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سیاسی

وزارتخارجهگفتوگوهایمستقیمدرموردبرجامرابرنامهریزیکند

در جلسه ستاد اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد ،حسن روحانی ،از وزارت
خارجه خواست که با اعزام فوری هیئتهای مذاکراتی ،گفتوگوهای مستقیم با چین ،روسیه و
کشورهای اروپائی در مورد الزامات تداوم برجام ،و تضمینهای اجرائی ضروری برای عادی سازی و
گسترش روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها را در این هفته برنامه ریزی نمایند.در راستای این
تصمیمات وزیر امور خارجه کشورمان ،به دستور رئیس جمهور ،عازم چین میشود .

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

رهبر انقالب اسالمی:

که ادعای مذهبی بودن دارند زحمات شــهدا،
ایثارگران و سابقون انقالب را نادیده بگیرند و در
وضعیتی که آمریکا از برجام خارج شد بخواهند
این اتفاق را مستمســکی برای تســویه حساب
با دولت قرار دهند .آنها با چه کسی میخواهند
تسویه حساب کنند با خدا ،پیامبر و امام زمان(عج)؟ پس به
کســب رضایت خدا فکر کنند.وی با بیان اینکه رهبر معظم
انقالب و دولــت خدمتگزار ملت ایران هســتند ،تأکید کرد:

کســانی که به اسم انقالب ،اسالم ،خون شــهدا و ایثارگران
قصد تســویه حســاب با دولت دارند ،آب به آسیاب دشمن
میریزند و بدانند اگر دشــمن پیروز شــود ریشه آنها را هم
میزند .به گــزارش خبرآنالیــن ،بطحایی اظهــار کرد :اگر
شــورش و ناامنی به وجود آید ،دودش در چشــم خودشان
میرود .چنین کســانی همانطور که آمریکا در دنیا ننگین و
بی اعتبار و پیمان شــکن اســت ،آنها نیز بی اراده ،بی آبرو و
بی اعتبار میشوند.

به دنبال خروج آمریکا از توافق هستهای یک مقام وزارت خارجه این کشور و یک مقام آژانس بینالمللی اتمیاز سمت خود استعفا دادند

ی ترامپ
قربانیان دستور برجام 

آفتاب یزد -گروه سیاسی  :چند روزی بیشتر
نیست که از خروج بحث برانگیز ترامپ از برجام
گذشته است  .خروجی که اکنون همه را با یک
پرسش مواجه ساخته سرنوشت توافق هسته ای
از این پس چگونه خواهد بود ؟ و آیا ادامه راه با
کشورهای اروپایی ممکن است ؟
اکنون اما خبر دو استعفا ازدید برخی ،چالشهای
پیشروی برجام را دوچندان کرده است  .دو
استعفایی که هیچ دلیلی در باره آن ارائه
نشده است  .اولی استعفای ریچارد جانسون
کارشناس ارشد اشاعه هستهای در وزارت امور
خارجه آمریکا است .او معاون هماهنگ کننده
امور اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکاست .
جانسون با نوشتاری حسرت آمیز در استعفا
نوشته « :از اینکه نقشی کوچک در این تالشها
به ویژه دستیابی به توافق با ایران داشتهام،
به خود میبالم ».شاید خیلیها استعفای جانسون
را به این معنا میدانند که آمریکا دیگر حتی
با مطرح شدن برجام  2نیز به توافق هسته ای
باز نخواهد گشت و کار برجام ازدید ترامپ برای
همیشه تمام شده است  .گروهی هم این استعفا
را طبیعی میدانند چرا که با خروج ترامپ از
برجام  ،وجود او دیگر معنایی ندارد .هرچه هست،
دلسردی جانسون آنقدر بوده که اینگونه با اندوه
استعفا بدهد.
نفردوم؟

اما نفر دوم مستعفی کیست؟
فراموش نکردیم در میان همه اعتراضات
کشورهای اروپایی به اقدام اخیر ترامپ مبنی بر
زدن زیر برجام ،واکنشهای اعضای سازمان ملل
از ریاست آن تا آژانس بین المللی هسته ای نیز
قابل توجه بود  ،بسیاری میگفتند که عالوه بر
اروپا تاییدیههای مکرر آژانس و حمایت سازمان
ملل از توافق میتواند دلیل خوب دیگری برای
شانسهایی بیشتر درجهت تداوم فعالیتهای
آژانس بدون حضور آمریکا باشد .
با این حال روز جمعه اعالم شد ترو واریورانتا،
رئیس بازرسان آژانس نیز استعفا کرده است.
واریورانتا از سال  ۲۰۱۳در این سمت فعالیت
میکرد و مسئولی بوده که گزارشهای آژانس
درباره پایبندی ایران به تعهدات هستهایاش
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علی بیگدلی :
واریورانتــا یــک
کارمندآژانساست.
حتی گوترش که به
عنوانرئیسسازمان
ملل از اقدام ترامپ
ابراز نا خشــنودی
میکــرد نیز به عنوان کســی که رئیس
سازمانی است که خیر عمومیرا میخواهد،
این ســخن را گفته است یعنی نه آژانس
و نــه ســازمان ملــل نمیتواننــد
دخالتیدربرجامکنند

ترو واریورانتا ،رئیس بازرسان آژانس

در این توافق را ارائه میداده ،کسی که هنوز
توضیحی در باره استعفایش نداده است و همین
معادالت را پیچیده تر میکند  .واریورانتا تا به
حال با گزارشهایش باعث شده تا همیشه یوکیو
آمانو فعالیتهای هسته ایران و پایبندی کشورمان
به توافق هسته ای را تایید کند اما اکنون با این
استعفای غیر منتظره این سوال مطرح میشود
که آیا واقعا میتوان ازاین پس هم به گزارشهای
آژانس درباره ایران امیدوار بود؟ و آیاممکن است
استعفای واریورانتا تحت تاثیر نوعی نا امیدی از
ادامه برجام و یا به دلیل اعمال فشار باشد؟
آیا این استعفا میتواند ادامه فعالیتها و سرنوشت
برجام را نیز تحت تاثیر قرار دهد؟
شاید اعتراض بوده باشد

فریدون مجلسی دیپلمات سابق با بیان اینکه نباید
استعفای واریورانتا را کامال بی ربط به موضوع
برجام دانست ،گفت« :امکان دارد که این استعفا
حالت اعتراضی داشته باشد و شاید هم نوعی رفع
اتهام از خود باشد  .به این معنا که ممکن است
تحت فشارهای اسرائیل ،عربستان و یا آمریکا او در
معرض اتهاماتی قرار گرفته و با این خروج تالش
کند از خود رفع اتهام کند شاید هم به این نتیجه
رسیده که ادامه این روند به دردسر آن نمیارزد.
هیچ یک ازاین احتماالت بعید نیست ».
این کارشناس مسائل بین الملل درباره این که
این استعفا چه تاثیری ممکن است در ادامه روند
برجام بگذارد و آیا ممکن است وضعیت کنونی
را ملتهبتر کند ،پاسخ داد« :گزارشهای مثبت
در باره ایران از سوی آژانس برای نفر بعدی که
جایگزین واریورانتا میشود نیز مسئولیت ایجاب
میکند ،تا شخص جدید نتواند به راحتی خالف
گزارشهای قانونی قبلی اقدام کند ،چرا که در
غیر اینصورت ممکن است این اتهام برای آژانس
پیش بیاید که توسط فشارها و پولهای برخی
کشورها ،کسی را بر سر کار آورده اند که برای آن
(کشورها) کار بکند» .
حیثیتی است

مجلسی با یاد آوری این موضوع که برجام در

اولین انتخابات عراق پس از شکست داعش

مردم عراق روزگذشته برای انتخاب ۳۲۹
نماینده پارلمان پای صندوقهای رای رفتهاند
و لیستهای پیروز باید ائتالفهایی را جهت
دستیابی به اکثریت به منظور تشکیل دولت
آینده تشکیل دهند.به گزارش ایسنا ،به نقل از
اسکای نیوز عربی ،آمار و اطالعات اصلی مربوط
به چهارمین انتخابات عراق از زمان حمله آمریکا
به این کشور در سال  ۲۰۰۳و اولین انتخابات
بعد از شکست داعش به شرح زیر است:
تعداد رای دهندگان در عراق به حدود ۲۴.۵
میلیون تن میرسد که در  ۱۸استان پخش
شدهاند .هر استان به منزله یک حوزه انتخاباتی
است .در بین این تعداد رای دهنده  ۳.۵میلیون
تن رای اولی هستند .این در حالی است که قبل از
رای گیری دیروز حدود یک میلیون رای دهنده
عراقی که در  ۲۱کشور جهان زندگی میکنند
آرای خود را به صندوقهای رای انداختهاند.

طریق برگههای انتخاباتی میتوانند رای دهند
در حالی که  ۲۸۵.۵۶۴نفر که در اردوگاههای
آوارگان به سر میبرند در  ۱۶۶مرکز اخذ رای
در  ۷۰اردوگاه آوارگان در هشت استان رای
خود را به صندوق میاندازند.
کرسیها ۳۲۹ :کرسی از بین آن  ۹کرسی برای
اقلیتها به نمایندگی از مسیحیان ،الشبک،
الصائبه ،ایزدیها ،کردهای فیلی (شیعه) و
 ۸۳کرسی برای زنان اختصاص مییابد.
شیوه رای گیری براساس لیست باز و بسته
است .رای گیری در لیست بسته یعنی
رای دادن به لیست به صورت و کامل بدون
هیچ حق انتخابی اما در لیست باز به این گونه
است که رای دادن یا به کل اعضای لیست است
یا به هر نامزد یا تعدادی از نامزدها بدون هیچ
محدودیتی .تقسیم آرا برای نامزدها نیز طبق
تسلسل آنها در داخل هر لیست است.

بیش از  ۶۰۰۰نامزد

مراکز انتخابات شامل  ۸.۹۵۹مرکز اخذ رای
است که در آن رایگیری الکترونیکی نیز
صورت میگیرد ۱۱ .میلیون برگه انتخابات نیز
براساس آمار دولتی ،توزیع شده است.
آوارگان :یک میلیون آواره در داخل کشور از

حال حاضر یک حالت حیثیتی پیدا کرده است،
گفت « :به هر حال روسای کشورهای اروپایی
معتقدند ترامپ سفر و دیدارهای آنها را
نادیده گرفت و اقدامیکرده که مورد قبول آنها
نیست .آنها معتقدند که بزرگی آمریکا از حد
گذشته و ترامپ اروپا را به مانند زیر دستان خود
برگزیده است  .اگرچه سه کشور اروپایی به این
امر هم معتقدند که ایران باید تکلیف نگاهش با
اسرائیل و موشکها را مشخص کند».
وی اضافه میکند «:اما به هرروی اروپاییها از
آمریکا بسیار عصبانی هستند  ،نمونه اش واکنش
آلمانیها به سفیر جدید ترامپ در آلمان که
توئیت زده بود شرکتهای آلمانی نباید با ایران
کار کنند ،اکنون آلمان ناراحت ازاین موضوع
است که چرا یک سفیر برای یک کشور بایدها
و نبایدها تعیین کرده است ؟»
این دیپلمات علی رغم همه اینها استعفای
رئیس بازرسان آژانس را موضوعی چالشی برای
ایران نمیداند و میگوید« :ایران کاری برخالف
تعهدات خودش در برجام انجام نداده است
و کسی نمیتواند از طرف آژانس بدون سند و
مدرک سخن بگوید .بنابراین ،ایران کاری نکرده
که با تغییر رئیس بازرسان آژانس ،برجام در خطر
بیفتد».
او یک کارمند است

علی بیگدلی دیگر کارشناس مسائل بین الملل هم
درباره استعفای ترو واریورانتا میگوید« :مسئولیت
آژانس نظارت گاه و بیگاه از فعالیتهای هستهای
ایران بود .این اتفاق در سالهای گذشته از طریق
هر شخصی میتوانست انجام شود .آنچه مهم
است تایید فعالیتها و پایبندی ایران به برجام
بود .بنابراین استعفای یک شخص نمیتواند به
تنهایی تاثیری بر روند تصمیم گیران اروپایی
درباره برجام بگذارد».
وی با بیان اینکه باید صادقانه این نکته را هم در
نظر بگیریم که حتی ترامپ با خروجش از برجام
نیز کار خالف قانون آمریکا نکرد ،گفت« :فراموش
نکرده ایم اوباما برای به تصویب رساندن
برجام آن را به کنگره نبرده بود و توافق

معلم را نباید رها کرد

به عنوان معلمیکه سالیان سال است در
مدارس حضور دارم باید بگویم میزان تنبیه و
خشونت ورزی از هر نوع برای دانش آموزان
نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است و دلیل
آنهم باال رفتن سطح فرهنگ ،رسانهای شدن هر
نوع تنبیه دانش آموزی و نوشتن بسیار در مورد
آن است حتی روی هم رفته مجازاتی که برای
معلم خاطی در نظر میگیرند سبب کاهش
تنبیه بدنی شده است ،اما با این وجود باز هم
گاهی شاهد تنبیه بدنی دانش آموزان از سوی
معلمان هستیم .البته در خیلی از کشورها که از
نظر آموزش و پرورش از ما جلو هستند چنین
موارد تنبیهی وجود دارد و رسانهای میشود و
با فرد خاطی برخورد میشود .اما اینکه چرا در
ایران بازدارنده نبوده باید گفت که این موضوع
از جنبههای متفاوتی نشات میگیرد از جمله
فرهنگی که فرد معلم در آن بزرگ شده است.
مثال معلمیکه موی دانش آموز دختر را به
خاطر تحریک ناظم مدرسه قیچی کرده شاید
دارای تعصبات خشک بوده که اینگونه رفتار
کرده است .در واقع باید دید که در چه نوع
خانواده ای بزرگ شده و چگونه با او برخورد
کردهاند .چون این مسائل ریشههای فرهنگی
دارد و بهبود کامل آن زمانبر است .از سوی
دیگر ،معلمها از نظر مالی و اقتصادی وضعیت
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فریدونمجلسی:

امــکان دارد که
این اســتعفا حالت
اعتراضیداشتهباشد
و شاید هم نوعی رفع
اتهام از خود باشد.
بــه این معنــا که
ممکن است تحت
فشارهای اسرائیل ،عربستان و یا آمریکا
او در معرض اتهاماتی قرار گرفته و با این
خروج تالش کند از خود رفع اتهام کند
شــاید هم به این نتیجه رسیده که ادامه
این روند به دردسر آن نمیارزد .هیچ یک
ازاین احتماالت بعید نیست
هسته ای به تصویب کنگره به معنای یک قانون
نرسیده بود».
بیگدلی ادامه داد« :در حال حاضر اروپا نیز
تصمیماتی گرفته است که ممکن است
گزارشهای آژانس هم نقشی در آن نداشته باشد.
به این شکل که اروپا برای به ثمر رساندن
برجام با حضور آمریکا بخواهد ایران را متقاعد به
مذاکرات مجدد در زمینه برجام کند  .موضوعی
که در مذاکره ظریف در روز سه شنبه با همتایان
اروپایی اش مطرح خواهد شد  .اروپادر هر صورت
چه با این گزارشهای مثبت آژانس چه بدون
آن اجازه نمیدهد خیلی میانه اش با آمریکا
دچار مشکل شود از همین رو با ایران به دنبال
یک نقطه مشترک میگردد تا نگرانیهای آمریکا
را بر طرف کند ».
این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید براینکه
استعفای واریورانتا نمیتواند تاثیری در برجام
بگذارد ،میگوید « :او یک کارمند آژانس است.
حتی گوترش که به عنوان رئیس سازمان ملل
از اقدام ترامپ ابراز نا خشنودی میکرد نیز به
عنوان کسی که رئیس سازمانی است که خیر
عمومیرا میخواهد ،این سخن را گفته است
یعنی نه آژانس و نه سازمان ملل نمیتوانند
دخالتی دربرجام کنند».
نتیجه ؟

گفته میشود در حال حاضر اسیمو آپارو ،رئیس
دفتر راستی آزمایی آژانس در ایران به طور موقت
جایگزین واریورانتا شده است.این در حالی است
که تاکنون در تمام  10گزارشی که آژانس از خود
منتشر کرده است همواره فعالیتهای ایران و
پایبندی اش به توافقات تایید شده است  .هرچند
شاید استعفای ریچارد جانسون به عنوان معاون
هماهنگ کننده امور اجرای برجام در وزارت
خارجه آمریکا و اکنون استعفای واریورانتا دریک
روز را بتوان در امتداد خروج ترامپ از برجام
تعریف کرد اما آن طور که ناظران میگویند
هیچ یک به معنای آن نیست که باید از همین
االن سرنوشت برجام دربعد از ترامپ را وابسته به
این چیزها دانست .

سرمقاله

مناسبی ندارند به همین خاطر ذهنشان درگیر
است و آن انگیزه و تحملی که باید در کارشان
خرج کنند را ندارند.نکته مهم دیگر این است
یکی از عاملهای مهمیکه بسیار از کارشناسان
آموزشی جهانی در مورد سیستمهای آموزشی
پیشرفته جهان صحبت میکنند؛ تربیت معلم
کیفی است .در واقع دورههای کارآموزی
کیفی معلم است .درحالی که در کشورمان
برای معلمها چنین چیزی وجود ندارد.
به ویژه اینکه در گزینش آموزگار بیش از اینکه
به نکاتی چون عالقهمند بودن فرد به معلمی،
تحمل معلم  ،توانایی کار گروهی ،برقراری
ارتباط مثبت معلم با دانش آموز و  ...را
در نظر بگیرند ،بیشتر از فرد پرسشهای درسی
میپرسند.
اینجاست که اهمیت دورههای کارآموزی
کیفی در ضمن خدمت مطرح میشود که
متاسفانه از این موضوع محروم هستیم .در
واقع میتوان گفت که معلم در آموزش و
پرورش رهاست .به نظرم آموزش و پرورش
سلب مسئولیت میکند چرا که نه معلم را
به درستی گزینش میکند ،نه آن را آموزش
میدهد و نه کالسهای ضمن خدمت برای
آنها میگذارد .به همین خاطر هم هست که
فقط برخورد با معلم خاطی بازدارنده نبوده و
شاهد تنبیه دانش آموزان هستیم.
*کارشناس آموزش و پرورش

توئیت بازی سیاسی

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم
انقالب اسالمیدر دیدار شرکت کنندگان در
کنگره بین المللی «نقش شــیعه در پیدایش
و گســترش علوم اســامی» ،مهمترین نیاز
امروز دنیای اسالم را «وحدت و یکپارچگی»
و همچنین «حرکت جدی برای پیشــرفت
علمیدر همه علوم» دانستند و تأکید کردند:
امروز «بیداری» در دنیای اسالم بوجود آمده
است و برغم تالش غربیها برای انکار آن ،این
بیداری زمینه ســاز گرایش بیشتر به اسالم و
نویدبخش آیندهای بهتر است.
رهبــر انقــاب اســامیبا قدردانــی از
دستاندرکاران و پدیدآورندگان این همایش،
بویژه شخص حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی،
گفتند :امروز هر حرکتی که موجب شناخت
بیشتر گروهها و فرقههای اسالمیاز یکدیگر
شود ،یک حســنه اســت و این گردهمایی
از مصادیــق حرکــت در جهــت اتحاد امت
اسالمیاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالش
دیرینه دشــمنان بــرای رو در رو قرار دادن
مســلمانان ،افزودند :در چنین شرایطی ،هر
عملی که موجب شناخت مسلمانان از نقاط
قوت یکدیگر و زمینهساز همافزایی آنها شود،
به وحدت و یکپارچگی امت اســامیکمک
خواهد کرد.
ایشــان به نقش شــیعه در طول تاریخ برای
اعتــای علوم اســامیو طبیعی اشــاره و
خاطرنشان کردند :این آثار و خدمات گرانبها
باید به امت اســامیمعرفی شوند زیرا مایه
افتخار و موجب یکپارچگی خواهند بود.
رهبر انقالب اسالمیبا تأکید بر لزوم مراقبت
جدی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه
و گالیه میان ف َِرق اســامی ،گفتند :یکی از
مســائل بسیار مهم و مورد نیاز کنونی دنیای
اسالم ،موضوع پیشرفت علمیو حرکت جدی
در این زمینه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،علت اصلی تحت
سلطه قرار گرفتن دنیای اسالم را عقب ماندگی
علمیدانســتند و افزودنــد :دنیــای غــرب
بعد از قرنهای متمادی عقب ماندگی علمی،
علمی دنیای
توانست با استفاده از پیشرفتهای
ِ
اسالم ،ثروت و قدرت علمی ،نظامی ،سیاسی
و تبلیغاتی خــود را افزایش دهد و در نهایت
با اســتعمار ،وضعیت کشورهای اسالمیرا به
شرایط کنونی برساند.
ایشان با اشــاره به زورگویی قدرتهای غربی
به کشورهای اســامیو دنباله روی بسیاری
از حکام این کشورها از زورگویان بینالمللی،
تأکید کردند :این شرایط باید بواسطه پیشرفت
علمیکشــورهای اسالمیتغییر کند و دنیای
اســام میتواند بار دیگر در قله تمدن بشری
قرار گیرد.
رهبر انقالب ،حرکت در مســیر پیشــرفت
علمیرا وظیفه حکومتهای اسالمیو نخبگان
آن برشمردند و گفتند :نخبگان دنیای اسالم
باید یک حرکت عظیم فکری و یک خواست
عمومیبرای پیشرفت علمیو رسیدن به قله
علم و دانش را به وجود آورند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای از حرکت جمهوری
اسالمیایران در مسیر پیشرفت علمیبه عنوان
یک نمونه موفق یاد کردند و افزودند :بر اساس
گزارشهای مراکز علمیجهانی ،شتاب حرکت
علمیایران در ســالهای گذشــته ۱۳ ،برابر
متوسط جهانی بوده است.
ایشان خاطرنشــان کردند :ما این مسیر را تا
رسیدن به مرزهای علم و دانش ادامه خواهیم داد
و ایــران بر خالف غربیهــا ،آمادگی انتقال
دستاوردها و پیشرفتهای علمیخود را به دیگر
کشورهای اسالمیدارد.
رهبر انقالب ،پیشــرفت در علوم اســامیو
علوم طبیعی را ضــروری خواندند و افزودند:
یکی از مواردی که اسالم میتواند در مسائل
مختلف بشــری «حرف نو» داشته باشد ،در
زمینه مســائل فقهی اســت که باید در این
زمینه کار بیشــتر و جدی تری انجام شــود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه
باید در زمینه فلســفه و علوم عقلی ،سرعت
حرکت علمیافزایش یابــد ،گفتند :غربیها،
فلســفه خود را تا عرصههای مختلف مسائل
سیاســی و اجتماعی امتداد داده اند و ما نیز
باید چنین کاری را انجام دهیم زیرا فلســفه
اســامی ،قویتر ،ریشهدارتر و مستحکمتر از
فلســفه غربــی اســت.به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،ایشان با
اشــاره به گسترش بیداری در دنیای اسالم و
افزایش گرایش به اسالم در جهان ،خاطرنشان
کردند :امروز جوانان در دنیا ،سؤالهای زیادی
دارند که میخواهند پاسخ آنها را در چارچوب
اســام بیابند ،بنابراین باید حرکت علمیدر
دنیای اسالم شــتاب بگیرد و امت اسالمیبار
دیگر به اوج اقتدار علمیو تمدنی خود برسد
تا دشــمنان اســام و امریکاییها نتوانند به
رؤسای کشــورهای اسالمیدستور بدهند و
«باید و نباید» بگویند.

آیتاهلل سیدهاشم بطحایی گلپایگانی عضو مجلس
خبــرگان رهبری بــا تأکید بر اینکــه برجام نباید
فرصتی برای تســویه حسابهای سیاسی با دولت
شــود ،گفت 40 :سال دشــمنی آمریکا با انقالب
اســامیبر کسی پوشــیده نیســت .آمریکاییها
قبــل از انقالب منابع هنگفتی از ایــران را به یغما میبردند
و کشــور به لحاظ اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی و نظامیدر
دست آنها مچاله شده بود .وی افزود :شایسته نیست ،کسانی

نبایددستورترامپفرصتیبرایتسویهحساببادولتروحانیشود

ریچارد جانسون کارشناس ارشد اشاعه هستهای در وزارت امور خارجه آمریکا

 -1415توقف اتوبوسهای برون شهری
خــارج از پایانه و ترافیک؛ بزرگراه بعثت
به ویژه مقابل پایانه مســافربری جنوب
ترافیک سنگینی دارد ،برخی رانندگان
اتوبوس برون شــهری به جای اینکه در
داخل پایانه مسافرگیری کنند ،خارج از
پایانــه این کار را انجام میدهند که این
کار غیرقانونی شان بیشتر موجب ترافیک
بزرگراه میشود .از مأموران راهنمایی و
رانندگی منطقه و مدیر پایانه مسافربری
جنوب تقاضا داریم با صدور اطالعیهای
به تمامیتعاونیهای مســافربری پایانه
مربوط ،راننــدگان را ملــزم به رعایت
مقررات کننــد و در صورت تخلف برابر
مقررات با رانندگان خاطی برخورد کنند.
با تشکر /علی اکبر فرقانی ()2/21
 -1952تلگرام طالیی؛ تلگرام ،مخالف و
موافق فراوان دارد ،با این حال با استفاده
از فیلترشــکن با کمیصبــر و تحمل و
سختی میشــود وارد تلگرام شد و این
مســئله به نفع شــرکت مخابرات شده
اســت به دلیل اینکه از حجم بستههای
خریداری شده کسر میشود و مشترکان
تلفن همراه مجبورند پول بیشتری برای
شارژ بستههای اینترنتی بپردازند .ناگفته
نمانــد تلگــرام طالیی را هــم با همان
مزایای تلگرام قبلی بدون فیلترشــکن و
به راحتی میشود استفاده کرد .لطفاً این
موضوع را برای اطــاع مخاطبان چاپ
کنید)2/21( .
 -1312جوان گرایی؛ مسوالن ذی ربط
این نکته را در نظــر بگیرند که جوانان
مستعد ،تالشــگر و نابغهها ،سرمایههای
ارزشــمند کشــورند .برای بهره گیری
از خــرد و توانایی این گونــه افراد ،باید
سرمایهگذاریهای بیشتری انجام شود
و ادارات و ســازمانهایی کــه کارکنان
بازنشسته و دعوت به کار دارند ،از وجود
جوانــان اســتفاده کنند و فقط شــعار
جوان گرایی ندهند! ()2/21
 -0914گالیــه از هزینههــای بــاالی
آزمایشــگاهها؛ برخی خدمات به بیماران
ازجملهآزمایشهایخون،ادرارومدفوعبرای
پیشگیری یا درمان که از سوی پزشکان
برای بیماران نوشته میشود ،متأسفانه با
قیمتهای باال محاسبه میشود .مشخص
نیســت بر چه اســاس نرخ آزمایشگاهها
تعیین میشود .آیا این گونه خدمات هم
ارتباطی به افزایش نرخ دالر و سکه دارد؟
چرا در تمام موارد مردم باید تاوان این گونه
نابسامانیها را بپردازند؟ دیواری کوتاه تر از
مردم ندار ،بیمار و مستضعف و کم درآمد
وجود ندارد؟ ()2/21
 -1217خودروهایی که از بزرگراه شهید
حقانی به ســمت میدان ونک میروند،
به دلیل ترافیک سنگین چهارراه جهان
کودک و میدان ونک و معطلی زیاد پشت
چراغ قرمز ،خسته میشوند .از مسئوالن
راهنمایی و رانندگی و شهرداری منطقه
ســه تقاضای رســیدگی و رفع مشکل
ایجاد شده را داریم)2/21( .
 -2311شــهردار گرگان و مســئوالن
کمیته امداد در دسترس نیستند ،اما!...
مدتهاســت دربــاره نارضایتــی از عدم
رسیدگی شــهردار این شهر به محلهها
و کوچههای قدیمیو مشکالت شهری،
درخواســت ،انتقاد و گالیههای فراوان
چاپ شده اســت ،اما دریغ از رسیدگی
به موضوع ،از جمله روزهای گذشته هم
درباره خیابان شهدا ،الله ششم ،بن بست
یکم میخچه گران ،که نه جوی آب و نه
آسفالت درست و حسابی و نه سنگفرش
دارد ،مطلبی چاپ شــد ،شهردار گرگان
به روی مبارکشــان نیاوردند ،اما همین
که دیوار خانهای قدیمی(شــخصی) ،و
صاحبخانه که زیرمجموعه کمیته امداد
اســت و هر لحظه احتمال ریزش دیوار
قدیمی ،کاهگلــی و ت ََرک خورده! وجود
داشت در روزنامه وزین آفتاب یزد چاپ
شــد که این موضوع هم به بی خیالی و
بی توجهی برخی مســئوالن این شهر
گذشــت ،تا اینکه روز گذشته به کمک
یکــی از فامیلها مبلغی به عنوان قرض
در اختیــار صاحبخانــه قــرار گرفت تا
بتواند دیوار را تعمیر کند و مبادا بر روی
همسایگان آوار شود .همین مسئله باعث
شــد کارکنان وظیفه شناس شهرداری
اعالم حضور و از صاحبخانه و اســتادکار
ـ بناـ ســوال و جواب کننــد! اما برای
رسیدگی به مشکالت و درخواستهای
شهری سر و کله شــان پیدا نشد ،حاال
که بــرای تعمیرات دیوار ،ســازندگی و
پیشگیری از خطرات احتمالی دست به
کار شده اند ،میآیند و میروند تا از قافله
عقب نمانند! علی اکبر فرقانی ()2/21

خبر ویژه

مهمتریننیازامروز
دنیای اسالم ،وحدت و
پیشرفتعلمیاست
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