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متن نهایی یا متن بورل ؟

از ظهر دوشنبه و در پایان پنج روز مذاکرات
هستهای در وین که در پی  150روز تعطیلی
مذاکرات در این شهر انجام میشد ،با خلق
واژهای جدید از سوی هماهنگ کننده مذاکرات
یعنی اتحادیه اروپــا روبه رو شدیم با نام «متن
نهایی توافق» .در واقــع انریکه مــورا نماینده
اتحادیه اروپا در مذاکرات با اعالم این که متن
نهاییبهطرفهایگفتوگوهادادهشده،اعالم
کرد این متن قابل مذاکره نیست و طرفها تنها
باید جواب بله یا خیر به این متن بدهند .اتفاق
جدیدی که با هیچ منطقی در مذاکرات چند
جانبه هماهنگی ندارد .اول این که اتحادیه اروپا
در گفت وگوهای اخیر و گذشته و حتی در گفت
وگوهای منتج به برجام یک طرف مذاکرات
نبود و همان طور که بارها در متن برجام هم
آمــده تنها نقش هماهنگ کننده مذاکرات
( )coordinatorرا داشته و دارد ،نه بیشتر؛
یعنی حتی میانجی گری هم به اتحادیه اروپا
داده نشده تا متن توافق بدهد چه برسد به این که
آن را متن نهایی اعالم کند به خصوص که هنوز
سه کشور اروپایی آلمان ،انگلیس و فرانسه که
طرف مذاکراتی ایران در  4+1هستند نه تنها
در گفت وگوهای اخیر وین حاضر نشدند بلکه
اعالم نظری هم درباره متن مورا و بورل مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپــا نداشتند که
میتواند پیامهای خاصی داشته باشد .همین
موضوع در کنار اعالم سریع موافقت آمریکا با
متن پیشنهادی اروپا این ظن را قوی میکند که
اتحادیهاروپاباهماهنگیآمریکاتنهابهفکرفشار
بر تیم ایرانی و آچمز کردن ایران بین قبول کردن
و تبلیغ عقب نشینی یا قبول نکردن و مقصر
نشان دادن ایران در شکست مذاکرات است تا
در نهایت بتواند خواستههای خود را تحمیل
کند.ایناولینمشکلاینمتنواینطورادبیات
در قبال جمهوری اسالمی ایران است.
دوم ایــن کــه بــر اســـاس هــر روش مــذاکــرات
بینالمللی و عــر فهــای مقبول در جهان،
متنی میتواند نهایی باشد که با نظر مثبت
همه طر فهای حاضر در مذاکرات نگاشته و
نهایی شده باشد و تا قبل از آن تنها یک پیش
نویس به حساب میآید که باید همه طر فها
نظر دهند و در صورت قبول دیگران ،در پیش
نویس گنجانده شود ،در حالی که هنوز هیچ
کشوری به صورت رسمی موافقت نکرده و تنها
آمریکاییهاموافقتغیررسمیداشتهاند.حتی
سه کشور اروپایی نیز در این خصوص اظهارنظر
نکردهاند.اینهمدومینمشکلایننوعادبیات
و نهایی خواندن متن پیشنهادی اروپاست
زیرا همه امروز میدانند که حداقل در موضوع
پروندههای بــاز ایــران در آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی ،کشورمان حرفهای جدی دارد
و میخواهد براساس تجربههای تلخ گذشته و
حتی عرف برجام این پروندهها قبل از اجرایی
شدن توافق احیای برجام بسته شوند.
قصد بــاز کــردن ایــن اختالف و دالیــل و ریشه
هایش را ندارم اما ایران در استداللی منطقی
میگوید نباید این ابزارهای فشار که ریشه در
اتهاماتوجاسوسیهایبزرگتریندشمناش
یعنی رژیم صهیونیستی دارد برای آینده باز
بماند و باید حداقل بسته شدن این پروندهها
در یک برنامه زمان بندی شده تعیین تکلیف
شود .این حرف سابقه اجرایی در برجام هم
دارد و در مذاکرات  ۲۰۱۵برجام نیز پرونده
مطالعات ادعایی ( )PMDکه از پروند ههای
فعلی بسیار سختتر و پیچید هتر هم بود ،در
چارچوب مذاکرات سیاسی و فنی و با تایید
قطعنامه  ۲۲۳۱حل و فصل شد ،یعنی قبل از
هرگونه توافق نهایی ،پرونده سواالت آژانس
درباره سواالت باقی مانده از گذشته حل شد.
بر اساس دو موضوع گفته شده ،از نظر تهران
متن ارائ ــه شــده از ســوی مسئوالن اتحادیه
اروپــا جدای از این که چه محتوایی دارد و آیا
مورد قبول مقامات و نهادهای عالی تصمیم
گیر ایــران قــرار میگیرد یا خیر ،متن نهایی
نیست .این متن باید در تهران به صورت کامل
و دقیق بر مبنای منافع ملی ،امنیت ملی و
حقوق ملت ایران به صورت دقیق بررسی شود
و اگر پیشنهادهای اتحادیه اروپا این منافع را
تامین و انتفاع کامل اقتصادی ایران از برجام
را محقق میکند ،میتواند با تایید ایران و دیگر
طرفها متن نهایی توافق نام بگیرد و احتماال با
حضور وزیران خارجه ایران و  4+1روند اجرایی
شدن آن آغاز شود .تا پیش از طی شدن چنین
روندی تنها میتوان از این متن به عنوان «متن
پیشنهادی بورل» یاد کرد نه بیشتر و نه «متن
نهایی» .به نظر میرسد طرف مقابل هم بعد از
سالها گفت وگوی صریح با ایران فهمیده باشد
که جمهوری اسالمی ایران کشوری نیست که
در برابر این نوع بازیهای روانی جوگیر شود
و احساسی یک موضوع مهم را رد یا تایید کند،
پس بهتر است منتظر بماند تا در روزهای آینده
ایران نیز به جمع بندی در برابر متن بورل برسد.

چهارشنبه  19مرداد 1401
 12محرم .1444شماره 21004

سکهوطال،خالفجهتبازار!

در حالی که اخبار سیاسی و خبرهایی از مذاکرات به سیگنالهای تغییر قیمت در بازارها تبدیل شده اما سکه
دوباره به کانال  15میلیون نزدیک میشود؛ علت چیست؟
مصطفوی -خــودرو ،بورس ،دالر و ...تحت
تاثیر اخــبــار ضــد و نقیض سیاسی درب ــاره
مــذاکــرات هستهای قــرار دارد و در بعضی
بازارها سرمایه گذاران فعال صبر میکنند تا
از روند مذاکرات خبرهای جدی تری منتشر
شود اما بــازار طال و سکه مانند سابق رو به
باالست! در بسیاری از بازارهای مالی باثبات
و حتی کاهش قیمتها مواجه هستیم اما
نوسانات قیمتی در روز گذشته حاکی از
صعودی شدن روند قیمتها در بــازار طال و
سکه بود .سه شنبه هر دالر آمریکا در صرافی
بانکی به قیمت  ۲۷هــزار و  ۹۶۱تومان به
فروش رسید و هر یورو نیز به قیمت  ۲۸هزار و
 ۹۱۱تومان معامله شد .قیمت هر مثقال طال
دیروز با افزایش دو هزار تومانی به پنج میلیون
و  ۹۲۶هزار تومان رسیده و هر گرم طالی ۱۸
عیار نیز یک میلیون و  ۳۶۸هزار تومان قیمت
خورد .در بازار فلزات گران بها ،قیمت هر قطعه
سکه امامی به  ۱۴میلیون و  ۹۱۹هزار تومان
رسیده است و طالی  18عیار هم به نزدیکی
یک میلیون و  40هزار تومان رسید.
▪چرا بازار طال و سکه وارد روند افزایشی
شده است؟

در مدت اخیر ،بازارهای مالی از جمله طال
و سکه ،تحت تاثیر مذاکرات ویــن و اخبار
سیاسی قرار داشتند .دالر در روز گذشته
رون ــد افــزایــشــی داشـــت .البته در ساعات
پــایــانــی مــعــامــات غــیــرقــانــونــی فــردایــی،
قیمتها رونــد کاهشی یافتند اما تا زمانی
که در بــازار معامالت نقدی انجام میشد،
برخی کانا لهای تلگرامی قیمتها را در
محدوده  31هزار و  ۸۲۰تا  31هزار و ۸۶۰
تــومــان اع ــام م ـیکــردنــد .دیــروز ع ــاوه بر
دالر که در بــازار آزاد روند افزایشی داشت،
نــرخ اونــس جهانی هم افزایشی بــود .این
دو عامل قیمتها را در بازار طال و سکه هم
افزایشی کرد ،به گونهای که سکه امامی بار
دیگر در آستانه ورود به کانال  ۱۵میلیون
تومانی قرار گرفته است .در روزهای گذشته
سیگنا لهایی از مذاکرات هسته ای برای

بــازار دالر ارســال شــده اســت .در حالی که در
هفته گذشته بار دیگر و بعد از مدتها مذاکرات
برجام آغاز شد اما گفت وگوها پس از حدود یک
هفته ،بدون نتیجه خاصی به پایان رسید .آن طور
س بازارهای
که تجارت نیوز به نقل از یک کارشنا 
مالی نوشته ،اگر اخبار قطعی از امضای برجام
انتشار یابد ،قیمتها در بازارهای مالی میتواند
کاهشی شود .در غیر این صورت ،ممکن است
سقفهای جدیدی نیز بــرای دالر ،طال و سکه
رقم بخورد.
▪کاهش قیمت برخی خودروها در بازار

بهرغم نوسان در بازار طال و سکه امادیروز و پس از
چندین روز تعطیلی به مناسبت ایام عزاداری امام
حسین(ع) قیمت محصوالتی همچون پژو ۲۰۶
تیپ  ۲و تیپ  ،۵دنا معمولی و دنا پالس توربو
با کاهش یک تا پنج میلیون تومانی و دناپالس
توربو دندهای با کاهش ۱۵میلیون تومانی مواجه
شدهاند .در محصوالت سایپا عالوه بر ساینا که
چهار میلیون تومان ارزان شده ،کوییک و شاهین
که از فرایند قرعهکشی حذف شدهاند نیز کاهش
قیمت داشتهاند.
دیگر محصوالت ایرانخودرو اما افزایش قیمت
یک تا  ۵۰میلیون تومانی و محصوالت سایپا ،یک
تا سه میلیون تومانی را تجربه کردهاند.

▪منتظر افزایش قیمت خودروها باشیم؟

وزارت صمت بارها اعالم کرده است که در
شهریور امسال واردات خودرو انجام خواهد
شد .مجلس شورای اسالمی نیز خبر از ابالغ
اجرای واردات به دولت داده است اما ظاهرا
بدنه وزارت صمت تاکنون قصد شفاف سازی
برنامه واردات را ندارد .این موضوع تا جایی
پیش رفته که انجمن واردکنندگان خودرو،
از بررسی آیین نامه اجرایی واردات اظهار
بی اطالعی کرده است .دادفر ،دبیر انجمن
واردکنندگانخودرودربارهآیندهبازارخودرو
گفته است :اگر کاهش قیمت هدف است،
براساسشنیدههاازدستورالعملیکهآقایان
از آن گفتند و به دنبال واردات خودروهای
زیــر  ۱۰هــزار دالر و کلیدواژه «خــودروی
اقتصادی» در کنار واردات «خــودروهــای
غیراقتصادی»باقیمتبیشتراز ۱۰هزاردالر
مشروط بر سرمایه گذاری در تولید داخل و از
سویدیگراگرتعرفهگمرکبرایخودروهای
غیراقتصادی به صــورت افزایشی باشد،
کاهش قیمت خودرو در بازار کشور را با این
سیاست بعید میدانم .شاید این پیش بینی
نیز اشتباه باشد اما با واردات خودرو با شرایط
مذکور  ۲۰تا  ۳۵درصد افزایش قیمت در
بازار رخ خواهد داد.

باز هم وعده ارزانی!

مسئوالن مربوط در چند روز
گذشته از پیش بینی کاهش قیمت
در چند قلم خوراکی مهم گفتهاند،
آیا این بار ،وعده هایشان محقق
میشود؟
مرجانی -پس از کاهش قیمت روغن که بعد
از مد تها رونــد افزایشی تقریبا همه اقالم
خوراکی ،مردم را امیدوار کرد طی روزهای
گذشته مسئوالن مربوط در بــازار از پیش
بینی کاهش قیمتها گفته و تــاش برای
ارزانــی بیشتر را در هفتههای آینده وعده
دادهانــد .وعدههایی که هر چند خوشحال
مان میکند اما باید منتظر ماند و دید که از
همان وعدههای کاغذی سابق است که هیچ
تاثیری بر بازار و قیمتها ندارد یا مانند کاهش
قیمت روغن عملی میشود و مردم هم آن را
در سفره شان احساس میکنند! میدانید
این مسئوالن در روزهای گذشته قول کاهش
قیمت چه اقالمی را دادهاند؟
▪برنج ایرانی واقعا به سفره مردم
یگردد؟
برم 

تلخ اســت امــا گـــزارش جدید مرکز آمــار و
مقایسه نــرخ اقــام اساسی در تیر امسال
نسبت به تیر سال گذشته نشان میدهد که
نرخ برنج ایرانی درجه یک  188.4درصد

▪چشم به راه ارزانی گوشت و مرغ هم
باشیم؟

و برنج خارجی درجه یک  56.5درصد گران
شده است .هم اکنون هر کیلو برنج ایرانی به
طور متوسط بین  ۸۰تا  ۲۰۰هزار تومان نرخ
دارد اما مدیرعامل مرکز بینالمللی تجارت و
پایانه صــادرات برنج ایران گفته :ما  ۳میلیون
تن برنج در کشور مصرف داریم که  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار تن آن از طریق تولید تامین میشود
و  ۷۰۰هزار تن ساالنه نیاز داریم که در چهار ماه
نخست امسال بیش از  ۶۰۰هزار تن وارد شده
است ،یعنی ما نیاز به واردات  ۱۰۰هزار تن دیگر
به منظور تامین مصرف داخل برای سال ۱۴۰۱
داریم .احتماال قیمت برنج در روزهای آینده تا
 ۲۰هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش خواهد
داشت .با توجه به قرار داشتن در فصل برداشت
برنج و لغو ممنوعیت برنج انتظار میرود بازار در
روزهای آینده با کاهش قیمت مواجه شود.

موضوع مشوق مالیاتی برای فروشگاههای
عرضه گوشت و فــراورد ههــای گوشتی از
دو روز پیش خبرساز شده است .طبق نامه
معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان
امور مالیاتی ،عرضه کنندگان گوشت از
پرداخت  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده
معاف شدهاند و این هزینه که بهطور معمول
از جیب خریداران و مصرفکنندگان خرد
پرداخت میشد ،حاال از قیمت گوشت و
فراوردههای گوشتی کم میشود .در نامه
سازمان امور مالیاتی با وجود استفاده از
عبارت «انواع گوشت» اشارهای به گوشت
سفید شامل طیور و آبزیان نشده و مشخص
نیست که آیا این نوع گوشت نیز مشمول
معافیت هزینههای مالیاتی خواهد بود یا
خیر اما با توجه به این که به فراورد ههای
گوشتی اشاره مستقیم شده ،این معافیت
شامل سوسیس ،کالباس و تولیداتی از
ایــن دســت نیز خواهد بــود .ایــن در حالی
است که رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و
ماهی پیش بینی کرد ،به دلیل عرضه باال
و تقاضای پایین مرغ در بــازار ،قیمت هر
کیلوگرم آن در روزهای پایانی هفته جاری
دست کم پنج هزار تومان در هر کیلوگرم
کاهش یابد.

تعطیلی ۵۰درصدیخطوطتولیدتنماهیوربگوجهفرنگی!

نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو از
تعطیلی  50درصــدی خط تولید رب گوجه
فرنگی و تن ماهی خبر داد و گفت :تن ماهی
خــوراک قشر ضعیف جامعه است که باید با
تولید فراوان قیمت آن پایین نگه داشته شود
اما سیاستهای دولت به سمتی پیش رفته
است که با کاهش تولید ،قیمت این محصول
در بازار باال رفته است .به گزارش ایلنا ،مسعود
بختیاری با بیان این که تجربه قیمتگذاری
دستوری در  50سال اخیر منتج به شکست
شده است ،افزود :با قیمت گذاری دستوری
نمیتوان شاهد کنترل قیمتها بود اما به
نظر میرسد که دولت اعتقاد راسخی به این
سیاست دارد .تولیدکنندگان در شرایط
فعلی حاضرند با سود صفر درصــد به روند
تولید ادامه بدهند و از سود قانونی  17درصد
بگذرند اما به نظر میرسد رویکردی در دولت
شکلگرفتهاستکهمیخواهدبهتولیدضربه
وارد کند.

این فعال اقتصادی از دولت درخواست کرد که
مالیات بر ارزش افزوده از تولید رب و تن ماهی
حذف شود و افزود :دولت واردات  11قلم
کــاال را مشمول معافیت مالیاتی کــرد که
شایسته است برای حذف نشدن تن ماهی
از سفره قشر ضعیف جامعه این مالیات برای
ماهی وارداتی نیز حذف شود .دولت تالش
دارد با فشار و تهدید قیمتها را ثابت نگه
دارد این در حالی است که قیمت مواد اولیه
افزایش پیدا کرده و امکان تولید با همان نرخ
سال گذشته برای تولیدکنندگان ممکن
نیست .عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو
از کاهش سهم ایران از بازار رب گوجه فرنگی
عراق خبر داد و افزود :عراقیها رب گوجه
فرنگی را از ترکیه میخرند و به ازای هر
فرد نیم کیلو مجانی در اختیار مردم کشور
خودشان قرار میدهند از اینرو رب گوجه
فرنگی ایران  20درصد بازار عراق را از آن
خــود کــرده اســت ،امــیــدواریــم با گسترش

تــعــامـلهــای تــجــاری ،فضا بـــرای توسعه
صادرات فراهم شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••اینقدرمسئوالنازطرحدارویارو...گفتندکه
فکرکردیمبازارداروواقعاکنترلشده.خدانکند
کارتانبهداروخانههاوپزشکانبیفتد.خدانکند
دستتانخالیباشدومجبورشویدداروبخرید!
حاضرید بمیرید ولــی درد بی پولی در زمان
بیماریرانکشید.
•• ببینیدمسئوالنچطوریمردمرابهفرزندآوری
تشویق میکنند .نمیتوانند بــازار و شرایط
اقتصادی افتضاح را کنترل کنند اما میگویند
برای خانوادههای دارای بیشتر از 3فرزند بلیت
سینمانیمبهامیشود!انگاربااینکارمیتوانند
ایجادانگیزهکنند!
•• متنکارنامهرئیسجمهوردریکسالگذشته
طوری تنظیم شده که انگار میخواهید انتقاد
کنیدولیجرئتندارید!
•• از زندگی و زنده بودن بیزار شدیم! مشکل
خانه و اجــاره خانه هم شده قوزباالقوز! آخر ما
مستأجرهای بدبخت و بیچاره چه خاکی به
سرمانبریزیم؟!بهکجاپناهببریم؟!
•• کسینمیگهبهمددجویانواماشتغال300
میلیونی ندین .من خودم مهندس کشاورزی
هستم .با ماشین مسافرکشی میکنم .خب به
ماهموامکمبهرهبدینیککاریبرایخودمون
درستکنیم.
••صــاحــبــخــانـههــای عــزیــز را بـــه خیمههای
سوخته آقااباعبدا( ...ع) قسم میدهم ،رحم
کنند به حال ما مستاجرها .سخته خداییش،
سخته!ایناجارههایباالراازکجابیاریم؟
•• ۲۰سال قبل با یک چینی صحبت میکردم،
میگفت ما به زندانیان غذای مفت نمیدهیم
و کــارهــای سخت را بــه آنه ــا میسپاریم با
ماهانه۱۵دالر حقوق که با آن تنها میتوانند
دو وعده غذای مختصر از زندان بخرند و اگر کار
نکنندغذاییهمندارند!
•• چرا دولت و ستاد ملی کرونا جلوی تردد به
شهرهای زیارتی مثل مشهد و قم و شهرهای
نارنجی و قرمز را نمیگیرد؟ مگه هر روز از شبکه
خبرآمارفوتناشیازکرونارامنتشرنمیکنن؟
اینسیاستیکبامودوهوابرایچیست؟
••  50سال از عمرم میگذرد اما هنوز نمیدانم
بابت چه خدماتی داریم به الیت پول میدهیم؟
آیادرقبالامنیتخودروهایمانپولمیدهیم؟یا
برایاستفادهازآسفالتکنارخیابان؟!...
•• برای 5قطره روغن دوچرخه 50هزارتومان
پرداختکردم!خدابیامرزهواژهایبهنامانصاف
بهتاریخپیوسته!
•• سالها از وعــده مسئوالن بــرای راهانــدازی
متروی مشهد گلبهار میگذرد ولی دریغ از یک
خبر خوشحال کننده در این زمینه! ما اهالی
گلبهاردررفتوآمدبامشکالتعدیدهایروبهرو
هستیممخصوصادرروزهایپنجشنبهوجمعه.
لطفاپیگیریبفرمایید.
•• خیلی کشور جالبی داریم! وزیر مسکن دولت
فعلی در توئیتر فیلتر شده جواب رئیس بانک
مرکزی سابق را میدهد! گویا هر ممنوعیت و
فیلترینگیبرایمردماست!
•• روزنامهایرانازصادراتنفتدر یکسالاخیر

تلگرام09033337010 :

میگوید،چراازتورموحشتناکنمیگوید؟
•• امروزهکشورهاییدردنیاوجوددارندکهتعداد
مجرمان در آنها به تعداد انگشتان دو دست هم
نمیرسد و زندانهای آنها عمال تعطیل است.
چه خــوب اســت گروهی از ایــران رهسپار این
ممالکشوندوعلتاینامرراازجهاتاقتصادی،
فرهنگی،اجتماعیو...بررسیکنند تاازتجارب
آنهابهرهمندشویم.
•• لطفا برای سارقان و زورگیران محترم یارانه
نقدی عدم دزدی مقرر کنید تا دست از سر مردم
بیچارهبردارند.بیاعتناییتاکی؟
•• اگــر مسئوالن روزنــامـههــا را میخواندند،
مملکتدرستمیشد.حتینگاهنمیکنند!
•• امیدواریم با اجــرای طرح دارویــار مشکالت
کمبود یا نایاب بودن داروها برای همیشه رفع
شــود .وقتی پزشکان معالج نجات و سالمتی
بیماران را به مصرف فالن داروی نایاب ملزم
میکنند ،وجدان سلیم و بیدار همراهان بیمار
نمیتواند قبول کند که شاهد پرپرشدن عزیزان
شانمقابلچشمانشانباشند.
•• اگردستگوشیقاپیاچندانگشتدستاورا
درمرحلهاولسرقتوزورگیریقطعمیکردید،
همخوداودوبارهزورگیرینمیکردهمبقیهاین
خالف را انجام نمیدادند و زن و بچه مردم این
همهترسووحشتنداشتند.
•• همین جوری یکی از کشورهای دارای آمار
باالی اعدامی روداریم ،اون موقع یکی میگه
تمام ساقیها و قاچاقچیهای مواد مخدر رو
اعدامکنین!
•• منشیفت هخانههایکوچکم.یافتنیکگوشه
دنج در خانه بــزرگ دشــوار اســت ،مینشینی
نجایدیگربهتراست.
یکجاامامیپنداریآ 
•• عزیزی که با انشای زیبایت نوشتی خیلی
جوانهاتویهمینعزاداریهانمازخوانشدندو
باهمینشورحسینیشعورپیداکردندوبانالیدن
درعزایحسین(ع)بهبالیدنرسیدندوباگریهدر
عزاچشمهاشستهشدوتوانستندخوبببینند،
خداوندچشمدلهمهرابازکند.
•• از معتادها در مجتمعهای کشاورزی پرورش
ماهی ،پــرورش قارچ و دامــداریهــای صنعتی
بزرگاستفادهکنید.
•• بانک  50میلیون وام ازدواج را داد که وقتی
اقساطوامتمامشودفقطبا 60میلیونمیتوانیم
یکدوچرخهشایدبچگانهبخریم.
•• اداره آموزش و پرورش با نصب تابلو در ورودی
مدارسدولتی،رایگانبودنثبتنامودرمدارس
غیردولتی مبلغ ثبت نام را اعالم کند .با این کار
کسی بی قانونی نمیکند و اعتماد مردم هم به
اینادارهبیشترمیشود.
•• وقتی فیلمهایی مثل روز صفر یا گاندو رو
میبینملذتمیبرمازاطالعاتوامنیتکشورم
و کمبودها رو فراموش میکنم .فکر میکنم
بیشتر هموطنان هم مثل من فکر کنند .فقط
کاشباقاچاقچیانودزدهاهماینگونهبرخورد
کنند تا امنیت داخل شهرها هم مثل مرزهامون
بشه .ما به نان خالی قانع هستیم به شرطی که
امنیتداشتهباشیم.

