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 اعتراض، اعتصاب
 و انسداد سیاسی 
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رئیسیبهروسیهسفرمیکند

اضطراریاافقبینی 
استراتژیک؟

 روز گذشــته علی بهــادری جهرمی، 
سخنگوی دولت ســیزدهم از سفر ابراهیم 
رئیسی به روســیه در اوایل ســال جدید 
میالدی به دعوت پوتین خبر داد و هدف از 
این سفر را استمرار تعامالت راهبردی ایران 
و روســیه با محوریت توسعه همکاری های 
تجــاری و پیش اقتصادی خوانــد. بدین 
ترتیب عزیمت به سرزمین تزارها، در سال 
نوی میالدی سومین سفر خارجی ابراهیم 
رئیسی به شرق از آغاز حضورش در پاستور 
محسوب می شود. ســفری که هم زمان با 

مذاکرات هســته ای در وین انجام خواهد 
شد و از همین رو بنا بر پیش بینی ها رایزنی 
پیرامون چالش ها و مســائل مطرح شده در 
وین نیز ازجمله مواردی است که رئیسی و 
پوتین از آن سخن خواهند گفت. چراکه با 
وجود روند ُکند مذاکرات در دولت رئیسی، 
تهران به تکاپو افتاده اســت تــا برای حل 
مشــکالت اقتصادی خود و پیشــگیری از 
تحریم های احتمالــی آمریکا و اروپا هرچه 
زودتر به یــک توافق حتی موقــت با 1+4 

دست یابد. 

واکاوی ابعاد مبهم طرح بنزینی دولت سیزدهم

ورود چشم بسته به یک عرصة پرمخاطره
چرتکه 3

شکر رکورد گرانی را شکست

 آغاز دور جدید مذاکرات
 ایران و عربستان به زودی 

 انتقادات یک خطاط به ثبِت خوشنویسی 
در کشور همسایه و سکوت ما؛

 ایران پذیرفته دایة خوشنویسی 
است و ترکیه صاحب آن! 

بازنشستگان کشوری در تجمعات اعتراضی دیروز:

 همسان سازی
 باید دائمی شود

مزایای رفاهی و انگیزشی از مالیات معاف شدند

ادامه اختالف بر سر 
معافیت مالیاتی حق بیمه

 دولت ایرانیان مهاجر را به بازگشت بدون ترس
 به کشور تشویق می کند؛ 

 ترسیم یک افق مه آلود

دسترنج 4
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فرهنگ و هنر 8

شهرنوشت 6

شورای عالی انقالب فرهنگی با افزایش سالیانه 
جذب ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی نسبت به سال 
قبل، به مدت 4 سال موافقت کرد. این دانشجویان 
در همه دانشگاه های کشور جذب خواهند شد اما 
بصورت بومی گزینی به مناطق محروم اختصاص 

پیدا می کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
در جلسه عصر روز سه شــنبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار 
شد، بررسی افزایش جذب دانشجویان رشته های 
پزشکی و تدوین ســند تحول شورای عالی انقالب 

فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه افزایش سالیانه جذب ۲۰ درصد 

دانشجوی پزشکی نسبت به سال قبل به مدت 4 سال 
مورد موافقت اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
قرار گرفت. این افزایش اختصاص به مناطق محروم 
دارد و دانشجویان در همه دانشگاه های کشور جذب 
خواهند شــد اما بصــورت بومی گزینی به مناطق 

محروم اختصاص پیدا خواهند کرد.

این افزایش بطور خاص برای عموم داوطلبین 
به منظور خدمــت در مناطق محروم بــوده و تابع 
ضوابط سایر سهمیه ها نیست. در مجموع این چهار 
ســال، ۹۰۰۰ نفر به ظرفیت پزشکی کشور اضافه 

خواهد شد.
همچنین در این جلسه سند تحول شورای عالی 
انقالب فرهنگی تهیه و قرار شد اعضا نظرات خود را 
ظرف مدت یک هفته به کارگروه تحول این شــورا 

تحویل دهند.
این سند مشــتمل بر بخش هایی چون قرارگاه 
فرهنگی کشــور، تحول در شــورا، ترکیب حضور 
اعضای حقوقی، تحول در دبیرخانه و تاکید بر ساختار 

اجرایی شدن شورا تدوین شده است.

یک کارشناس مســائل بین الملل گفت: بهانه 
آمریکایی ها در مذاکرات هم البته تحت فشار البی 
صهیونیست این است که ایران در صدد خرید وقت 
برای پیشبرد برنامه های هسته ای خود است. بنابراین 
باید ببینیم چگونه قرار است این فضای بی اعتمادی 
میان دو طرف کاسته شود که البته کار بسیار دشواری 
است. ایران به دنبال متنی است که به دغدغه های 
خودش پاسخ دهد و طرف آمریکایی هم نگرانی های 

خود را مدنظر قرار داده است.
نوذر شــفیعی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در 
ارزیابی روند پیشرفت مذاکرات وین، آغاز دور هشتم 
مذاکرات از روز گذشته و در پاسخ به این سوال که با 
توجه به اینکه از سوی وزیر امور خارجه مطرح شد 
که طرفین در خصوص آغاز کار روی سند مشترک 
توافق کرده اند، آیا شاهد سرعت بخشیدن به روند 
مذاکرات خواهیم بود، گفــت: معتقدم هرچه در 
مذاکرات پیش می رویم اختالفات کاهش یافته و بر 
سرعت آن افزوده می شود؛ اینکه چرا در دور گذشته 
مذاکرات به کندی پیش رفت ناشی از این موضوع 
بود که میان طرفین نوعی بی اعتمادی وجود داشته 
و همچنان ادامه دارد چرا که ایرانی ها ضمن به یاد 
داشتن خاطره تلخ خروج آمریکا از برجام، امروز نیز 

با آینده ای مبهم در خصوص توافق هسته ای مواجه 
هستند چراکه جمهوری خواهان اعالم کرده اند در 
صورت احیای برجام، چنانچه در انتخابات ۲۰۲۲ 
اکثریت کنگره و در سال ۲۰۲4 ریاست جمهوری را 
به دست بیاورند، اقدام ترامپ در خروج از آن را تکرار 

خواهند کرد. 
وی افزود: یافتن چنین متنی با حساسیت های 
خاصی همراه اســت و می تواند فضای دور هشتم 
مذاکــرات را نیز با لغزش هایی مواجــه کند. به هر 
صورت، الزمه پیشرفت مذاکرات این است که اراده 
طرفین بر پیشبرد مذاکرات باشد که هر دو طرف در 
این رابطه نســبت به طرف مقابل شکاک هستند. 
همچنین اگر تالش طرفین بر اعتمادسازی معطوف 
باشد و این اعتماد شــکل بگیرد آن زمان است که 

می توانیم نســبت به دســتیابی به توافق و اجرای 
موفقیت آمیز آن امیدوار باشیم. 

این اســتاد دانشــگاه گفت: ایران در مســیر 
دستیابی به توافق برای احیای برجام با نگرانی های 
فراوانی مواجه اســت که پایبندی آمریکا به توافق 
حاصل شده و تعهد این کشور برای تسهیل حضور 
شرکت های بین المللی در ایران از مهمترین نگرانی ها 
اســت. البته تهدید جمهوری خواهان به خروج از 
توافق نیز می تواند مانعی برای حضور شــرکت ها و 

سرمایه گذاری در ایران باشد. 
شفیعی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش از 
آغاز مذاکرات این چنین تصور می شد که مانع اصلی 
در مســیر احیای برجام آمریکا است و کشورهای 
اروپایی تنها تســهیل گر گفت وگوها خواهند بود 
اما با آغاز دور هفتم مشــخص شــد که تروئیکای 
اروپایی نیز نقشی غیرسازنده را در پیش گرفته اند، 
این سه کشور اساســا چه هدفی را از این نوع کنش 
دنبال می کنند، گفت: اروپایی ها سه مالحظه را در 
جریان مذاکرات مدنظر دارند؛ نخستین مالحظه 
مسائل و دغدغه های مرتبط با خودشان است. آن ها 
فرض شان بر این است که ایران به دنبال برنامه های 

هسته ای نظامی است.

خبر

گفتوگو

شورای عالی انقالب فرهنگی موافقت کرد 

 افزایش ۲۰ درصدی جذب دانشجوی پزشکی

شفیعی در گفت وگو با ایلنا:
کاستن از فضای بی اعتمادی میان تهران و واشنگتن کار مشکلی است


