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ایران و دوستان دوران سخت
همزمان با به اوج رسیدن مذاکرات ایران و فرانسه
درباره برجام ،ظریف در سفرهای اخیر خود به
روسیه و چین نیز رفت؛ در پکن از پیشنهاد «روابط
راهبردی  25ساله» گفت و در مسکو از «دوستان
دوران سخت» تقدیر کــرد .به نظر می رسد در
حالیکهمذاکراتدربارهحفظبرجامبافرانسوی
ها به جزئیات ریز رسیده ،این سفرهای ظریف
تالشی برای ارسال پالس های مثبت به شرکای
قدیمی و دایمی ایران است .به خصوص این که به
نظر می رسد روسیه و چین درباره مذاکرات ایران
و فرانسه که  3-2ماهی می شود در جریان است،
مشارکت فعاالنه ای ندارند و حداقل موضع شان
بیشتر سکوت است.
تجربه دوره برجام زمانی که پس از توافق ،بیشتر
تخم مرغ های ایران در سبد اروپا چیده شد و به
حاشیه رفتن چین و روسیه در مراودات اقتصادی
و مالی این دوره و بازگشت به سوی چین و روسیه
پس از خــروج آمریکا از توافق هسته ای ،این
ابهام را پررنگ می کند که با فــرض محال که
مذاکرات با فرانسه به یک توافق برای حفظ برجام
منجر شود آیا بازهم چین و روسیه در دیپلماسی
اقتصادی ایــران جایگاهی مانند دوره برجام
خواهند داشت؟
البته در ایران برخی طیف های سیاسی غرب گرا
مخالف ارتباط نزدیک با روسیه و چین هستند و
عمدتا به غلط روسیه را همان روسیه دوره تزاری
تصور می کنند .برخی دیگر از تحلیل گران ایران
نیز در تعبیری که زیاد تکرار می شود می گویند
که روسیه «از کارت ایران» در عرصه بین المللی
استفاده می کند .در روسیه هم البته برخی
تصمیم سازان هستند که خیلی موافق قرابت
تهران و مسکو نیستند ،استدالل شان نیز این
است که هرگاه ایــران از سوی غرب چراغ سبز
ببیند به سوی اروپایی ها می چرخد .به همین
دلیل برخی تحلیل گران روسی ایران را شریکی
پایدار برای خود نمی دانند.
با علم به این که هر کشوری در عرصه بین المللی
منافع خود را دنبال می کند و ایــران با روسیه
و چین در حــوزه هایی که چه بسا بسیار مهم
هم هستند ،اختالف های جدی دارد(مثال بر
خــاف دوستی دیرینه تل آویــو و مسکو ،رژیم
صهیونیستی اصلی ترین تهدید در منطقه علیه
ایران است) و نیز با توجه به این که حتی چینی
ها و روس ها نیز در حوزه هایی به آن چه باید عمل
می کردند عمل نکرده اند ،اما هم تجربه نشان
داده که دیپلمات های دو کشور می توانند میان
این منافع و اختالف ها توازن مثبت برقرار کنند و
هم قرابت موضع با چین در محافل بین المللی و
منطقه ای و نیز همجواری جغرافیایی و همکاری
های نزدیک نظامی و امنیتی با روسیه در سوریه،
ایــن گــزاره را پررنگ تر می کند که در شرایط
مختلف ،چه تحریم های غرب علیه ایران اعمال
شده باشد و چه لغو ،روابط با این دو کشور نباید
تابعی از در باغ سبز غرب باشد.
به همین دلیل به نظر می رسد ،درصورتی که
گشایشی در مراودات ایران و اروپا بر سر برجام
رخ دهد ،یکی از مهم ترین راهبردهای ایران و
دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید توجه
به دوستان و کشورهایی باشد که اشتراکات
بیشتری باهم دارند .تجربه برجام و پشت کردن
شرکت ها ،بانک ها و حتی دولت های اروپایی به
ایران نشان داد که روابط ایران با روسیه و چین
حتی اگر به «اتحاد استراتژیک» نرسد و در سطح
«همکاری استراتژیک» یا «مشارکت استراتژیک»
باشد ،بازهم اشتراکات و منافع یکسان میان سه
کشور این الــزام را پررنگ می کند که حداقل
در شرایط یکسان که باید بین اروپــایــی ها و
روسیه یا چین یکی را انتخاب کنیم ،اگر انتخاب
مان دوستان قدیمی باشد ،احتمال پایداری
همکاری ها و منتفع شدن از این مراودات بیشتر
خواهد بود.
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زلمی خلیل زاد؛ فرستاده ویژه وزارت خارجه
آمریکا بــرای صلح افغانستان از دوشنبه در
کابل به سر می برد و مشغول رایزنی با رهبران
حکومت ،سران احزاب و جریان های سیاسی
درباره توافق نامه صلح آمریکا و طالبان است.
اما تاکنون مفاد این توافق نامه اعالم نشده
و خلیل زاد حتی نسخه ای از آن را در اختیار
رهبران حکومت افغانستان هم قرار نداده و
گفته است که او به دالیــل امنیتی و به دلیل
این که نمی خواهد پیش از امضای ترامپ،
مفاد آن افشا شــود ،آن را در اختیار رهبران
افغانستان قرار نمی دهد .زلمی خلیل زاد،
نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان گفته
است که اگر «شرایط مطابق توافق نامه» پیش
بــرود ،در  ۱۳۵روز آمریکا «پنج پایگاهش»
را در افغانستان در چند مرحله ترک خواهد
کــرد .شمار نیروهای آمریکایی که در این
مدت ،افغانستان را ترک خواهند کرد ۵۴۰۰
سرباز خواهد بود .آمریکا اکنون  ۱۴هزار نیرو
در افغانستان دارد .خلیل زاد اعــام کرده،
«ما بر سر چهار موضوع با طالبان به توافق
رسیدیم .مسئله اول مورد توافق این است که
از مناطق تحت کنترل طالبان نباید خطری
متوجه آمریکا و هم پیمانان این کشور شود.
نکته دوم این است که خروج نیروهای آمریکا
از افغانستان به شرایط خاصی بستگی دارد و
مسائل سوم و چهارم ،مذاکرات بین االفغانی و

آتش بس دایمی دراین کشور است ».همزمان
با حضور خلیل زاد در کابل و صحبت از امید به
صلح ،تحرکات تروریستی طالبان در سراسر
افغانستان شدت گرفته است .دوشنبه شب،
کابل شاهد یکی از مرگبارترین حمله ها
در یک منطقه به شــدت محافظت شــده بود
که  ۱۶کشته و بیش از  ۱۰۰زخمی به جا
گذاشت .نیروهای طالبان با تراکتور بمب
گــذاری شــده ،یک کمپ مربوط به خارجی
ها در «( »Green Villageدهکده سبز) را
هدف قرار دادند .گروه طالبان اعالم کرد این
حمله به منظورهدف قراردادن محل استقرار
نیروهای خارجی در کابل بوده ،اما ساکنان
میگویند مردم عادی کشته شدهاند .مسلم
شیرزاد ،کارشناس مسائل سیاسی افغانستان
در مصاحبه با آناتولی می گوید« :آمریکا اعالم
کرده که پس از خروج نیروهایش از افغانستان
به پشتیبانی اطالعاتی خود از کابل ادامه می
دهد تا این کشور بار دیگر به پایگاه تروریستها
تبدیل نشود ،اما به نظر نمی رسد توافق با
طالبان منجر به توقف کامل جنگ شود []...
توافق طالبان با آمریکا باعث کاهش قابل
مالحظه خشونت در افغانستان می شود،
اما جنگ در این کشور پایا نیافتنی نیست.
شماری از فرماندهان طالبان با صلح مخالف
اند و مستقل یا زیر چتر دیگر گرو هها مانند
داعش به جنگ ادامه خواهند داد».

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• یعنی هیچ کس توی این مملکت نیست که
جلوی خودروسازهای بایسته و حق مردم رو
بگیره؟ چهار ماه پیش خودروی تحویل 30
روزه سایپا رو ثبت نام کــردم ولی هنوز بهم
تحویل ندادن .بهشون که اعتراض می کنی با
پررویی میگن می خواستین نخرین!
•• از آقــایــان تقاضا دارم فکری بــه حــال ما
کارگرها بکنند .مــن باحقوق ماهانه یک
میلیونو 800چهجورییکخانوادهپنجنفره
را اداره کنم؟ با خرج و مخارج پسر دانشجو و
یک پسر سرباز چه کنم؟ جالب این جاست که
همیشهدوماهحقوقهمازکارفرماطلبدارم.
•• چــرا بــا تیترهای هیجانی و بــی انصافی
تون می خواین عده زیادی رو از نون خوردن
بندازین؟سرگردنه بگیری تاکسی های
اینترنتی یعنی چی؟! شما از هزینه قطعات
ماشین و اجرت مکانیک های بعضا بی انصاف
خبر دارید؟ لطفا نمک به زخم مردم نپاشید.
عده زیادی از طریق اسنپ و تپ سی و ...در
حال امرار معاش هستند.
•• درمعتبرتریندانشگاهصنعتیکشورچهارتا
جوجه مهندس تجارت آموزش بیت کوین راه
اندازی کردند و در لوای اعتبار این دانشگاه با
اغفال جوانان کشور چه پول هایی که به جیب
نمی زنند ؟
•• با این که خودم در سایت ثنای قوه قضاییه
ثبت نام کردم وقتی فقط برای تایید و گرفتن
رمز به دفاتر خدمات قوه قضاییه مراجعه کردم
مبلغ  11هزار و  500تومان پرداخت کردم .
چه خبر است که یک تایید و یک برگ پرینت
این قدر گران می شود؟
•• بعضی از تماشاگران تراکتورسازی هنوز
هم پرچم کشورهای بیگانه را می آورنــد و
روی سکوها برافراشته می کنند .چرا کمیته
انضباطی وکمیته اخالق واکنشی نشان نمی
دهد؟ چرا شما الل هستید؟
••ممنون از گزارش شما درباره تاکسی های
اینترنتی  ،آقایان هنوز بنزین گــران نشده
به استقبال رفته انــد  .مگر افزایش هزینه
ها برا ی این شرکت هاست چرا تاکسی تلفنی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ها افزایش قیمت نداشته اند؟
•• لطفا درباره شرکت سایپا گزارش بگیرید
که چرا تیبا تحویل فوری  ۴۵روزه  ۱۵۰روز
طولکشیدهاست؟خواهشمیکنمپیگیری
بفرمایید .چون هیچ کس جواب گو نیست.
•• برادری که از دستاوردهای برجام گفتی،
معلومه احــســاس غــرور کــردی از ایــن همه
دستاورد! داداش بیدارشو ،شما نمی خواد
از دستاوردهای برجام بــرای اون خواننده
عــزیــز بــگــی .اص ــا دســتــاوردهــای بــرجــام
کو،کجاست...؟به ماهم نشون بده.
•• باتوجه به وضعیت مالی ضعیف و فشارهای
اقتصادی بــرای سرپرست خانواده هاهمه
مدارس دولتی برای ثبت نام به اسم کمک به
مدرسهتقاضایمبالغاجباریرادارند.تکلیف
ماچیست.
•• لطفا بــه وزیـــر محترم ارتــبــاطــات ومدیر
عامل مخابرات ایــران بفرمایید حق وحقوق
بازنشستگانمخابراتراپرداختکنندوباوعده
هایکاذباینپیشکسوتانراعذابندهند.
•• آقای ظریف ،دشمنان از لبخندهای شما
نمی ترسند .بلکه اخم و تشر نیروهای دفاعی
ایران باعث شده دشمن حساب کار دستش
بیاید .
•• به تازگی افــرادی با عنوان شرکت های
هرمی صنایع دستی سعی در جذب اشخاص
برای گروه های خود و وعده کسب درآمدهای
ماهیانهمیکنندلطفابرایروشنشدنافکار
عمومی موضوع این نوع فعالیت هارا اطالع
رسانی کنید.
•• شــورای رقابت وطــرح تنظیم قیمت بازار
خودرو هیچ کدام قیمت ها را تعدیل نکردند.
طرح ها فقط برای خالی کردن جیب مردم
بود .آقایان تا کی شعور مردم را به سخره می
گیرید؟
•• هموطن عزیزی که تا االن توی خواب بودی
وتازه از خواب بیدار شدی این که بعد از اجرای
برجام ،فروش نفت بیشتر شده دروغ بزرگیه
که به شما گفته اند.
•• چرا ناجا مطالبات کارکنان بازنشسته سال

نمابر05137009129 :

های قبل را پرداخت نمی کند؟
•• در پاسخ دوستی که پرسیده بودند چرا
استقالل استراماچونی نمی تونه مثل اینتر
روان و شناور بازی کنه؟ باید بگم که احتماال
مشکلازکیفیتزمینهوگرنهبازیکنانکهزیاد
از نظر کیفی تفاوتی نمی کنند!
•• ازوقتیقبضهایبرقراحذفکردهاندمبلغ
اجباری پرداختی ،مالیات بر ارزش افــزوده،
آبونمانوعوارضبرقچندبرابرشدهاست.
•• هــمــوطــن عــزیــزی کــه از رئــیــس جمهور
دستاورد برجام را خواسته بودی ،خدمت شما
عرض کنم که اگر دستاوردی نداشت شیطان
بزرگ از زیر آن شانه خالی نمی کرد .به لطف
همان برجام است که ترامپ در جهان منزوی
شــده و هیچ کشوری علیه کشورعزیزمان
بااوهمکاری نمی کند.
•• کاش برای ورود به حرفه پزشکی عالوه بر
صالحیت علمی  ،انسان دوستی افــراد هم
آزمایش می شد تا هم نسل پزشکانی مانند
دکتر قریب احیا می شد و هم به تدریج نسل
زیرمیزی بگیران منقرض!
•• خنده دار اســت که بیش از دو مــاه است
ماشینم را هیچ جایی بیشتر از  ۱۰دقیقه
پارک نکردم و در حیاط خانه خودم بوده ولی
 ۳۰هزار تومان الیت برایم هزینه ثبت کرده.
دیروز بعد از دو ماه ماشینم را از خانه درآوردم،
گفتند شارژ تمام شده!
•• شهرداری متن زیباتری به مناسبت این ایام
پیدا نکرده؟ در و دیوار شهر را پرکرده با اشعار
یک شاعر.
•• جـــدول دی ــروزت ــون جـــدول بــود یــا ایــران
شــنــاســی؟ نصف ســواالتــش نوشته بــود از
شهرهای فالن.
•• آقای تاج گفته دولت کمک کند تا تیم های
سرخابی از حضور درآسیا حذف نشوند آیا
هزینهبیکفایتیمدیرانناالیقرادولتبایداز
جیب مردم بدهد!؟ ما به کسی وکالت ندادیم
که مربی یا بازیکن خارجی تحت این شرایط
سخت اقتصادی بیاورد و آخرش هم هرسال
دچار کسری میلیاردی شود.

ارز 4200همچناندرمسیرمحدودشدن
ارز با نرخ رسمی برای واردات تجهیزات مربوط به کاالهای
اساسی حذف شد
در حــالــی کــه مــدتــی اســت بــرخــی شــواهــد و
اظهارات از محدودشدن تخصیص ارز 4200
تومانی حکایت دارد ،دیــروز خبر رسید که
هیئت دولـــت« ،مــاشــی ـنآالت و تجهیزات
تولیدکننده کاالهای اساسی» را از فهرست
کاالهایی که مشمول دریافت ارز با نرخ اعالمی
بانک مرکزی هستند ،حذف کرده است.
به گزارش فارس ،هیئت دولت در جلسه مورخ
 6شهریور امسال به پیشنهاد وزارت صمت
و بانک مرکزی ،ضمن اصــاح مصوبه قبلی
خود «ماشینآالت و تجهیزات تولیدکننده
کــا الهــای اســاســی» را از فهرست کا الهایی
که مشمول دریافت ارز با نرخ اعالمی بانک
مرکزی هستند ،حذف کرده است.
برهمین اســـاس ،ایــن اصالحیه بــه جــز در
مــواردی که تا ابــاغ ایــن مصوبه بــرای آن ها
ارز تأمین شده از ابتدای سال  ۱۳۹۸الزم
االجراست .گفتنی اســت ،غیر قابل نظارت
بــودن ماشینآالت و تجهیزات تولیدکننده
کاالهای اساسی از نظر قیمت ،تبعیض بین

شاخههای مختلف صنعت و کمک به تولید
داخل و ایجاد انگیزه برای خرید ماشینآالت
تولید داخل به جای واردات از مهم ترین دالیل
اصالح این مصوبه است.
گفتنی اســت ،مدتی اســت سیاست کاهش
کاالهای مشمول ارز ترجیحی از سوی دولت
دنبال می شود .مدرس خیابانی – قائم مقام
وزیــر صمت در امــور بازرگانی –  2شهریور
گفته بــود :واگــذاری ارز  4200به چند قلم
کــاالی اساسی محدود شــده و دربــاره دیگر
کاالها دولت تخصیص این ارز را متوقف کرده
است .مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی
تهران هم  5شهریور ،ضمن انتقاد از رانت
و فساد ایجادشده با ارز  4200تومانی ،با
اشــاره به نشانههای مثبتی که در عملکرد
ارزی دولت در ماههای اخیر دیده میشود،
گفته بود :کاهش توزیع این نوع ارز و محدود
شدن کاالهایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت
میکنند ،نشانههای مثبتی از تغییر نگاه دولت
در این زمینه است.

دونالددوبارهدرمخمصه

دموکراتهادربارهحقالسکوتهایترامپبه2زنتحقیقمیکنند
دمــوکــرا تهــای کنگره آمریکا قصد دارنــد
تحقیقات جدیدی را دربــاره اتهام پرداخت
حقالسکوت به دو زن بــرای مخفی ماندن
رابطه نامشروع آ نها با دونالد ترامپ انجام
دهند.بر اســاس گــزارش روزنامه آمریکایی
واشنگتن پــســت ،کمیته قضایی مجلس
نمایندگان خــود را بــرای بــرگــزاری جلسه
استماع و فراخواندن تمامی شاهدان درگیر
در پرداخت حقالسکوت به «استورمی دنیلز» و
«کارن مک دوگال» آماده میکند.دموکراتها
میگویند بر این عقیده هستند که شواهد و
مــدارک کافی بــرای معرفی کــردن ترامپ به
عنوان یکی از همدستان مایکل کوهن در
سناریویی که منجر به گناهکار شدن این وکیل
سابق ترامپ شد ،وجود دارد.مایکل کوهن
وکیل مدافع سابق ترامپ نیز با هشت اتهام
مجرم شناخته شــده و کامال واضــح به نقش
رئیس جمهور در دو مورد نقض قانون مالیات
و نیز پرداخت حق السکوت به زنان به دلیل
داشتن رابطه غیرقانونی اعتراف کرده است.
استورمی دنیلز ،بازیگر فیلمهای غیراخالقی

و کــارن مک دو گــال ،مدل سابق یک نشریه
آمریکایی ،دو زنی هستند که کوهن اعالم
کرده ترامپ برای جلوگیری از رسوایی جنسی
خود در ایام انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۶
مجبور به پرداخت حق السکوت به آنان شده
تا به موقعیت اش در روند انتخابات لطمهای
وارد نشود.دادستان اعالم کرد این هزینهها
در ایام انتخاباتی سال  ۲۰۱۶برای جلوگیری
از تبلیغ منفی و پیشبرد موفقیت کاندیداتوری
وی صورت گرفته است .در نتیجه از بودجه
کمپین انتخاباتی برای امور شخصی استفاده
شــده اســت.مــاه ژانــویــه ســال  ۲۰۱۸نشریه
«والاستریت ژورنال» گزارش داد که یکی از
وکالی رئیس جمهور آمریکا پیش از انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۶در آمریکا مبلغ
 ۱۳۰هــزار دالر به یک بازیگر زن پرداخت
کرده تا روابط نامشروع خود با دونالد ترامپ را
مخفی نگهدارد .مایکل کوهن یک ماه پیش از
انتخاباتریاستجمهوریاینمبلغرابهعنوان
حقالسکوت به یک بازیگر فیلمهای مستهجن
پرداخت کرده است.

رئیسجمعیتهاللاحمرکشوردربیرجنداعالمکرد:

نیازبه 600پایگاهامدادیدرکشور

حسین قربانی  598 -پایگاه امدادی در کشور فعال است که این آمار با
هزارو ۲۰۰پایگاهاستانداردفاصلهداردوتحققآننیازمندهمافزاییمردم
و مسئوالن و کمک خیران است .رئیس جمعیت هالل احمر کشور دوشنبه
شب در بیرجند با بیان این که با وجود  50هزار امدادگر کمبودی در این
زمینه نیست اما کمبود پایگاه امدادی وجود دارد ،افزود :برای استخدام
نیروهای واکنش سریع ،برنامه داریم« .علی اصغر پیوندی» با اشاره به این
که تمرکز هالل احمر بر پایگاه های ثابت است و با توجه به حوادث مختلف،
پایگاه ها اولین پاسخ ما به مردم محسوب می شود ،افزود :خشکسالیهای
پیاپی ۱۷ ،میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار داده که  8.5میلیون نفر
در استانهای خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان زندگی
می کنند .وی اظهار کرد :با توجه به خشکسالیهای موجود ،کاروانهای
نذر آب از  ۱۹استان به مناطق محروم سفر و خدمات فرهنگی ،درمانی و
معیشتی ارائه میکنند که سال گذشته ۳۰میلیارد تومان برای بستههای
معیشتی در  ۶۰۲روستای کشور هزینه شد .رئیس جمعیت هالل احمر
کشور در ادامه سخنانش وضعیت ذخیره انبارهای امــدادی کشور را با
توجه به سیلهای اخیر ،استاندارد ندانست اما قابل قبول اعالم و اظهار
امیدواری کرد که با استفاده از منابع داخلی ،تزریق مناسب به زودی انجام
شود .وی با بیان این که برای تامین نیروی امدادی مشکل زیادی وجود
ندارد ،اظهارکرد :برخی مشکالت بیمهای و استخدامی ،مشکل ۲۰ساله

است که امیدواریم ثبات برقرار شود .وی از خرید ۷۹دستگاه کامیونت هم
خبر داد و افزود :با توجه به اهمیت زیرساختهای مخابراتی ،بخشی به این
منظور تجهیز و بقیه در بخش حوزه ترابری استفاده خواهد شد .همچنین
مجوز خرید ۲۲۰آمبوالنس دریافت شد که پس از تامین تعدادی بر اساس
شاخص بندیها به خراسان جنوبی اختصاص خواهد یافت.
▪تحریم  ،مانع دست یابی به کمک های بشر دوستانه برای سیل زدگان

رئیس جمعیت هالل احمر کشور روز گذشته در بازدید از کاروان سالمت
نذر آب  2در منطقه عشایری نهبندان در جمع خبرنگاران گفت :سه
میلیون یورو برای کمک به آسیبدیدگان ناشی از سیل نزد فدراسیون
جهانی است که دیگر کشورها به ایران هدیه کردند اما بهدلیل بسته بودن
حساب ارزی که تحت تأثیر تحریمهاست امکان استفاده از آن نیست.
«پیوندی» افزود :از سالها قبل که خشکسالی ،استانها را تحت تأثیر قرار
داده بود ،جمعیت هالل احمر بر آن شد که مشکالت را رفع و سازمانها را
ترغیب به این کار کند .وی از اجرای طرح نذر آب یک ،طی سال گذشته در
 602روستای سیستان و بلوچستان و همچنین اجرای طرح نذر آب  2در
استانهای کرمان ،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خبر و ادامه
داد :این طرح ادامه خواهد داشت و امید است روزی برسد که طرح نذر آب
نداشته باشیم و در همه روستاها محرومیت به حداقل برسد.

امکانامریهسربازیدرشرکتهایدانشبنیانفراهمشد
معاون علمی و فــنــاوری رئیس جمهورگفت :طبق تفاهم
نامهای ،جوانان فعال در شرکتهای دانش بنیان میتوانند
خدمت مقدس ســربــازی را در شرکتهای دانــش بنیان
بگذرانند.
به گــزارش مهر ،سورنا ستاری با بیان ایــن که جوانان عضو
شرکتهای دانش بنیان میتوانند سربازی خود را در
این شرکتها بگذرانند ،افزود :این کار با موافقت
رهبر معظم انقالب اسالمی و همکاری سردار
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باقری از نظام وظیفه صورت گرفت تا بتوانیم به شرکتهای دانش
بنیان کمک کنیم .وی اظهارکرد :طرحهای جایگزین سربازی
سالهاست که مطرح میشود .این کار از طریق بنیاد نخبگان و
شرکتهای دانش بنیان پیگیری می شود و در آخر بدون سهمیه
خاصی متقاضیان اگر کیفیتی را که توسط بنیاد نخبگان و ستاد کل
نیروهای مسلح مشخص شده داشته باشند ،میتوانند در این
شرکتها سرباز باشند و همان کارشان جزو سربازی
آنها محسوب شود.

