اخبار

2

شنبه 5اسفند 7.1396جمادی الثانی .1439شماره۱۹765

وزیر علوم :نحوه پذیرش دانشجویان دکترا
تا 2سال آینده تغییر نمیکند

...

یادداشت روز
امیرحسین یزدان پناه

Yazdanpanah@khorasannews.com

 2قطعه از پازل برجامی ایران
در مقابلآمریکا
شــواهد نشــان میدهد که دربــاره برجــام پالسهای
جدی و بی ســابقهای از ســوی ایران بــه آمریــکا و اروپا
صادر میشــود .به تازگی رهبر انقــاب در دیدار مردم
تبریز به برخوردهایی که در این زمینه با غرب میشــود
اشاره و آن را برخوردهای «خوب و قاطع» توصیف کرده
قضی ه مذاکرات هســتهای اعتماد کردیم
بودند...« :در ّ
به اینها و از اعتمادمان ســودی نبردیم .خوشــبختانه
من میبینم مسئوالن کشور برخوردهای خوبی دارند و
من واقع ًا باید تشکر کنم از وزیر خارجهمان؛ برخوردش
بــا خباثــت آمریکاییها و بــا یکی بــه ْ
نعل یکــی به میخ
زدن اروپاییهــا ،برخورد بســیار خــوب و قاطعی بوده
ِ
اســت؛ بعضیاش پخش شــده و بعضــیاش هم پخش
نشــده اســت که ما ّ
اطالع داریم؛ برخورد خیلی قوی و
خوبی کردند .بلــه ،راه همین اســت .»...مواضع اخیر
عراقچی در لندن دربــاره برجام و اشــاره گزارش اخیر
آژانس به موضوع «پیشــرانهای هســته ای» زوایایی از
این برخوردها و پازل ایران را آشکار کرده است .موضع
عراقچی نشــان میدهد که ایران علنا برای نخســتین
بار و به شکل بی ســابقهای طرفهای دیگر توافق را به
خروج از آن تهدید کرده است .انتقاد شدید عراقچی از
آمریکا در موسسه سلطنتی روابط بینالمللی در لندن
( )Chatham Houseیک تهدید صریح از سوی ایران
برای خروج از برجام است ،اگر همچنان برای بانکها
و شرکتها شــرایط همکاری و تعامل با ایران شرایطی
مبهم و توام با سیاست سردرگمی باشد .جمله عراقچی
صریح است« :حتی اگر پایبندی ایران دوباره تایید شود
و تحریمها [برخالف ضرب االجل ترامپ ،توسط آمریکا
در اردیبهشت ماه] تعلیق شوند اما سیاست سردرگمی
دوبارهادامهپیداکندوبانکهاوشرکتهابازهمنتوانند
در ایران کار کنند ،ما نمیتوانیــم در توافقی بمانیم که
برای ایران نفعی ندارد این یک واقعیت اســت ».تجربه
چنددههایبهایرانثابتکردهاستکهمقابلزورگویی
و زیاده خواهی باید ایستاد و حتی یک گام عقب نشینی،
باعث پیش آمدن چند گامی دشــمن میشــود .تهدید
عراقچی بــه خوبی نشــان میدهد ،محوری کــه ایران
در برابر ضــرب االجل دی مــاه ترامپ دنبــال میکند،
سیاست مقابله به مثل و تهدید متقابل است .در حقیقت
با این موضع ،ایران راهبرد خود را یک گام باالتر از تمدید
دوباره تعلیــق تحریمها توســط آمریکا در اردیبهشــت
 97قرار داده و تاکید کرده اســت که حتــی اگر آمریکا
زیر حرف خود بزنــد و برجام را باردیگــر تمدید کند اما

فضای همکاری شــرکتها و بانکهای بیــن المللی با
ایران تغییر نکند ،این ایران خواهد بــود که به خروج از
برجام خواهد اندیشید .شاید بتوان دلیل کاهش سطح
خواســتههای آمریــکا از اروپــا را که رویتــرز هفته پیش
گزارش آن را منتشر کرده بود ،در همین مواضع صریح
ایران جست و جو کرد .عراقچی در این موضع ،هرچند
آمریــکا را مخاطب انتقاد بی ســابقه خود قــرار داده اما
در حقیقت توپ را به زمین اروپاییها هــم انداخته و به
تقابل با سیاست مبهم «یکی به ْ
نعل یکی به میخ» درباره
برجام پرداخته اســت .اروپاییها بعــد از ضرب االجل
ترامپ دربــاره برجام کــه در  22دی ماه گذشــته برای
تغییر برجام مطرح شــد ،بــه جای آن که بــه صراحت به
تقابل با سیاســت آمریکا بپردازند ،تاکید میکردند که
باید خواستههای ترامپ را بررســی کنند! درحالی که
تکلیف درباره خواستههای چهار گانه ترامپ برای تغییر
برجام روشن است و هرگونه حرکت در این مسیر ،نقطه
پایانی برای برجام محسوب میشود .از منظر جمهوری
اسالمی اروپا اقدامات عملی الزم را برای حفظ برجام
انجام نداده اســت .ایــن موضع را علی شــمخانی دبیر
شــورای عالی امنیت ملی به صراحت هفته گذشــته به
وزیر خارجه اســپانیا گفته بــود« :اتحادیــه اروپا تحرک
الزم را برای حفظ برجام از خود نشان نداده است ...به
صراحت اعالم میکنیم اگر برجــام برای ما منافع الزم
را نداشته باشد ،دلیلی برای ادامه آن نیز وجود ندارد».
مواضع اخیر مقامات ایران نشان دهنده رویکرد جدید
و جدی تهران در مقابل تهدیدهایی است که علیه برجام
وجود دارد و آن را به نقطه پایان نزدیک کرده است.
اما این مواضع همه ماجرا نیســت .ســویه دیگر موضع
ایــران ،اقدامــات علمی و فنــی بــرای مقابله بــا تهدید
آمریکایی برجام است .این بخش از پازل با «پیشرانهای
هسته ای» پر میشود .برای نخستین بار ایران اقدامات
الزم را برای ســاخت ســوخت هســتهای مــورد نیاز در
پیشرانهای اتمی آغاز کرده و آن را به آژانس نیز اطالع
داده اســت .حتی اگر هیچ فناوری جدیدی به ظرفیت
هستهایایراناضافهنشود(کهتاهمینجاظرفیتهای
جدیدی فراهم شــده) با دســتاوردهای پیش از برجام
میتوان برای پیشرانهای هستهای قدرتمند ،سوخت
 20درصد اتمی تولید کرد .چیزی شبیه به راکتورهای
ناوگان یخ شکنهای روســی که از اورانیوم  20درصد
اســتفاده میکننــد .آمریکاییها به خوبــی معنای این
پیام ایران را میفهمند ،حتی اروپاییها پیام ایران را به
روشــنی خواهند فهمید .پیامی که خیلی واضح است:
«اگر برجام منفعت نداشــته باشــد تحت هیچ شرایطی
در آن نمیمانیم» .بیش از دو ماه تــا پایان ضرب االجل
ترامــپ درباره برجــام مانده اســت ،ضــرب االجلی که
برخی منابع میگویند نســبت به دی ماه شــل تر شده
اســت   .فــارغ از این که بایــد اقرار کــرد دربــاره ترامپ
نمیتــوان هیچ پیش بینی مطــرح کرد اما ایــن راهبرد
قاطع و صریح ایران اگر در ادامه ما به ازاهای عینی هم
داشــته باشــد میتواند بر تصمیمهای اروپا و آمریکا اثر
جدی بگذارد.

با تصویب مجلس قطعی شد

وام ازدواج  ۱۵میلیون تومان تعیین شد

محمداکبــری -نمایندگان مجلــس در پایان رســیدگی به جزئیــات الیحه
بودجه با تصویب بندی از این الیحه ،بودجه وام ازدواج در سال  ۹۷را به ۱۵
میلیون تومان افزایش دادند .به گزارش خراسان در بند ب-تبصره  ۱۶الیحه
بودجه که به تصویب نمایندگان رســید با اشــاره به الزام پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به عنوان اولویت نخست پرداخت بانکها و موسسات
مالی آمده است"تســهیالت قرضالحســنه ازدواج برای هریک از زوجها در
ســال  97یک صد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجســاله اســت
وبانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به
کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند.
در همین حــال نمایندگان مجلس بــا تصویب بندهایی از تبصــره  ۱۷الیحه
بودجه هزینههــای طرح تحول ســامت را نیز کاهش دادنــد .تعیین تکلیف
بانک مرکزی برای اعطای وام به کارکنان ارتش ،تعیین شرایط جدید برای
اســتفاده ایثارگران از تســهیالت مســکن ،ممنوعیت تأمیــن هزینه افطاری
کلیه دســتگاهها از محل بودجه کل کشور ،ســاز و کار مجلس برای نوسازی
بافت فرسوده و اشــتغال زایی برای کولبران ،تعیین سازوکار برای استرداد
زمینهای تحت مالکیت اشخاص از سال  60به بعد و تخصیص هزار میلیارد
تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان از دیگر مصوبات مجلس در
روز پایانی بررسی الیحه بودجه سال  97بود.

مدیرکلدفترتحقیقاتستادمبارزهباموادمخدراعالمکرد

تولد ساالنه  ۷۵۰۰نوزاد معتاد در کشور

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد :ساالنه
یک میلیون و  ۵۰۰هزار زن باردار در جامعه داریم که یک بررسی نشان داده
است که نیم درصد از آنها حدود  ۷۵۰۰نفر در ســال نوزادان معتاد به دنیا
میآورند.
حمیدرضا صرامی در گفت وگو با ایســنا ادامــه داد« :در جامعه جهانی از هر
سه فرد مصرفکننده مواد یک نفر زن است»،در ایران این موضوع از وضعیت
بهتری برخوردار اســت .در جهــان  ۳۳درصــد از مصرفکننــدگان را زنان
تشکیل میدهند .در ایران از هر  ۱۰نفر مصرفکننده مواد مخدر یک نفر زن
است .ولی روندها نشــان میدهد که گرایش دختران و زنان به مصرف مواد
مخدر در حال افزایش است .علتهای گوناگونی همچون زمینههای فردی،
هویت ،هیجانهای درونی ،کاهش عــزت نفس ،ضعف مهارتها ،الگوهای
نامناســب فرزندپروری در خانواده ،دریافت تأیید اجتماعــی از جامعه بدین
معنا که برای پذیرش در گروه همســال از ماده گل یا ماریجوانا و ...مصرف
کند ،فقر گریزگاههای اجتماعی برای تخلیه هیجانات و ...در کنار دسترسی
آسان به مواد مخدر میتواند زمینه گرایش دختران به اعتیاد را در آینده بیشتر
فراهم کند .صرامی با بیان این که «سیستم اعتیاد از طریق فریب فرهنگی و
باورهای نادرســت تالش میکند مصرف مواد مخدر را برای زنان و دختران
عادی نشان دهد» افزود 27.4 :درصد از جامعه نگرش مثبت به مصرف مواد
مخدر دارند .از این میان سهم زنان  26.4درصد است و سهم مردان 29.3
درصد است .براساس دادههای بهدســت آمده از شیوعشناسی نیز22.3 ،
درصد کارگران کشــور دچار مصرف مواد هســتند .مدیرکل دفتر تحقیقات
و آموزش ســتاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد :برای بهدســت آوردن چرخه
جدید فروش مواد در ایران دانههای تراریخته شاهدانه را وارد کشور میکنند
و الگوی مصرف جدیدی را ایجاد کردهاند.

به گفته وزیر علوم نحوه پذیرش دانشجویان دوره دکترا تا دو سال تغییری نخواهد کرد و همچنان روال  ۳۰درصد نمره آزمون و ۷۰درصد نمره
مصاحبهوغیرهلحاظخواهدشد.منصورغالمیصبحروزگذشتهدرحاشیهبازدیدازحوزهبرگزاریآزموندکترادردانشگاهصنعتیشریفضمن
یشود.
اعالماینمطلبازشرکتحدود ۲۳۴هزارنفردرآزمونامسالخبردادوگفت:نتایجاولیهآزموندکترا،اواخرفروردین ۹۷اعالمم 

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• از نیـروی انتظامـی کـه داعشـیهای وطنـی در
پوشـش دراویـش را رسـوا و امنیـت مـردم را تامیـن
کـرد خیلـی متشـکریم.
•• تـازه هفتـه پیـش قانـون گذاشـتند کـه زمینهـا
و امـوال تصـرف شـده بـا پرداخـت قیمـت روز آنهـا
نیازی به پـس دادن نـدارد .کافیه در برخـی نهادها
آشنا داشته باشـی یا یک نفر کارشـناس بیاد قیمت
غیرواقعـی بزنـه روی مـال قانونـی ملـک و زمیـن و
تصاحـب میکنـی بـازم قانونـی .بـا ایـن قانونهای
مـن درآوردی خـدا میدونـه چقـدر زمیـن دسـت
نهادهـای مختلـف هسـت.
••بـا شـنیدن خبـر شـهادت عزیزانمـان در ماجـرای
خیابان پاسـداران واقعا دلم به درد آمـد چرا نیروی
انتظامـی باید بـا آنها مسـامحه کنـد که کار بـه این
جـا برسـد؟ بـه نظـر مـن بایـد در سـاعات اولیـه پـس
از اصـرار ایـن جانیـان بـه حـرکات خـود بـا قـدرت
جوابشـان را میدادنـد تـا بدانند مملکـت صاحب و
قانون دارد.ای کاش قوه قضاییه بـا فوریت و قدرت
عمـل کنـد تـا درس عبرتـی بـرای اوباش باشـد.
•• اگر طرح اعاده اموال نامشـروع مسـئوالن واقعی
باشـد شـاید تـا حـدودی آبـروی بـر بـاد رفتـه آنـان را
بهبود بخشـند.
••مگـه بازگردانـدن امـوال نامشـروع مسـئوالن
نیـاز بـه تصویـب دارد؟ جالبـه کـه فقـط  90نفـر از
نماینـدگان امضـا کردنـد!
••اگه چوبه دار در انتظار متجـاوزان بیت المال اعم
ازمسئول یا .. .باشد این همه فسـاد مالی نخواهیم
داشـت .تا حاال نشـنیدیم یکی از مسـئوالن متجاوز
اعدام شود.
••برخـی از ایـن نمایندگان مـا در دنیـا بـی نظیرند!
به جای هواپیما بـا اتوبوس بریم مکـه! هواپیماهای
سـعودی خیلـی شـیک و تمیزترنـد بـرای نجـف و
کربلا هـم اربعیـن پیـاده بریـم .هـم ثـواب داره هـم
بـرای سلامتی خوبـه.
••مـن کـم سـواد از ابتـدای حضـور وزیـر راه و
شهرسـازی یعنـی آقـای آخونـدی متوجـه شـدم کـه
ایشـان کارایـی الزم را نـدارد .چگونـه اسـت کـه
نماینـدگان محتـرم مجلس متوجه نشـده انـد و او را
اسـتیضاح نکـرده انـد و اجـازه داده انـد او همچنان
وقـت کشـی کنـد و کار بـا کیفیتـی انجـام ندهـد؟!
••پیامکهـای مزاحم شـبانه همـراه اول و ایرانسـل
امـان مـردم را بریـده و هیـچ کـس نیـز رسـیدگی
نمیکنـد !
••تنها بازمانده آسمان قبل از رفتن به فرودگاه
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تهران از موبایلش هوای یاسوج را نامناسب دیده و
با احتمال لغو به فرودگاه نرفته! پس پرواز به لحاظ
هواشناسی باید لغو میشد اما شرکت آسمان به
خاطر خسارت تاخیر یا از ترس اعتراضهای شدید
و همیشگی مسافران به ناچار پرواز را انجام داده!
آسمان به دلیل پرواز در ارتفاع پایین برای فرود
و برودت هوا دچار نقص فنی شده و دید نداشتن
خلبان در مه غلیظ ،دو دلیل مهم سقوط آسمان
در لحظه بستن کمربندهای فرود مسافران است.
••آیا با اسـتعفای آخونـدی نـاوگان هوایی فرسـوده
ما نـو میشـود؟!
••در برنامههایـی که بـه حـوادث هوایـی میپردازد
بارها دیـده ایم وقتـی یـک هواپیما به زمیـن نزدیک
میشـود دسـتگاهها زنگ هشـدار مبنی بـر نزدیک
شـدن بـه زمیـن میزنـد .آیـا ایـن هواپیمـا چنیـن
دسـتگاهی نداشـت؟
•• دلـم برای آن مسـئولی میسـوزد که در رسـانهها
داد میزند «من دسـتور میدهم بـه اصناف که حق
هیچ گونه افزایش قیمت تا پایـان فروردین نداریم»
و کسـی بـه دسـتورش شـلغم هـم خـرد نکـرد! پـس
خـودت را جلوی مـردم خـراب نکن.
••لطفا پیگیر باشـید .سـیگار تیر متوسـط سـه شنبه
 1400تومـان ،چهارشـنبه  2000تومـان .اوال
الیحـه اش هنوز در مجلسـه ثانیـا قراره چنـد درصد
گـران بشـه؟
••بـا توجـه بـه درآمـد بسـیار انـدک اکثـر بیمـه
شـدگان اختیـاری تامیـن اجتماعـی متاسـفانه هـر
سـال شـاهد افزایـش آن هسـتیم .لطفـا چـار های
بیند یشـند .
••بـه گفتـه سـیف و رئیـس جمهـور بهمـن تمـام شـد
ولـی از پـول  50میلیونـی مـا در موسسـه بدرتـوس
کاسـپین خبـری نشـد اگـر آقـای سـیف نمیتوانـد
اهمـال خـود را جبـران کنـد بـرود.
••برخی دندان پزشـکهای کشـور دنیا را از دریچه
پول میبینند و کارشـان را سـمبل میکنند؟
••وزیـر بهداشـت از بودجـه اختصـاص یافتـه بـه این
وزارتخانه ابراز رضایت کرد! اگر ایشـان و پزشـکان
راضـی نباشـند کارگران بـا حقـوق زیر یـک میلیون
تومـان میخواهنـد راضی باشـند!
••آن آقـای محترمـی کـه گفتـه برویـد از درآمـد
راهنمایـی و رانندگـی گـزارش تهیـه کنیـد ،کمـی
اطالعـات خـودت را ببـر بـاال ببیـن ایـن درآمـد
راهنمایـی و رانندگـی کجا مـیرود بعـد انتقاد کن.
••خدمت دوسـت عزیزی کـه گفته اند چـرا خدمات

نمابر05137009129 :

شـهرداری در پاییـن شـهر و بـاالی شـهر فـرق دارد،
عـرض میکنـم هـر وقـت عزیـزان پاییـن شـهر هـم
عـوارض خـود را بـه موقـع پرداخـت کننـد و حداقل
منازلـی با اسـتاندارد و طبـق ضوابط شـهرداری بنا
کننـد آن وقـت خدمـات یکسـان دریافـت خواهنـد
کـرد .دوسـت مـن دوره شـانتاژ تمام شـده!
••چرا ایـن قـدر مطالـب از گرانـی کذایی در سـتون
حـرف مـردم چـاپ میکنیـد؟ مگـر مـا گرانـی زمان
احمـدی نـژاد را ندیدیـم؟ االن کـه چیـزی گـران
نمیشـود چـرا اذهـان مـردم را مشـوش میکنیـد؟
••متاسـفانه فـردی نوشـته اسـت سـاالنه متوسـط
مبلغ  500هـزار تومـان جریمه میدهـد و خواهان
چگونگـی صرف درآمـد راهنمایی و رانندگی شـده
اسـت .در مرحلـه اول ایـن فرد بایـد خجالت بکشـد
کـه ایـن همـه قانـون شـکن اسـت .تعجـب میکنـم
چـرا گواهـی نامـه شـان باطـل نمیشـود!
••هموطـن عزیزمـان چـه دل پـری داشـت از
فرهنگیـان! در کـدام اسـتان سـال تحصیلـی پنـج
ماهـه شـده؟ نکنه بـا جناقـت فرهنگیـه که تـو آتیش
گرفتـی عزیـز!
••چـرا کتابخانههـای شـهر بـه صـورت شـبانه روزی
خدمـات نمیدهنـد؟
•• ایـن نکتـه مهـم در رانندگـی را همیشـه بـه خاطـر
بسـپارید و رعایـت کنیـد تـا پشـیمان نشـوید .قبـل
از حرکـت از سـوار شـدن کامـل سرنشـین عقـب و
بسـته شـدن درهـا اطمینـان حاصـل کنیـد بـه ویـژه
سرنشـین سـالمند.
••آقـای احمـدی نـژاد ظاهـرا شـما نمیدانیـد چـه
میکنید کـه اگر چهـار نفـر دور و برتان جمع شـوند
خود را نماینده ملت معرفی کنید در حالی که شـما
در حـال پیاده شـدن از قطـار انقلاب اید!
••آقـای احمـدی نـژاد ایـن ملـت بـا والیـت زنـده
اسـت بـا خمینـی و خامنـهای زنـده اسـت کـه اگـر
چنین نبـود انقلاب نمیکـرد و صدهـا هزار شـهید
نمـیداد.
••آقای احمـدی نـژاد حمایتهای تمام قـد رهبری
در طـول هشـت سـال ریاسـت جمهـوری تـان را
یادتان رفته؟ ایـن را بدانید که ما تا شـما پای والیت
باشـید بـا شـماییم و الغیر.
••مهـدی طارمـی بـا کارهـای قبلـی خـود به انـدازه
کافی به بیـت المال خسـارت زده اسـت و بـا این ادا
و اطوارهـا محبـوب نمیشـود.
••درباره پدیده شـاندیز پیگیری برای پرداخت پول
سـهامداران کی انجام میشود؟
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