بازار کار به چشــم میخورد اصرار بر ظرفیت محدود
برخی رشتههای پرطرفدار و دارای بازار کار مناسب در زمان انتخاب رشته از یک سو و
انحصار و صدور مجوزاشتغال قطره چکانی برخی از رشتههای دارای زمینه فعالیت برای
فارغالتحصیالن است.
سؤال این جاست که چرا مثال با وجود شرکت حدود  550هزار داوطلب رشته تجربی
درآزمون سراســری و تمایل اکثریت آنها برایاشــتغال در رشتههای پزشکی و زیر
مجموعههای آن و نیاز کشور به این رشتهها ،تعداد پذیرش بسیار کم است و به انبوهی
از داوطلبان مســتعد با هوش باال ،معدل عالی و توان علمی مطلوب اجازه تحصیل در
این رشتهها داده نمیشود؟ نکته جالب اینکه کشور همین االن با کمبود پزشک مواجه
است و نسبت سرانه پزشک مطلوب نیست تا جایی که طرحهایی مثل پزشک خانواده
به علت همین معضل در اجرا دچار مانع شدهاند .نکته مهمتر اینکه در سالهای آینده
با حرکت سریع جامعه ما به سمت سالمند شدن قطع ًا نیاز به پزشک و خدمات پزشکی
و سالمت برای پاسخ به مشکالت سالمندان نسبت به امروز چند برابر میشود ،پس چرا
از االن برای آن آینده نه چندان دور برنامهریزی نمیشود و به سمت افزایش محسوس
دانشجویان پزشکی نمیرویم؟
از طرفی ،در برخی رشتهها نیز اکنون فارغالتحصیالن با وجود داشتن مدارک علمی
از بهترین دانشگاهها با موانعی در راهاشتغال مواجه هستند .به عنوان مثال اکنون برای
فارغالتحصیالن داروسازی به راحتی مجوز تاسیس داروخانه داده نمیشود و حتی ظاهرا ً
با وجود داشــتن مجوز باید بین دو داروخانه فاصلهای قابل تأمل باشد حال آن که چه
اشــکالی دارد ما تعداد زیادی دانشجو و فارغالتحصیل داروسازی داشته باشیم و حتی
دو داروخانه مثل بســیاری دیگر از مشاغل کنار هم تاسیس شوند؟ چرا نباید با ایجاد
شرایط رقابت سالم به مردم حق انتخاب داد؟
مثال دیگر درخصوص انحصار در صدور پروانه وکالت و ســردفتری است .با وجود
تعداد قابل توجه فارغالتحصیالن رشته حقوق چرا باید صدور مجوز وکالت یا سردفتری
از ســوی کانون وکال و سردفتران تا این حد محدود باشد؟ چهاشکالی دارد که ما از این
همه فارغالتحصیل حقوق در شغل وکیل یا سردفتر البته با رعایت اصول منطقی جذب
و گزینش استفاده کنیم تا هم دسترسی مردم به آنها بیشتر و ارزانتر شده و هم تعداد
بیشتری از جوانان فارغالتحصیل وارد بازار کار شوند و از طرفی انگیزه دانشآموزان برای
ورود به دانشگاه آسیب نبیند؟
چرا باید شــاهد خرید و فــروش و اجاره مجوز داروخانه یــا دفترخانه به قیمت
میلیاردها تومان باشــیم و یک عده از این انحصار نفع ببرند اما جوان دانشــگاهی ما
بیرون گود متوقف شود؟ در شرایط فعلی برای ورود یک جوان تحصیل کرده به عرصهای
که برای فعالیت در آن تربیت شده گاه آنقدر سختگیری میشود که وی دلسرد و دلزده
میشــود اما همین جوان تحصیل کرده اگر ناامید از فعالیت در رشته خود دنبال تهیه
تاکسی یا راهاندازی سوپرمارکت برود هیچ کس از تعداد زیاد راننده تاکسی یا انحصار
در تاسیس مغازه حرفی نمیزند!
نکته پایانی اینکه باید برنامهریزی درستی شود تا از سرمایههای ارزشمند کشور
یعنی نوجوانان و جوانانی که از نظر اســتعداد و ضریب هوشی در زمره بهترینهای دنیا
هستند ،به درستی استفاده شــود و زحمات زیادی که برای تربیت و پرورش آنها طی
ســالهای متمادی کشیده شده اســت به راحتی هدر نرود .به تعبیر دیگر نباید این
چنین باشد که دانشآموزانی که نهال پرورش استعداد آنها با ورود به دبستان «کاشته»
و در طول ســالهای تحصیل با زحمت فراوان خانوادهها و معلمــان و هزینه فراوان
کشور«داشــته» و مراقبت میشود ،در فصل «برداشــت» و بهرهمندی کشور از میوه
علم و توانمندی و خدمات آنها ،با برخی بدسلیقگیها یا محدودیتهای غیر ضروری و
سوءمدیریت در هدایت صحیح این استعدادها در مسیر ثمردهی ،شاهد اسراف این ثمرات
و محروم شدن کشور از بسیاری از این استعدادها باشیم.

عباس شمسعلی

ایران برای مذاکرات جدی آماده است
مذاکرهای که نتیجه آن توافق عملی باشد و نه توافق کاغذی

معــاون سیاســی وزیر امور
خارجه گفت :ایران همواره ثابت
کرده که یک بازیگر مســئول در
عرصه بینالمللی است ،در حالی که
رفتار طرف مقابل نشان میدهد که
با مسئولیتپذیری فاصله معناداری
دارد.
س اقدام
انریکه مورا ،معاون سروی 
اتحادیه اروپا که پنجشنبه هفته گذشته
بــرای رایزنی دربــاره روابط دوجانبه،
موضوعات منطقهای از جمله تحوالت
در افغانســتان و یمن و نیز مذاکرات
برای لغو تحریمهای ظالمانه به تهران
ســفر کرده بود با علــی باقری معاون
سیاســی وزارت امــور خارجه دیدار و
گفتوگو کرد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه
کشــورمان در این مالقات ،با تأکید بر
اینکه ایران همواره ثابت کرده که یک
بازیگر مســئول در عرصه بینالمللی
اســت ،در حالی که رفتار طرف مقابل
نشــان میدهد که با مسئولیتپذیری
فاصلــه معنــاداری دارد ،تصریح کرد:
هر طرف که مسئولیتپذیری بیشتری
از خود نشــان دهد ،به میــز مذاکره
نزدیکتر است.
باقری با اشاره به اینکه برای ایران
دستیابی به نتایج ملموس موضوعیت
دارد ،تصریح کرد :ایران برای مذاکرات
جــدی که نتیجه آن توافق عملی و نه
توافق کاغذی باشد ،همواره آماده است.
تردید جدی درباره اراده آمریکا
برای انجام تعهدات
وی با اشــاره به ایــن موضوع که
تردید جــدی در مــورد اراده واقعی
آمریــکا برای انجــام تعهداتش وجود
دارد ،از بیعملــی طرفهای اروپایی
در اجــرای تعهدات خــود ذیل برجام
انتقاد و بر ضرورت مســئولیتپذیری
آنها تأکید کرد.
انریکه مــورا نیز ضمن تشــریح
مسئولیت خود بهعنوان هماهنگکننده
اتحادیه اروپا ،بر آمادگی خود به منظور
همکاری با کشورمان و سایر طرفها در
جهت ادامه مذاکرات برای دستیابی به
نتیجهای که مورد پذیرش همه طرفها
باشد ،تأکید کرد.

در این دیدار همچنین درخصوص
روابط کشورمان و اتحادیه اروپایی ،بر
ارتقای روابط فیمابین تأکید شد و قرار
شد در گفتوگوهای آتی در بروکسل،
سرفصلها و زمینههای عملی گسترش
روابط مورد بحث و تبادلنظر قرار گیرد.
باقری همچنین در حوزه مسائل و
موضوعات مهم منطقه از جمله تحوالت
افغانستان نیز ضرورت مسئولیتپذیری
اتحادیــه اروپایی خصوصاً در ارتباط با
وضعیت انسانی مردم افغانستان از جمله
وضعیت بیجاشدگان و آوارگان را مورد
تأکید قرار داد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه
درخصوص شــرایط غمانگیز مردم و
زنان و کــودکان در یمن نیز با توجه
به محاصره چند ســاله این کشــور،
خواســتار توجه جدی اتحادیه اروپا و
عمل به وظایف خود برای پایان دادن
به اینتراژدی انسانی شد.
الزم بــه ذکر اســت کــه وزرای
خارجه ایران و روسیه در گفتوگویی
تلفنی درباره مذاکرات «علی باقری» و
«انریکه مورا» بــه رایزنی پرداختند و
امیرعبداللهیان این گفتوگوها را مثبت
خواند و الوروف از آن استقبال کرد.
گستاخی مقامهای غربی
بعد از تهدیدهای پوشالی آنتونی
بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره
عدم بازگشــت ایران به گفتوگوهای
وین ،دیگر مقامهای آمریکایی نیز این
ادعاها را تکرار کردند.
این مقامهای آمریکایی که نامشان
فاش نشــد ،به رویترز گفتندترجیح
واشــنگتن هنوز این اســت که همه
طرفهــا مخصوصاً ایران بــه اجرای
تعهــدات برجامی و پایبندی به توافق
هستهای بازگردند.
در همیــن رابطه یــک دیپلمات
غربی در روزهای گذشته گفت آمریکا
و متحدانش گمان میکردند سریعترین
زمانــی که ممکن بــود مذاکرات وین
از ســر گرفته شود ،اوایل اکتبر بود که
چنین اتفاقی نیفتاد.
بــه نوشــته رویتــرز ،یکــی از
دیپلماتهایتروئیــکای اروپایی نیز با
اشاره به تسریع غنیســازی اورانیوم

خبر ویژه
پیشبینی صندوق بینالمللی پول
از کاهش محسوس تورم در ایران
پیشبینیهــای دو نهاد اقتصادی جهانی حاکی از کاهش نرخ تورم
در ایران است.
 2نهــاد بینالمللی برآورد کردند نرخ تورم در ســال آینده میالدی
در ایران کاهش مییابد .برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که
نرخ تورم به میزان ناچیزی کاهش خواهد یافت .اما محاسبات صندوق
بینالمللی پول حاکی از کاهش محســوس نرخ تورم در ایران اســت.
به گزارش همشــهری ،شیب رشد نرخ تورم از سال  97تاکنون بیشتر
شــده ،این روند صعودی سطح معیشت خانوادههای ایرانی را به شدت
کاهــش داده اســت .آن طور که مرکز آمار ایــران میگوید؛ نرخ تورم
ساالنه در شهریور  1400برای خانوارهای ایرانی با  0/6درصد افزایش به
 45/8درصد رسیده است.
دو نهــاد بینالمللی یعنی بانــک جهانی و صندوق بینالمللی پول،
بــه تازگی برآورد کردهاند روند تــورم در ایران در ماههای آینده نزولی
خواهد بود ،البته برآوردهای بانک جهانی تفاوت زیادی با برآورد صندوق
بینالمللی پول دارد .آن طور که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده؛
نرخ تورم ایران در ســال آینده میــادی (دی  1400تا دی  )1401با
 11/8درصــد کاهش به  27/5درصد خواهد رســید .با این حال بانک
جهانی با وجود اینکه پیشبینی کرده نرخ تورم در سال آینده میالدی
در ایران کاهش مییابد .اما این کاهش را چندان قابل توجه نمیداند.
چنانچه برآوردهای صندوق بینالمللی پول محقق شــود ،میتوان
گفت در سال آینده میالدی سطح تورم در ایران با کاهش چشمگیری
مواجه خواهد شد.
این پیشبینیها در حالی مطرح میشود که دولت سیزدهم در نظر
دارد با سیاستهای انقباضی به مقابله با رشد تورم برود .بانک مرکزی در
تالش اســت از طریق سیاستهای پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره از
نرخ تورم بکاهد .آنطور که رئیس کل جدید بانک مرکزی میگوید مهار
تورم یکی از مهمترین اولویتهای بانک مرکزی در دولت جدید است.
المانیتور :آمریکا هیچ جایگزینی
برای مذاکره با ایران ندارد
مذاکرات اخیر مقامات اسرائیل و آمریکا آشکار کرد که دولت آمریکا
فاقد «پلن  »Bدر قبال ایران است.
«المانیتور» در تحلیلی ضمن انتشار این خبر نوشت :هفته گذشته
مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید با هم دیدار کرده
و مذاکرات را سازنده توصیف کردند .اما منابع دیپلماتیک میگویند به
دور از نگاه رسانهها ،فضای پشت درهای بسته« ،بسیار کمتر خوشایند»
اســت .درواقع ،برخالف تصویری که بیانیهها و ســخنان رســمیارائه
میدهد ،کالفگی و نومیدی اســرائیل از رویکرد آمریکا در قبال ایران،
رو به افزایش است.
یک مقام رسمیارشــد دفاعی اسرائیل که بهخاطر نزدیکی بسیار
زیادش به وزیر دفاع ،بنی گانتز ،از محتوای گفتوگوها با خبر اســت،
اوضــاع را اینگونه توصیف کرد« :بلــه ،گفتوگوها خوب بود ،فضا هم
دوستانه و باز بود ،پیامها منتقل شد اما اگر از منظر نتیجه نگاه کنیم،
اوضاع بد است ،شاید هم خیلی بد»
وی میگوید« :در این لحظه ،هیچ طرح عملیاتی اضطراری مشترکی
علیه ایران وجود ندارد که در صورت شکست مذاکرات هستهای به کار
بسته شــود و بدتر اینکه آمریکاییها ،هیچ راهحلی از هیچ نوعی برای
چنیــن وضعیتی ندارند .آنها طرح  Bندارند .آنها هیچ جایگزینی ندارند
و آزاردهنده اینکه آنها خیلی هم عالقه و نگرانیای در این زمینه ندارند.
آنها مســائل را کام ً
ال به شــکلی متفاوت از ما میبینند .البته این حق
آنهاست اما موجب نگرانی بزرگی برای ماست».
این مقام ارشد دفاعی اســرائیل افزود« :بله ،آمریکاییها همچنان
تأکید میکنند -به درخواســت ما -که اگر مسیر دیپلماتیک بینتیجه
باشــد ،گزینههای دیگری وجود دارد اما روشن نیست که منظورشان
چیست .تمرکز آنها ،روی ایران نیست ،آنها روی چین و مسائل داخلی
آمریکا تمرکز دارند ،روی همهگیری کروناویروس».
تالش اســرائیل بر این متمرکز است که آمریکاییها را متقاعد کند
که یک اقدام نظامی هم میتواند برای مشکل هستهای ایران یک راهحل
باشــد .اما تالش اسرائیل شکست خورده است .المانیتور دریافته که در
جریان دیدارهای بســیاری که دو طرف داشتهاند ،بسیاری از مقامهای
اســرائیل و از جمله بنی گانتز ،سلسله اقداماتی را پیشنهاد دادهاند که
از جمله آنها تاکتیکهای انحرافی برای افزایش فشار بر ایران است.
این مقام ارشــد دفاعی اسرائیل میگوید؛ این تاکتیکهای انحرافی
میتوانــد شــامل «یک مانور نظامــی عظیم در خلیجفــارس یا یک
کشــور همسایه ،جابهجایی نیروها در سطح یک یا دو ناو هواپیمابر در
خلیجفارس ،نشــت دادن اخباری درباره آزمایش بمبهای سنگرشکن

در ایران تا درجه خلوص بیشتر ،اظهار
داشت :وضعیت هستهای [ایران] بهطور
مداوم و جدی بدتر شده است.
این دیپلمات که نامش فاش نشد
درباره سفر «انریکه مورا» معاون مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران
نیز گفت :از نظرتروئیکای اروپایی ،این
ســفر یک امر معمولی و عادی نیست
بلکــه یک دیدار در (شــرایط) بحران
عمیق در برجام است.
پیش از این نیز بلینکن وزیر امور
خارجه آمریکا تهدید کرده بود چنانچه
ایران در پرونده مذاکرات هستهای تغییر
مســیر ندهد واشنگتن آماده توسل به
گزینههای دیگر است.
همچنین وزارت خارجه فرانســه
در ادامه اتهامزنیهای بیاساس ،ضمن
درخواســت از تهران بــرای همکاری
کامل با آژانس اتمی ،گفت :ایران باید
تمام اقدامات ناقض توافق هستهای را
متوقف کند.
این در حالی اســت که فرانســه
بهعنوان یکی از اعضای برجام به هیچ
عنوان به تعهدات خود عمل نکرده است.
الزم به ذکر اســت کــه میخائیل
اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللی مســتقر در وین از احتمال
تداوم مذاکرات احیای توافق هستهای
ایران در آینده نزدیک خبر داد.
آژانس شریک جدی
حرفهای و بیطرف است؟!
کاظــم غریــب آبادی ســفیر و
نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای
بینالمللی در وین در حساب کاربری
خــود در توئیتر ،نوشــت :عضویت در
پیمــان عدماشــاعه و اجــرای کامل
پادمانهای آژانس چه ســودی دارد؟
چگونه میتــوان آژانــس بینالمللی
انرژی اتمــیرا یک شــریک جدی،
حرفهای و بیطــرف دید در حالی که
اجرای نظام پادمانهای خود را بهطور
مســاوی و عادالنه برای همه اعضایش
دنبال نمیکند؟
غریبآبادی تأکید کرد :سکوت و
غفلت درباره برنامه هستهای اسرائیل
به اعضای پیمان عدماشــاعه این پیام
منفی را میدهد که عضویت برابر است

با پذیرش نظارتهای شدید ،در حالی
که بیرون مانــدن از پیمان به معنای
رهایی از هرگونه تعهد و انتقاد و حتی
دریافت پاداش است؟!
ایران در حال نهاییکردن
ترکیب تیم مذاکرهکننده
نشریه «والاستریت ژورنال» به نقل
از منابع مطلع با بیان اینکهترکیب تیم
مذاکرهکننــده ایرانی در مرحله نهایی
جمعبندی قــرار دارد ،گفــت تهران
به معاون مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا اطمینان داده که به وین
باز میگردد.
بر اساس این گفتهها ،ایران به مورا
گفتــه که هنوز در حــال نهاییکردن
گامها برای تکمیل تیم مذاکرهکننده
(جهت احیای توافق هستهای) است اما
با این حال تهران تأکید کرده تصمیم
برای بازگشت به وین قطعی است.
این دیپلمات اروپایی به والاستریت
ژورنال گفت :آنها (ایران) قاطعانه مصمم
هستند که به وین برگردند و مذاکرات
را تکمیل کنند.
والاستریت ژورنال در ادامه به نقل
از این منبع مطلع نوشت :گفتوگوهایی
که قــرار اســت اواخر مــاه اکتبر در
بروکســل برگزار شود ،فقط بین ایران
و اروپا خواهد بود .ایران گفتوگوهای
دوجانبــه دیگری نیز خواهد داشــت.
ایده پشت این طرح اینگونه است که
دو طرف تمــام متنهای موجود روی
میز در وین را بررسی کنند و سؤاالت
مختلفی که تیــم جدید ایران خواهد
داشت را توضیح دهند.
همچنین پایگاه نشنال گزارش داده
ایران و کشورهای اتحادیه اروپا بر سر
زمان آغاز مذاکــرات وین درخصوص
برجام اختالفنظر دارند.
به گزارش فارس ،آنتونی بلینکن
وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه هفته
گذشــته در واشنگتن میزبان «فیصل
بنفرحان» ،وزیر امور خارجه عربستان
ســعودی بود .پایگاه نشــنال گزارش
داده وزیران خارجه دو کشــور دراین
دیدار درخصوص طیف گستردهای از
موضوعات از جمله ایران و جنگ یمن
بحث و تبادلنظر کردند.

و از این دســت کارها باشــد .اما آمریکاییها ،موافق نیستند .راستش،
آرامآرام دلمان برای دولت اوباما تنگ میشود!»
وضعیتی که در اینجا توصیف شــد ،نوعی افســردگی را در طرف
اسرائیلی بهوجود میآورد .اکنون هیچکس درباره دولت آمریکا ،به زبان
تحقیر و تمسخر سخن نمیگوید ،کاری که اسرائیل در زمان باراک اوباما
انجام میداد .روابط دو طرف ،باز ،منصفانه و صادقانه است همراه با احترام
دوجانبه .اما استیصال و کالفگی در مباحث اسرائیل منعکس است.

نیویورکتایمز :دولتها برخالف آمریکا
روابط با سوریه را بازسازی میکنند
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی نوشت :دولتهای عربی یکی پس
از دیگری دارند از در دوستی با بشار اسد و دولت سوریه درمیآیند.
این روزنامه بااشاره به سرنوشت جنگ سوریه مینویسد :بشار اسد،
رئیسجمهوری که یک دهه اســت درگیر یک جنگ داخلی ویرانگر در
کشــورش است ،چند هفتهای است که شــاهد یک گشایش بیسابقه
است .لبنان؛ از اسد میخواهد که به قطع مزمن برق در کشورش کمک
کند .امارات؛ از وزیر اقتصاد ســوریه برای شرکت در نمایشگاه تجاری
بینالمللی «دوبی» دعوت کرده بود و وزیر اقتصاد اسد در این نمایشگاه
شانه به شانه همتای اماراتیاش ایستاده بود .آمریکا؛ که خودش اسد و
تمام اعضای دولتش را به خاطر کشتار مردم سوریه تحریم کرده است،
از طرح احیای یک خط لوله گاز که از خاک ســوریه میگذرد حمایت
کرده است .اردن؛ پادشاهش «عبداهلل دوم» تلفنی با اسد گفتوگو کرده
است .این اتفاقات برای اولین بار در عرض  10سال گذشته میافتد.
هنوز جنگ داخلی ســوریه کامال تمام نشده است .هنوز مناطقی از
خاک کشور خارج از کنترل دولت است .اسد همان دولتمرد منفور است.
حاال چه شــده که مورد توجه قرار گرفته و همسایگان بیمیل نیستند
با او ارتباط برقرار کنند؟ همه اینها در حالیســت که ســوریه هنوز یک
کشور یکپارچه نیست .شمال غرب سوریه در کنترل نیروهایی است که
تــا پیش از این مرتبط با «القاعده» بودند .این گروهها آنقدر که تالش
میکنند با غرب ارتباط برقرار کنند با خود دولت اسد نمیکنند .قلمرو
دیگری از کشور هم همچنان در کنترل شورشیان تحت حمایت ترکیه
اســت .ناحیه شمال شرق که نفت سوریه و منطقه حاصلخیز کشاورزی
کشــور در آنجاست ،تحت کنترل نیروهای ُکرد است که مورد حمایت
ایاالت متحدهاند .روســیه و ایران که نگذاشتند رژیم اسد سقوط کند،
حاال چشم به سرمایهگذاری در اقتصاد سوریه دوختهاند.
قدرتهــای بینالمللی از پی گرفتن دیپلماســی برای حل و فصل
نهایی جنگ ســوریه منصرف شــدهاند و اعتراف میکنند که  10سال
جنگ ،تحریم ،و مذاکرات ،اصال و ابدا اسد را وادار به امتیاز دادن نکرده
اســت .چون دو حامی او یعنی رهبران تهران و مسکو پشت او هستند.
«کریم شَ ــ َعر» مدیر موسسه پژوهشــی «مرکز عملیات و سیاست» در
جنوب ترکیه میگوید« :غرب در اعمال فشــار به اسد جدی نیست.».
خط لولهای که آمریکا از احداث آن حمایت میکند ،گاز مصر را از اردن
به لبنان منتقل میکند و این خط لوله از خاک ســوریه عبور میکند.
همین االن در ســوریه ویرانی اقتصاد یک خاموشی گسترده برق را به
بار آورده است .علت حمایت آمریکا از این خط لوله این است که جلوی
سیاسیکاریهای گروه شبهنظامی «حزباهلل» در لبنان گرفته شود که
نفت و گاز مجانی ایران تحت تحریم را به لبنان میبرد.
اردن؛ که به دنبال احیای اقتصاد بیمار خود است با هدف رونق تجاری،
مرزهایش با سوریه را باز کرده است .اردن چندی پیش هم با محوریت
موضوعات امنیتی ،میزبان وزیر دفاع ســوریه بود« .ملک عبداهلل دوم»
پادشاه اردن که در سال  2011از اسد خواست بود از قدرت کنارهگیری
کند تا جلوی جنگ داخلی خونین در کشور گرفته بشود ،هفته گذشته
با رهبر سوریه گفتوگو کرد .محور گفتوگوهای دو طرف« ،روابط میان
دو کشور برادر و راههای تقویت همکاری دوجانبه» بود.
کشــورهای ثروتمند خلیج فارس مثل عربســتان و امارات که در
ماههای نخست جنگ داخلی سوریه از عدهای از شورشیان حمایت مالی
میکردند ،به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری محدود در سوریهاند .اما
این سرمایهگذاریها ممکن نیست .سوریه تحت تحریم آمریکاست .بایدن
همچنان از شــرکای عرب خود خواسته است با رژیم اسد عادیسازی
نکنند .یکی از مقامات بلندپایه دولت بایدن در مصاحبهای گفته است:
«اسد ماند .تحریمها هم که نتوانست امتیازی از او بگیرد .بنابراین دولت
بایدن هم تصمیم گرفت فعال کاری به رژیم اسد نداشته باشد و توجهش
را معطــوف به موضوعاتی مهمتر مثل پاندمی و کمک به برطرف کردن
مخرب و ثبات برانداز
مشــکالت اقتصادی منطقه و جلوگیــری از نفوذ ّ
رژیم اسالمی ایران در منطقه کند».
ایــن مقــام آمریکایی کــه از ذکر نــام خودداری کــرد میگوید:
«این قرارداد گاز که هنوز جزئیاتش در دســت بررسی است را آمریکا
بــه این دلیل حمایتش میکند چون میخواهد از این طریق کمکی به
اقتصاد درهم شکسته سوریه کرده باشد و یک سودی هم به اسد برساند.
اما واشــنگتن در عین حال فعاالنه از امارات و عربستان میخواهیم که
مبادا بروند در سوریه مراکز تجاری بسازند .مبادا داراییهای فریز شده
اســد را باز کنند .مبادا به رژیم اسد اجازه بدهند درآمدی داشته باشد
و با آن کشورش را بازسازی کنند.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

حالل و حرام !

گفت :باز چه خبر شــده که مدعیان اصالحات فشــار خونشان باال رفته
و علیه مجلس جیغ میکشند؟!
گفتم :مجلس با مصوبه اخیر خود به یک ویژهخواری و رانت پایان
داده و از این پس نمایندگان مجلس و قضات نمیتوانند بعد از پایان دوره
وکالت و یا بازنشستگی بدون شرکت در آزمون به شغل وکالت بپردازند.
گفت :ولی مخالفت غربگراها با این مصوبه انقالبی و مردمی به ضررشــان
تمام میشود ! یعنی متوجه نیستند ؟!
گفتم :مگر میشــود متوجه نباشــند؟! نعل وارونه میزنند که
رد گم کنند ! و طرحی را که درباره اعالم دارایی مســئوالن اســت
بهانه کردهاند.
گفت :اوالً این طرح در کمیسیون مطرح شده و هنوز رسیدگی نشده ثانیاً
بعد از کمیسیون باید در جلسه علنی مطرح شود و ثالثاً محرمانهبودن دارایی
مســئوالن در مجمع تشخیص مصلحت به ریاســت مرحو م هاشمی تصویب
شده بود و احتماالً در کمیسیون و صحن علنی تغییر میکند و رابعاً ...
گفتــم :یــارو هندوانه دزدیده بود و مشــغول خــوردن بود !
گفتند؛ مال دزدی حرام است .گفت؛ من به حالل و حرامش کاری ندارم !
برای خُ نکیاش میخورم !

نکته

مگر چند تا
میدان خراسان داریم؟!

 -۱چند سال پیش در یکی از یادداشتهای کیهان به خاطرهای
از مرحوم پدرم اشاره شده بود که تکرار آن بیمناسبت نیست.
بخوانید !
«خدا رحمت کند مشــهدی عبداهلل را .در میدان خراسان
گاراژدار بــود و اتوبوسها و کامیونها از گاراژش بار و مســافر
میگرفتنــد .او را در نوجوانی دیده بودم ،هنگامی که پیرمردی
تقریبا از کار افتاده بود .داســتانی که نقل میکنم را از مرحوم
پدرم شنیدهام که با مشهدی عبداهلل رفیق مسجد و هیئت بود.
آن روزها برخی از اتوبوسها که قصد مسافرت به مشهد مقدس
را داشــتند به علت خرابی جادههــا و طوالنی بودن راه یکی از
افرادی را که با راه و جاده آشــنا بودند ،به عنوان بلد  -راهنما-
با خود میبردند .مشهدی عبداهلل از جمله این بلدها بود که گاهی
اوقات همراه رانندگان نابلد اتوبوسها به مشهد میرفت تا به قول
خودش ،هم به پابوس امامرضا علیهالســام رفته باشد و هم به
زوار آقا خدمتی کرده باشد .آن روز ،نزدیک غروب آفتاب بود که
اتوبوس با سالم و صلوات راهی مشهد شد .در حالی که مشهدی
عبداهلل را هم بهعنوان بلد همراه خود داشت .نیمههای شب بود که
اتوبوس به میدان یک شهر رسید و راننده ،مشهدی عبداهلل را که
روی صندلی عقب اتوبوس به خواب عمیقی رفته بود ،بیدار کرد.
مشهدی عبداهلل نگاهی به میدانانداخت و گفت اینجا گرمسار
است و بعداز نشان دادن مسیر بعدی دوباره به عقب اتوبوس رفت
و خوابید چند ساعت بعد ،هوا گرگ ومیش شده بود که اتوبوس
به میدان بعدی رسید.
این میدان ،برخالف میدان گرمسار ،خالی از رفت و آمد نبود.
راننده پیاده شــد و از رهگذری پرسید؛ اینجا کجاست؟ و جواب
شنید؛ میدان خراســان! با تعجب پرسید کدام میدان خراسان؟
و رهگــذر گفت :مگر چند تا میدان خراســان داریم؟! ...میدان
خراسان تهران! این دفعه مشهدی عبداهلل را که هنوز خواب بود،
با مالمت بیدار کردند ولی دیگر کار از کار گذشــته بود و راننده
زیر لب غرغــر میکرد؛ بعد از اون همه دنــده صدمن یکغاز
که عوض کردیم تازه رسیدیم به جای اولمون»!
 -۲دیروز آقای غریبآبادی نماینده محترم کشورمان در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به سکوت رافائل گروسی در قبال برنامه
هستهای رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد .رافائل گروسی از
محکومیت رژیم صهیونیســتی به خاطر عملیات خرابکارانه در
تاسیسات هستهای نطنز و ترور دانشمندان هستهای کشورمان
طفره رفتــه و اعالم کرده بود « وظیفه نــدارم در این خصوص
سخنی بگویم»! و به اصطالح توضیح داده بود که « :اسرائیل عضو
 NPTنیســت و حتی آن را امضا نیز نکرده است ،در حالی که
ایران عضو معاهده است و تعهدات حقوقی در این زمینه دارد»!
و برادر عزیزمان آقای غریبآبادی در واکنش به اظهارات مدیرکل
آژانس ،توئیت زده اســت که « در این صورت ،فایده عضویت در
معاهده عدم اشــاعه و اجرای کامل پادمانهای آژانس چیست؟
چگونه میتوان آژانس را به عنــوان یک نهاد جدی ،حرفهای و
بیطرف دید ،در حالی که اجــرای رژیم پادمانی خود را به طور
برابر و عادالنه برای تمامی اعضایش دنبال نمیکند»! و تاکید کرده
بود که؛ « سکوت و غفلت در برابر برنامه هستهای اسرائیل پیام
منفی را به اعضای معاهده ان.پی.تی میفرستد ،مبنی بر اینکه؛
عضویت در معاهده مساوی است با پذیرش قویترین راستیآزمایی
و نظارت ،در حالی که بیرون ماندن از آن به معنای رهایی از هرگونه
تعهد و انتقاد و حتی دریافت پاداش است»!
 -۳ضمن تشــکر از آقای غریبآبادی نماینده دائم ایران در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین گالیهای دوســتانه از
ایشان که چرا طی  ۸سال گذشته به اینگونه موارد نپرداختهاند؟
باید از مسئوالن هستهای کشورمان پرسید آژانس و گردانندگان
اصلی آن ،یعنی آمریکا و انگلیس و کارتلهای بزرگ سرمایهداری
و صهیونیستی تاکنون کدام گام مثبت را به نفع برنامه هستهای
کشورمان برداشته؟! و کدام فرصت و بهانهای را برای توطئه علیه
فعالیت هستهای ایران ،از دست دادهاند؟! پاسخ این سؤال را فقط
با نگاهی گذرا به برخوردهای دو دهه اخیر آژانس با برنامه هستهای
کشورمان به وضوح و بدون کمترین ابهام و تردیدی ،میتوان یافت.
 -۴کیهان بعد از سومین سفر محمد البرادعی ،مدیرکل وقت
آژانس با ارائه دالیلی که تاکنون هیچیک از آنها از سوی هیچیک
از مســئوالن محترم رد نشده است ،شرایط کنونی را پیشبینی
کرده و با استناد به ماده  ۱۰معاهده  NPTپیشنهاد کرده بود که
تنها و بهترین گزینه پیش روی خروج از معاهده  NPTاســت.
در کیهان به گواهی نسخههای آن که برای همگان قابل دسترسی
است ،ارسال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و
کشدار شدن چالش پیشبینی شده و آمده بود که آمریکا و متحدانش
از چالش هستهای به عنوان یک اهرم علیه جمهوری اسالمی ایران
استفاده میکنند و در هیچ شرایطی از آن دست نخواهند کشید.
گفتنی است چند سال قبل جرج فریدمن ،یکی از صاحبنظران
معروف آمریکایی در پاســخ به خبرنــگار « یو .اس .ای .تودی»
گفته بود؛ مسئله ما با ایران مسئله هستهای نیست .مسئله آن
است که ایران نه فقط بدون رابطه با آمریکا ،بلکه در حال تخاصم
و درگیری با آمریکا توانسته است به بزرگترین قدرت تکنولوژیک
و نظامی منطقه تبدیل شود.
 -۵اکنون بعــد دو دهه چالش و صــرف هزینههای کالن
و از دست دادن فرصتهای بیشــمار ،مسئوالن محترم نیز از
بیهوده و زیانبار بودن عضویتمان در  NPTســخن میگویند.
چند سال قبل نیز برخی از مسئوالن هستهای کشورمان به تلویح
 و نه تصریح -به احتمال خروج از  NPTاشاره داشتند ولی ...حاال ســؤال این اســت که اگــر از حضورمــان در NPT
هیچ دستاوردی نداشته و به جای دستاورد ،از دست داده داشتهایم
چرا باید در خروج از این معاهده تردید کنیم؟!

حسین شریعتمداری

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323
* خدا را صد هزار مرتبه شــکر دولتی بر ســر کار آمد که با همه مشــکالت و
نابسامانیهای دولت قبل ،احساس عزت و آرامش داریم.
0933---5350
* مردم فهیم ما میدانند با بالیی که دولت روحانی بر سر اقتصاد و کشور آوردهاند
سالها طول میکشد ویرانیها آباد شود .شرط موفقیت دولت دکتر رئیسی صبوری
مردم و کمک به دولت است تا با حرکت جهادی بتواند به اوضاع نابسامان کشور
سر و سامان دهد .دولت الحمدهلل مثل دولت قبل نیست که حل تمام مشکالت
را به کدخدا ،مذاکره و  FATFو ...گره بزند.
0912---7345
* چرا برخی از پیشــرفت کشور و سفرهای استانی رئیسجمهور محترم ناراحت
میشــوند و آن را زیر ســوال میبرند؟ مثل برخیها خود را قرنطینه کنند بهتر
اســت؟! کشور ما کشور اهل بیت است و بیش از  220هزار شهید تقدیم انقالب
نموده و دست از آرمانهای خود برنمیدارد و باالخره زمستان پایان میپذیرد و
روسیاهی به زغال میماند!
وحیدی
* جای تاسف و تامل دارد که عدهای قلم به مزد در روزنامههای زنجیرهای علیه
رزمایش ارتش جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان فاتحان خیبر موضع مخالفت
میگیرند ولی همین افراد و عوامل در خصوص رزمایش نیروهای بیگانه در مرزهای
شمالی کشور سکوت اختیار میکنند .بنویسید حرکت و اقدام بر علیه منافع ملی
کشور آزادی نیست بلکه نوعی مزدوری است.
0912---0851
* دولــت جمهــوری آذربایجــان مواظب باشــد با طناب پوســیده اســرائیل
داخل چاه نشود.
0911---8495
* روزنامههــای زنجیرهای اصالحطلب طوطیوار مذاکره را معادل برجام و برجام
را مســاوی با پایان تحریمها دانســتند و نتیجه آن شد که آمریکا به هیچکدام از
تعهدات خود عمل نکرد و بدون پرداخت هزینه از برجام خارج شد.
0912---0594
* آقای روحانی رئیسجمهور سابق به همراه وزیر خارجهاش به منتقدان میگفتند
شما زبان دنیا را بلد نیستید .حال که دم خروس بیرون زده به اعتراف خودشان
معلوم شد با ادبیات التین به کار رفته در برجام هم آشنا نبوده و کلمه تعلیق را
جای لغو گرفتهاند.
0918---9770
* بنیصدر هم در ســن  88ســالگی و در خارج از کشور فوت کرد و از خود جز
بدنامی و خیانت بجا نگذاشــت .امیدواریم صعود و سقوط افراد در انقالب درس
عبرتی برای همه و آیندگان باشد.
0938---6263
* به آقای ظریف وزیر خارجه سابق کشور میخواهم عرض بکنم به تدریج پردهها
به کنار رفته و کارهای ایشان در تضعیف میدان و مرد میدان یعنی شهید سلیمانی
عزیز برای مردم روشــن خواهد شد ولی در عوض مظلومیت سردار دلها هرچه
بیشتر جلوه میکند.
0918---9770
* برای موفقیت کشور باید جلوی واردات بیرویه قاچاق و غیرقاچاق گرفته شود
تا تولید داخل رونق بگیرد.
0937---8498
* در هفتــه نیروی انتظامی ضمن تبریک به حافظان امنیت کشــور میخواهم
عرض بکنم تکریم عزیزانی که حافظ جان و مال ما مردم هستند بر همه ایرانیان
واجب است فلذا قدردان زحمتهای شبانهروزی نیروهای امنیتی کشور هستیم.
0938---6263
* چنانچه میزان خدمات دولت به پلیس و کارکنان نیروی انتظامی افزایش پیدا
کند شــاهد کارایی هرچه بیشــتر این نیرو و در نتیجه رضایت مردم از برقراری
امنیت در کشور خواهیم بود.
0913---2146
* آیــا امکان صدور کارت یکپارچه برای اســتفاده از متــرو ،بیآرتی ،پارکومتر،
اتوبوس شرکت واحد شهری ،و ...برای شهرداریهای کل کشور وجود ندارد؟ این
کار هم موجب نظم و صرفهجویی در هزینه صدور کارت خواهد شد و هم سبب
آسایش بیشتر هموطنان.
0935---0701
* وزیر محترم بهداشت اعالم کرد که مشکل کمبود دارو نداریم .از وزیر خواهش
میکنم در هر اســتانی از یک پزشــک معتمد و یا داروساز وضعیت کمبودها و
مشکالت را جویا شوند .در حال حاضر سرم را که آب نمک ساده است یا برخی
از داروهای تولید داخل را با مشکل میتوان تهیه کرد.
دکتر طوسی  -اصفهان
* امید و انتظار میرود دولت سیزدهم به اصالح و تحول یارانههای نقدی و معیشتی
ماهانه دست زند .همه متفقالقولند و عقل و منطق هم حکم میکند که این مبالغ
همسان با تورم و اوضاع فعلی جامعه نیست و نیاز به اصالح تخصصی و کارشناسی
دارد .باید یارانه دهکهای پایین افزایش یابد و برای دهکهای باال قطع شود.
0938---6263
* عدم پرداخت یا ناقص پرداخت کردن بعضی از حقوق و مزایای اقشــار ضعیف
کارگر توسط برخی از کارخانهها و شرکتهای پیمانکاری و ...جفا در حق این قشر
زحمتکش است .انشاءاهلل این مشکل در این دولت ریشهکن شود.
 0936---6960و 0938---6263
* با توجه به تورم و بیکاری و عدم جذب نیرو از ســوی دســتگاههای دولتی و
خصوصی از دولت مردمی دکتر رئیسی درخواست میشود خانوادههایی که فرزند
ذکور دارند تا اشتغال آنها حق اوالدشان قطع نشود چون از این طریق یک خانواده
بازنشسته در هر ماه بیش از  300هزار تومان متضرر میشود .یعنی هم حق اوالد
او قطع میشود و هم بیش از  182هزار تومان باید در هر ماه بپردازد تا فرزندش
صاحب دفترچه بیمه شود.
شهروند بازنشسته از خوی
* فرهنگ استفاده از فضای مجازی باید از طریق رسانه ملی و مطبوعات وزارت
ارتباطــات و ...به مردم آموزش داده شــود فضای مجازی مثل چاقو اســت که
میتوان از آن اســتفاده مثبت یا منفی کرد .اگر فرهنگ درســت استفاده کردن
وجود نداشــته باشد قطعا خانوادهها و بهویژه جوانان و کودکان در معرض آسیب
جدی قرار میگیرند.
0916---0685
* شــهرک پرجمعیت خانه اصفهان با هزاران خودروی گازســوز فاقد حتی یک
جایگاه ســوخت گاز  CNGاست .از مســئولین امر درخواست رسیدگی داریم.
امیدواریم ترتیب اثر داده شود.
0913---2143
* برای تخلیه منزلی که اجاره دادهام به شورای حل اختالف مراجعه کردم .برای
این شورا فقط رضایت مستاجر مهم و مالک است .پس حق و حقوق صاحبخانه
چه میشود؟
0912---1833
* مشــاهده هر روزه زبالهگردها در پایتخت کشور صحنه خوبی نیست .معتقدم
شهردار جدید تهران یکی از اولین کارهایی که باید بکند جم ع کردن این معضل
در تهران و سروسامان دادن به زبالهگردها از طریق اداره بهزیستی و کمیته امداد
امام خمینی(ره) است.
0939---1156
* برخی از اصالحطلبان با خسارتهای زیادی که در دولتهای مختلف به کشور
وارد کردهاند قابل هیچگونه ترحمی نیستند و نزد ملت هم اعتبار ندارند.
0902---3107
* در گیالوند از توابع دماوند برای مســکن ثبتنام کردهام از سال  99تا به حال
حــدود  240میلیــون پرداخت کردهام که اعالم کردهانــد باید هر چهار ماه 90
میلیون پرداخت کنم تا پانصد میلیون تومان! و بانک اعالم داشــته  150میلیون
وام تعلق میگیرد که  40میلیون آن  9درصد و  110میلیون آن  18درصد است!
مسئولین امر اقدامی درخصوص وحدت رویه وامها لحاظ کنند .وام مسکن دولت
جدید حداکثر  12درصد است.
0912---8142

تسلیت به همکار

با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای محمود محمدی در غم
از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است .ضمن تسلیت به ایشان
برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو داریم.

