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مذاکرات هسته ای؛بایدن در
مسیر ترامپ

شــروع مــذاکــرات غیر مستقیم ای ــران و آمریکا با
تسهیلگری قطر روح تازهای در مذاکرات هستهای
دمید .امیدوار یها افزایش یافت و سبب شد که
گمان رود میتوان باالخره راهحل میانهای یافت تا
توافق  2015احیا و مطالبات ایران مبنی بر راستی
آزمایی و لغو تحریم محقق شود .اما اخباری منتشر
شد که این گمانه را نقض میکرد مثال تسنیم به
نقل از یک منبع آگاه نوشت:در جریان این دور از
گفت وگوها که بهصورت غیرمستقیم بین ایران و
آمریکا برگزار شد و اتحادیه اروپــا نقش میانجی و
انتقالدهنده پیام را بهعهده داشت ،ایران مجدد
بر لزوم دستیابی به یک توافق پایدار تأکید کرد و
آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور از
گفت وگوها شده ،پافشاری طرف آمریکایی بر متن
طــرح پیشنهادی خــود در ویــن 7اســت که شامل
«تضمین برای انتفاع اقتصادی ایــران» نمیشود،
در واقع واشنگتن بهدنبال احیای برجام بهمنظور
محدود کردن ایران بدون دستاورد اقتصادی برای
کشورمان اســت .با این حال مقامات ایرانی نگاه
منفی به مذاکرات دوحه و نتایجش ندارند .هرچند
شاید این نگاه مثبت ریشه در نگرانی از متاثر بودن
بازار داخلی داشته باشد.به نظر میرسد آن چه امروز
بین ایران و آمریکا در حال رخ دادن است ،نوعی از
پیشروی دوطرفه بیش از برجام است که بازگشت
شرایط برجامی را دشــوار ساخته؛ ایــران در سطح
تحقیق و توسعه و همچنین تولید برخی دستگاهها،
پیشروی علمی داشته که قابل بازگشت نیست.
آمریکاییها هم از روز اول میگفتند شما به دانشی
دست یافتید که باید پس از  2026حرکت به سمت
آن را آغاز میکردید .حاال چگونه میخواهید از آن
عقب بکشید؟ پاسخ ایران برخی عقبنشینیها در
سطح انبار کردن سانتریفیوژها بوده که مورد پذیرش
تیمهای فنی دو طرف قرار گرفته است.
اما موضوع در طرف آمریکا پیچیدهتر است .خروج
ترامپ از برجام و اقدامات بعدی او ،نوعی مینگذاری
بــرای دولــت پس از وی بــوده تا هرگونه برگشت به
برجام را پرهزینه کند .یکی از آ نهــا اضافه کردن
تگها و پیوست هــای جدید به تحریمهای ایــران
است یعنی بسیاری از صنایع ایران ،تحریم هستند
امــا نه فقط به علت هستهای بلکه به علت آن چه
«حمایت از تروریسم» و «نقض حقوق بشر» خوانده
میشود .آمریکاییها هم از اول مسیر گفتهاند که
ما تحریمهای هستهای را برمی داریم اما برای بقیه
تحریمها باید مذاکرات فرابرجامی انجام دهید .این
یعنی روی کاغذ،آمریکا به برجام بازمی گــردد اما
در عمل صنایع متعددی از ایــران ذیل تحریم باقی
خواهد ماند و وضعیت اقتصادی این صنایع با امروز
بدون برجام تفاوتی نخواهد کرد .البته فروش نفت
و برگرداندن مبالغ آن با نظارت آمریکا اتفاق خواهد
افتاد؛ موضوعی که نفع اقتصادی چندانی برای
ایران نخواهد داشت .حال میتوان فهمید که چرا
کلیدواژه «نفع اقتصادی» مکرر از طرف مسئوالن
عالی ایــران تکرار میشود .آن چه آمریکا روی میز
گذاشته ،نفع اقتصادی که نــدارد هیچ ،اقتصاد
ایــران را بیش از پیش شرطی میکند و راه را برای
فشار در جهت مذاکرات فرابرجامی باز میسازد .از
طرف دیگر ،ایران خواهان تضمینی از آمریکا بوده
تا مانند آن چه ترامپ بر سر برجام آورد ،مجدد تکرار
نشود .این تضمین از آن جهت مهم است که قرار بود
برجام زمینهساز سرمایه گــذاری خارجی و حضور
شرکتهای تکنولوژیک در ایــران باشد اما «تجربه
تحریمی» دیگر اجــازه نخواهد داد پس از احیای
برجام چنین اتفاقی رخ دهد .همه دنیا دیدهاند که
چگونه یک دیوانه در کاخ سفید میتواند در عرض
چند دقیقه نفع اقتصادی و سرمایهگذاری آنان را از
بین ببرد بنابراین دیگر ایران برای سرمایه گذاری
جذاب نخواهد بود .پس باید تضمینی دریافت شود.
اما آمریکاییها حتی حاضر به تضمین این نشدند که
بایدن در دوره خود از برجام خارج نخواهد شد .این
هم یعنی احیای برجام باتوجه به پیشنهادهای کنونی
آمریکا «نفع اقتصادی» برای ایران (در عرصه جذب
سرمایه و فناوری) نخواهد داشت.اما مسئله «افتیاو
»یا حضور سپاه در فهرست نیروهای تروریستی آمریکا
نیز یکی از اختالفات دیگر بوده است .این اختالف از
آن نظر اهمیت داشته که آمریکاییها پس از احیای
برجام میتوانند به بهانه ارتباط شرکتهای مختلف
با بدنه سپاه آنها را تحریم کنند .بانکهای متعدد،
شرکتهای بورسی ،پیمانکاران بزرگ کشور و...
همه با سپاه مراودات مالی و اقتصادی داشته و دارند
و این یعنی زمینهای اساسی برای تحریمهای بعدی
اقتصادی فراتر از برجام.موضوع تضمین در استفاده
نکردن از مکانیزم ماشه هم یکی دیگر از اختالفات
اساسی در مذاکرات بوده است .بنابراین نباید
به جوسازی آمریکاییها توجه کرد .برجام
میتواند در صــورت احیای درســت« ،نفع
اقتصادی»برایایرانداشتهباشد.همانطور
که مسئوالن عالی کشور نیز از آغاز ،حاضر به
مذاکره برای احیای واقعی آن بودهاند .اما به
نظر میرسد دولت بایدن میخواهد مسیر
فشار حداکثری ترامپ را در لفافه امکان
مذاکره و امید به احیای برجام ادامه دهد.

در مراسم روز ملی صنعت و معدن و همزمان با بهره برداری از  8طرح صنعتی به ارزش  18هزار میلیارد تومان

رئیسجمهور :پیش نویس سند جامع صنعت کشور
در حال نهایی شدن است
رئیسجمهور همزمان با بهره برداری از
هشت طرح بزرگ صنعتی به ارزش 18
هزار میلیارد تومان ،در روز ملی صنعت
و معدن ،از تهیه پیشنویس سند جامع
صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید
مقام معظم رهبری خبر داد و گفت :با
مشورتکارشناسانپیشنویسخوبیدر
این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل
نهایی شدن است.
به گــزارش ایرنا ،آیــتا ...سیدابراهیم
رئیسیدرمراسمروزملیصنعتومعدن،
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را
«افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی»
دانست و اظهار کرد :پس از تاکید مقام
معظم رهبری در دیدار با فعاالن اقتصادی
و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند
جامع صنعت کشور ،دولت کارگروهی
را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت
کارشناسان پیشنویس خوبی تهیه شده

و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
رئــیـسجــمــهــور تنقیح قــوانــیــن و پــرهــیــز از
تصمیمات خلقالساعه را از جمله اقدامات
بــرای هموار شدن مسیر تولید اعــام کرد و
گفت :آینده باید بــرای فعاالن اقتصادی و
صنعتی قابل پیشبینی باشد تا بتوانند برای
آن برنامهریزی کنند و ضرورت این پیشبینی
پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه
اســت .رئیسی با بیان ایــن که قویا مدافع و
موافق نظریه دولــت چابک هستم ،تصریح
کرد :دولت باید تصدیگریهای خود را در
اقتصاد رها کند و در جایگاه هدایت ،حمایت
و نظارت قرار گیرد .البته آقای فاطمیامین
تشخیص اولویتها را نیز از مسئولیتهای
دولت اعالم کردند که نکته صحیحی است.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :میدان فعالیت
باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از
تصد یگر یهای خود کاسته و وزن نظارتی
و حمایتی خود را افزایش دهد .چابکسازی

دولــت و جلوگیری از فربه شــدن و افزایش
هزینههای دولت باید مدنظر همه نهادها و
دستگا هها به ویــژه دولــت و مجلس شــورای
اسالمی باشد .رئیسی مسئله خا مفروشی
را از دیگر موانع پیشروی صنعت و تجارت
کشور دانست و گفت :باید دربـــاره مسئله
خا مفروشی به شدت حساس باشیم چرا که
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری
از خامفروشی میسر خواهد شد.
رئـــیـــسجـــمـــهـــور حـــمـــایـــت از حــقــوق
مصرفکنندگان را مــورد تاکید جــدی قرار
داد و تصریح کــرد :حتما تولیدکننده نباید
ضرر کند ،اما در حق مصرفکننده نیز نباید
اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از
مصرفکنندگان حمایت شود .در این مراسم
همچنین هشت طرح در حوزه صنعت ،معدن و
تجارت به ارزش ۱۸هزار و ۳۳۴میلیارد تومان
افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید که  ۶هزار و
 ۸۰۲فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد کرد.

دانشآموزانعشایراستاننیازمند ۴۰کانکسکالسی
زندگی عشایر با
وجــود مشکالت و
کمبود زیرساخت ها ،جذابیتهایی دارد
کــه در صــورت تــاش بیشتر مسئوالن
میتوان این مناطق را به عنوان الگوی
زندگی سالم و اثربخش در خودکفایی
مــلــی تــبــدیــل کــــرد .گــســتــرده شــدن
سفر ههایی با غذاهای سالم و تازه نظیر

نان تیری محلی ،دوغ با عطرپونه و لبنیات تازه
در طبیعت جان فزا آرزوی هر انسان خسته از
زندگی شهری اســت امــا باید مشکالت این
خانواد هها و به ویژه دانش آمــوزان عشایر را
شناخت و برای آن راه حلی پیدا کرد .یکی از
مشکالتی که به تازگی خبرساز شده ،موضوع
کمبود کــاس بــرای دانــش آمـــوزان عشایر
خراسان رضوی است .رشیدی ،معاون آموزش

ابتدایی آموزش و پرورش استان در گفتوگو با
خراسان آنالین اظهار میکند :با توجه به کوچ
عشایر از مناطق ییالق به قشالق و برعکس در
طول سال و تــردد از مناطق صعبالعبور به
حدود  ۴۰کانکس برای برگزاری کال سها
نیاز داریــم .او ادامــه میدهد :هماکنون در
استان  ۸هزار و  ۶۹۷دانشآموز عشایر در ۲۳
منطقه با  ۶۹۸معلم داریم.

دندهخالصصمتدرنرخگذاریکالسهایآموزشرانندگی

گزارش خراسان آنالین از گالیه مربیان آموزش رانندگی درباره هزینههای آموزش رانندگی
«مــــن یـــک مــربــی
آمــوزش رانندگی
هستم ،نــرخ بیشتر کــاالهــا و خدمات
افزایش یافته ولی ما همچنان با قیمت
سال گذشته کار میکنیم ،چند روز پیش
هم تجمعی برگزار کردیم تا شاید صدای
اعتراضمان به گوش کسی برسد ،آیا این
انصاف است؟ لطفا پیگیری کنید»؛ این
پیامی است که طی چندروز گذشته به
دست رسانه خراسان آنالین رسیده است.
هزینههای آموزش رانندگی هرچند که
بسیاری از مردم معتقدند هنوز هم باالست
امــا مربیان و آموزشگا ههای رانندگی
میگویند که هزینههای آموزش در مقابل
افزایش سرسام آور قیمتها بسیار ناچیز
است .در همین زمینه شیخیزاده،
رئیس انجمن صنفی آموزشگاههای
رانندگی به خراسان آنالین گفت:
سازمان صمت هر سال نرخگذاری
آموزشگاههای رانندگی را با چند ماه
تاخیر انجام میدهد .ما از برج  ۱۰و
 ۱۱نامهنگار یهای الزم را انجام
مـــیدهـــیـــم ولــــی مــتــاســفــانــه با
ســـهـــلانـــگـــاری مـــســـئـــوالن ایــن
نرخگذاری با  ۵تا  ۹ماه تاخیر اتفاق
میافتد .بــرای همه کارمندان در
ابتدای سال افزایش حقو ق اعمال
میشود .ما با ساعتی  ۳۰هزار تومان
نمیتوانیم کار کنیم .رجبی ،رئیس
سازمان صمت استان هم گفت :در
باره آموزشگاههای رانندگی جلسات

الزم در کمیته نرخگذاری برگزار شده و کارها
در حال انجام است .علت تاخیر در نرخگذاری،
نرسیدن بــه موقع مـــدارک بــه دســت هیئت

نرخگذاری است یا ممکن است بعضی آیتمها را
نادیده گرفتند یا مــدارک ناقص بــوده است،
ماهم قبول داریم که باید زودتر انجام شود.

پیامك2000999 :

•• احساس میکنم دارم سختترین امتحان
زندگیمروپسمیدم.درآمدکم،گرانیزیاد،کار
سخت ،گرمای طاقت فرسا ،خرده فرمایشهای
خانواده!دعاکنیدقبولشم.
•• رفتارپرسنلبرخیمدارسدولتیوقتیبرای
ثبت نام به مدرسه مراجعه میکنیم طوری است
که انگار آنها مجانی و به اجبار دارن آن جا کار
میکنند!
•• جالبهمسئوالنمابرایهرمشکلمردم،وامها
یا تسهیالت را طرح ریزی میکنند .مثال اجاره
یدهند،
خانه زیاد میشود ،وام 100میلیونی م 
هزینههای ازدواج باال میرود وام ازدواج را100
میلیونی میکنند و ...یک نفر نیست که بپرسد
مردم را با همین وامهــای سنگین دارید دیوانه
میکنید!
•• چرا مدارس پول و هزینه ثبت نام رو که نباید
در اصــل مطابق قانون اساسی بگیرند نقدی
میگیرند؟ آیــا باعث ســوء استفاده نمیشه؟
خراسانیکگزارشتهیهکن.
•• وقتی روزنــامــه پیامی را که فرستادم چاپ
میکنهاینقدرذوقزدهمیشمکهپیامخودمرو
چندبارمیخونم!
•• آقایوندولتی،مجلسمحترم!مراسم ۴۰ساله
عیدغدیرمونکهحدود۷۰۰نفرمهمانداشتیم
بهخاطرگرونیهایاخیرلغوشد!
•• وقتی به انگیزه پــول ،داوطلب تجربی زیاد
میشه ،معلومه که انگیزه شون درس خوندن
نیست .مسلما با این روحیه پول دوستی عدهای
بروندسراغتقلب.اینهادکترهایآیندهخواهند
شد!
•• آیامردمبایدفقطباحرفوکلماتزندگیکنند
یادرعملهمقراراستاتفاقیبیفتد؟
•• مثل برنامه مافیا که فینالش تموم نمیشه
مذاکراتهستهایهمتمومنمیشه!
•• معموالافرادوکسانیازلحاظمالیومعیشتی
بیشترین ضرر را کردهاند که جزو امیدواران به
بهبودشرایطوارزانیبودهاند.اینقبیلافراددر
زندگی مادی خود زیاد پیشرفت نکردهاند چون
دایمصبرکردندبهامیدبهبودشرایط،اماسالبه
سالدریغازپارسال!
•• مردم از گرانی و تورم و بدبختی بکشند یا از بی
اهمیت بودن شهر و خانه و از دست دزدان که
میرن زندان و باتجربهتر برمی گردن؟آقا یک
کالم ،قانونی که ترس نداشته باشه همینه .چه
قانونی است که در شهرها دزدان زیاد شدهاند؟
چهقانونیاستکهدرمدرسه،بچههاهیچترسی
ازمدیریامعلمندارند.چهقانونیاستکهخانواده
درخانهترسیازپدرندارد؟پستازمانیکهقانون
باترسنباشد،وضعدرآیندهازاینبدترمیشود.
ماگفتهباشیم!
•• بــاجــههــای مــطــبــوعــات عــمــا ب ــه مینی
سوپرمارکتهایی تبدیل شده که از خوراکی و
نوشیدنی و سیگار و فندک و حتی اقالمی که در
داروخانههاعرضهمیشوددرآنهامیتوانیافت.
چندتاروزنامهومجلههمصرفابراینمایشوجود
داردوجنبهجلوگیریازورودآفتاببهکیوسکرا
دارد .همان تعداد محدود روزنامه و مجله گاهی

تلگرام09033337010 :

فقطبینمشتریهایمشخصعرضهمیشود...
•• جنابوزیرراهاینجوریکهنمیشههرکیپول
اولیهداشتبرایمسکنریختبتونهواردچرخه
نهضت مسکن بشه! بقیه که آورده اولیه ندارن
هیچوقتنمیتوننخانهداربشن!
•• مقصر اصلی همه گران فروشیها و کمبودها
دولتنیستامابیانصافیبرخیکاسبهاونبود
نظارت تعزیرات( )۱۲۴گران فروش را گستاخ و
طماعمیکند.
•• باتمامکوششیکهدولتبرایکنترلوضعیت
ارائــه و قیمت نان در کشور میکند ،متاسفانه
بعضیازنانوایانسودجووبیانصافدراصفهان،
باعرضهنانبیکیفیت،وزنواندازهنانخودرابه
طرزمحسوسیکموکوچکتروسبکترکردهاند
که قابل رسیدگی با بازرسیهای نامحسوس
و مکرر و اعالم شماره تلفنی برای رسیدگی به
شکایاتمردمیاست.
•• سرمایههای ملی و جنگلهای شمال کشور
با سرعت باورنکردنی در حال کاهش و تبدیل به
ویال و مسکونی است .کاش اقدام انقالبی ملی و
تحسینبرانگیزآزادسازیحریمدریاورودخانهها
برایجنگلهاومراتعهماجراشود.
•• سایت دیوار وقتی که کاربران به برخی موارد
زیرپاگذاشتنقوانینتجارتالکترونیکاعتراض
میکنن ،حساب اونها رو مسدود میکنه! لطف ًا
مسئوالنپلیسفتاوقوهقضاییهپیگیراینمسئله
باشند.
•• من به این نتیجه رسیدم که ارز  4200خیلی
هم بد نبوده اگه بد بود چرا برای دارو و برخی
کاالهای اساسی هنوز استفاده میشود؟ پس
معلومهکاردولتقبلدرستبوده.
•• آقای میرکاظمی برنامه و بودجه و آقای حاج
باباییخوابیدیابیدار؟سالتمامشدچراهمسان
سازیحقوقبازنشستگانرااجرانمیکنید؟
•• سهمیهها یک طرف ،لو رفتن سواالت کنکور
هم یک طرف! کسانی که نه سهمیه دارند نه پول
کجایماجراهستند؟
•• درسادهترینمسئله،افزایشاجارهبهاقانونی
 ٢٥درصدتازهاگررعایتبشهولیافزایشحقوق
 ١٠درصد!یکیاینمعادلهروتوضیحبدهکهبقیه
ازکجابایدتامینبشه؟
•• گویا محدودیتهای کرونا کم شده و دوباره
کرونا دارد رشد میکند .بهتر نیست تاکید کنند
کرونارافراموشنکنیم!
•• چــرا هیئت دول ــت بــا افــزایــش حقوق سایر
سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی مخالفت
میکند؟ اگر دولت حق دخالت برای صندوق
تامین اجتماعی را ندارد پس چرا سازمان تامین
اجتماعی تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را
که ٣٨درصد برای سایر سطوح است ،افزایش
نمیدهد؟...
•• درضمنکارشناسانیکهدررسانهملیدراین
مواردصحبتمیکنندبایدمادربابچهاینطوری
رفتار کند .معلم باید با دانش آموزان این طوری
برخورد کند .نتیجهاش میشه همین شما به
گذشته برگردید و با االن مقایسه کنید ببینید
بچههایآنزمانموفقترندیااالن؟

