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آوار نقدینگی بورس بر سر مسکن خراب شد

خرید خانه با 
حقوق61 سال

همدلی|  رها شدن بازار سرمایه و هجوم نقدینگی 
در بــازار مســکن را حاال دیگــر در آمارهای بانک 
مرکزی هم به خوبی می توان دید. آن طور که بانک 
مرکزی در تیر امســال دربــاره قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی گزارش می دهد قیمت هر متر خانه 
در تهران به 41میلیون و 700هزار تومان رســیده؛ 
این یعنی یک واحد 100متری به طور متوســط به 
چهار میلیارد و 170میلیون تومان رســیده است. 

درصورتی کــه میــزان دریافتــی حداقل بگیران را 
5میلیون و 700هزار تومــان در نظر بگیریم، یک 
حساب سرانگشتی نشان می دهد که اقشار ضعیف 
بعد از حدود 731ماه می توانند یک خانه 100متری 
در پایتخت خریداری کنند؛ مدت زمانی نزدیک به 
60سال. البته درصورتی که قیمت مسکن ثابت بماند 
و تمام دریافتی اقشــار آسیب پذیر طی این مدت، 
شرح در صفحه6 همگی پس انداز شود. 

پایگاه خبری جماران خبر داد؛

 تکذیب یک ادعا 
درباره نحوه ارتحال امام 

راهکار یک فعال اصولگرا؛

 اموال فائزه هاشمی
 باید مصادره شود

2

 واکنش ها به 
یک اعتراف تلویزیونی

 علی صوفی در گفت وگو با همدلی:
 برخی می خواهند صورت مسئله را پاک کنند

رسانه های عربی خبر دادند

جزئیات پیشنهاد بورل 
برای احیای برجام

گزارش همدلی از طوفان گرد و خاک در خوزستان

 گرد و غبار اهواز؛
 ۶۶ برابر حد مجاز 

همدلی از یک چالش بهداشتی گزارش می دهد؛

 زنان وجوانان؛ 
کم کار در اهدای خون

با نزدیک شدن فصل سرما، دامنه جنگ 
اوکراین از مرزهای این کشور فراتر می رود

اروپا در تیررس بحران 
انرژی مسکو

یک رســانه عربی در گزارشــی به نقل از منابع 
نزدیک به مذاکرات، جزییات تازه ای در خصوص 
پیشنهاد مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به 
ایران منتشر کرد.به گزارش روزنامه العربی الجدید 
به نقل از منابع نزدیک به روند مذاکرات هسته ای 
غیرمســتقیم ایران و آمریکا با وساطت اتحادیه 
اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس جزییاتی در 
خصوص پیشنهاد مسئول سیاست خارجه اتحادیه 
اروپا به تهران و واشنگتن منتشر کرد.جوزپ بورل 
سه شنبه هفته گذشته اعالم کرد که پیش نویس 
جدیدی در خصوص برنامه هســته ای ایران ارائه 
داده و از طرف هــای شــرکت کننده در مذاکرات 
خواســته است که این پیش نویس را قبول کنند 

تا مانع بروز بحران خطرناک شوند.
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حذف بازار سرمایه 
توسط دولت

     رضا صادقیان 
   کارشناس سیاسی

 بررسی ذهنیت پوتین
 در قبال ایران

 محمدرضا چمن نژادیان
فعال سیاسی

ایرانی ها برای درمان به 
خارج نمی روند یا مردم؟ 

 کیاوش حافظی
روزنامه نگار

 روزهای سپید 
کرکسان در قاره سیاه

  فیض شریفی 
منتقد و پژوهشگر ادبیات

چرا در هر موضوعی با 
بحران روبه رو می شویم؟

 طاهر اکوانیان 
روزنامه نگار

 مجموعه ای از 
غلط های پرتکرار

 کیوان پهلوان
پژوهشگر موسیقی

سرمقاله

یادداشت ها

 شرح در همین صفحه

یادداشت
ایرانی ها برای درمان به خارج نمی روند یا مردم؟
کیاوش حافظی- بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت 
دولــت ابراهیم رئیســی در اظهارنظری گفت که هیچ 
ایرانی برای درمان به خارج از کشــور نمی رود. گویا با 
پدیده ای مسری رو به رو هستیم که هرکس بر صندلی 
وزارت بهداشت می نشیند زبانش شروع به زخم زدن به 
جامعه می کند. سال گذشته همین موقع عدم انتخاب 
سعید نمکی که پیش از عین اللهی، این مسئولیت مهم 
را برعهده گرفتــه بود، از نقاط مثبــت روی کار آمدن 
دولت رئیســی به شــمار می رفت. او هم عادت داشت 
هرچند وقت یک بار بــا اظهارنظرهایش داغ دل مردم 
را تــازه کند؛ اما کجای حرف های بهرام عین اللهی داغ 
را تــازه می کند؟ بالفاصله بعــد از خواندن جمله وزیر 
بهداشــت دولت رئیســی تصویری از مرحوم هاشمی 
شــاهرودی رئیس پیشــین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام که در واپســین روزهای زندگی  برای معالجه به 
آلمان رفته بود، در ذهن نقش می بندد. کاش دست کم 
آقــای وزیر به جای کلمــه ایرانیــان از کلمه »مردم« 
استفاده می کرد تا شبهه ناشی از سخنانش کمتر شود.

شــاید در پی این مطلب هر مقام مسئولی در وزارت 
بهداشــت دنبال اثبات ادعای وزیر با توســل به آمار و 
ارقام برآید. نگارنده نیز بر همین باور اســت که افرادی 
که برای معالجه به خارج از ایران اعزام می شوند کمتر 
دیده می شــوند؛ اما آقای وزیر اگــر منطق عدد و رقم 
برای وصف جامعه کافی بود، متخصصان آمار از هر فرد 
جامعه شناسی در تحلیل اوضاع واحوال جامعه خبره تر 

بودند. فهم جامعه منطق خاص خودش را دارد.
مدت هاست ناظران نســبت به کاالیی شدن خدمات 
درمانی و ســالمت جامعه هشدار می دهند. در شرایطی 
که توصیه اکید برخی پزشکان به بیماران خود، بستری 
شدن و عمل جراحی در بیمارستان های خصوصی است، 
پزشک ممکن است با خود فکر کند که چرا باید منفعت 
و هزینه درمان بیمار محتاجش به جیب پزشک خارجی 
برود؟ این سخن بدان معنا نیست که همه کادر درمان 
و پزشکان بیمار را به چشم اسکناس و پر شدن حساب 
بانکی خود می بینند؛ در دو ســال مقابله با کرونا شاهد 
جان فشانی های بســیاری از ارزنده ترین کادر درمان در 
کشور بودیم؛ اما کیست که نداند در همین مدت نیز به 
خاطر دالیل متعدد ازجمله خود نظام بهداشت و سالمت 

تقاضای کادر درمان برای مهاجرت روزافزون شد.
اما ســؤالی که باید از آقای وزیر پرسید آن است که 
واقعاً فکر می کنید اگر آن دســته از پزشکان دلسوز و 
متعهد کشور تشــخیص دهند که بیمار برای معالجه 
بایــد به یکی از کشــورهای اروپایی ســفر کند آیا با 
این هزینه ها اصــاًل وجدانش اجازه چنین توصیه ای را 
می دهد؟ سفر برای درمان به خارج از کشور پیشکش، 
اما اگر ارزش پولی ملی به پایین ترین حد خود نرسیده 
بــود و مردم توان پرداخــت هزینه های دوا و درمان را 
داشــتند، اصاًل کسی پیدا می شــد که به جای مراجعه 
به پزشک و متخصص ســری به دکان برخی مدعیان 

طب سنتی بزند؟

یادداشت
بررسی ذهنیت پوتین در قبال ایران
رفتار  چمن نژادیــان-  محمدرضــا 
و  مرموزانــه  دیپلماســی  و  متکبرانــه 
جاســوس مآبانه روس ها به ویــژه در دوران 
پوتین در عالم سیاســت و ارتباطات زبانزد 
محافل جهانی است.  بخش هایی از مقررات 
حاکم بر اجرای پروتکل ها و رفتار این مرد 
خونســرد آن قدر حساسیت برانگیز شده که 
همــواره توجه ناظران سیاســی و اصحاب 
رســانه را بــه خــود جلب می کنــد و در 
ســفرهای خارجی پوتین نوع رفتار و زبان 
بدن او در دیدار با روسای کشورهای دیگر 
بخش عمده ای از گزارش های و توجهات را 
به خود اختصــاص می دهد و گاهی آن قدر 
با حساســیت از ســوی ناظران سیاســی 
بین المللی و رسانه ها  پیگیری می شود که 
حتی اهداف سفر او را تحت تأثیر خود قرار 

می دهد.
نحــوه  ظاهــری،  پوشــش  نــوع 
مالقــات شــخصیت ها، چینــش مکانــی 
نشست وبرخاست ها معموالً حاوی پیام بوده 
و درجه اهمیت آن دیدار را نشــان می دهد. 
موضوعی که ســبب شــد تا چند سفر اخیر 
والدیمیر پوتین به ایران، به دقت رصد شده و 
در زیر ذره بین تحلیلگران و مفسران سیاسی 
و دیپلماســی قرار گیــرد. کمیت و کیفیت 
دیدارهای دولتمردان روسیه و شخص پوتین 
با سران کشــورهای پیرامونی را می توان به 
دو مقطــع زمانی حســاس بین المللی برای 
جمهوری اسالمی ایران تقسیم کرد. یکی از 
این دو مقطع، کمیت و کیفیت دیدارهای قبل 
از برجام است و دیگری بعد از برجام که این 
دومی بیشتر از قبل موردتوجه ناظران روابط 
بین الملل و تحلیلگران امور سیاسی قرار دارد. 
تا قبل از برجام روس هــا با کارت نافرجامی 
برجام برای کشاندن ایرانیان به مواضع ضعف 
و بهره برداری بین المللی بــازی می کردند و 
با جامعــه ی جهانی و عوامل ضــد منافع و 
امنیت ملی ایران با روشــن نمودن شــمعی 
در پســتوهای تاریک روابط آینده با جهان و 
ایران گام برمی داشتند؛ وضعیتی که هیچ گونه 
شــفافیتی بر آن حاکم نبود. در این مسیر به 
شــکل مرموزی امور مربوط به روابط ایران و 
جهان به ویژه در زمینه هسته ای و تروریسم را 
برای منافع خود طراحی و اجرا می کردند تا با 
کمترین هزینه و بیشترین سود در همراهی با 
جوامع جهانی و اتحادیه اروپا را کسب کنند. 
در این مورد ضمن بردن بهره ها، توانســتند 
ایران را در تعامل بــا دنیا ناکام و به نوعی در 
موضع سیاســی در عرصه هــای بین المللی 
ادامه در صفحه 5 تضعیف کند. 

رضا صادقیان- کلیت ســاختار دولت در 
ایران به دلیل کسب منابع مالی از طریق فروش 
نفت، در اصطالح دانش علوم سیاسی »دولت 
رانتیر« دقیقاً در مقابل رشد بازار سرمایه قرار 
دارد. بازار ســرمایه نمایــی کامل و تصویری 
نزدیک به واقع از میزان ســرمایه گذاری های 
نهادهای وابســته به دولت و بخش خصوصی 
و ســرمایه های خرد است، گویا در ایران بازار 

سرمایه یکسره سهم دولت است.
سال 1399 در یادداشتی با عنوان »اقتصاد 
بــدون نفت« نوشــتم: طی تمام ســال های 
گذشــته، از زمان کشف نفت تا به امروز و به 
دلیل فربه بودن ساختار دولت و وابسته نبودن 
این نهاد به مالیات و درآمدهای شــهروندان، 
مردم همیشــه چشم به دســت های دولت 
داشــتند؛ دولتی که با حاتم بخشــی فراوان 
سوبسید پرداخت می کند، فرزندان کارکنان 
سابق ســازمان های دولتی را بدون توجه به 
دانش و تجربه و تنها بر اســاس ادامه یافتن 
رانت به کار می گمارد، سیاســت گذاری انجام 
می دهد، بر سیاســت های ابالغ شــده نظارت 
می کند، برای راضی نگاه داشتن مردم توجهی 
به فعالیت های واسطه گری و داللی در اقتصاد 
نداشته است و هر زمان که بحرانی در کشور 
رخ نمایانده با فروش نفت بیشــتر و استفاده 
از ذخایر ثروت کسب شــده از راه نفت در پی 
رفع دشــواری ها بوده اســت. از منظر دولت 
وابسته به نفت؛ هر جا بحران و کاستی وجود 
داشت می توان با تزریق پول نفت آن مشکل 
را حل کــرد، حال این ثروت وجــود ندارد و 
بسیار ناچیز شده اســت. بی تردید دولتی که 
به همگان کمک کند،  بر اســاس فروش نفت 
در پی آبادانی و توســعه دســتگاه های دیگر 
اقدام نماید و هر جــا الزم دید با عنوان های 
مختلف به پرداخت پول در راســتای کسب 
رضایت شهروندان عمل کند،  دولت پاسخگو 
نخواهد بود. در واقع نمی تــوان از دولتی که 
به شهروندان کمک می کند و زندگی امروز و 
فردای آنان را با ثروت نفت مدیریت می کند، 
توقع داشت که درباره سیاست ها و هزینه های 
نهاد دولت پاسخگو باشد، چنین دولتی نه تنها 
پاســخگو نخواهد بود بلکه در مقام متوقع در 

برابر شهروندان اقدام خواهد کرد.
در این تحلیل مســئله شکل گیری حباب 
در بازار سرمایه موضوع ثانویه است، بحث بر 
سر بنیان های دولت بزرگ، فراگیر و عقالنیتی 
است که طی یک قرن گذشته بر کلیت نهاد 
دولــت با اطمینان به درآمدهای نفتی چنبره 
زده اســت. حرف مدافعان حباب در سال 99 
و قبل از شهریور همان سال بر اساس نمودار 
درســت بود. چنانچه رشد شاخص کل را در 

نظر داشته باشیم، به یک باره و در انتهای سال 
98 شــاهد رشد پیوســته و ثبت رکوردهای 
جدید در بورس کشــور بودیم. در واقع ما در 
حال تجربه رشــدی بودیم که به ســرعت در 
حال دست یافتن به سکوهای باال و باالتر بود؛ 
اما آن ســوی این تحلیل به ساختار دولت در 
ایران ارتباط پیــدا می کند، گویا و به عبارتی 
دقیق تر، رشــد آن نمودار نیز در دست دولت 
بود. دولــت دوازدهم پس ازآنکه امکان احیای 
برجام را دشــوار و تقریباً غیرممکن دانست و 
افقی برای کســب توافق بــا ترامپ را متصور 
نبود )باوجودی که تالش های بســیار کرد(، 
به ســوی منابع داخلی و خصوصــاً واگذاری 
شرکت های دولتی رفت. البته این سیاست را 
آن قدر با دقت انجام داد که از جیب دولت به 
جیب دیگرش برود، بخش زیادی از واگذاری 
شرکت های دولتی در همان بازه زمانی و حتی 
قبل تر به صورت بلوکی انجام شــد تا مالکیت 
و مدیریت شــرکت ها در دست دولتی ها باقی 
بماند. گزارش های سازمان خصوصی سازی و 
بازرسی کل کشور گواه این مدعاست. در واقع 
دولت با آگاهی کامل و بر اســاس نیازهایش 
بازار سرمایه را پرورش داد و پس از مدتی بازار 
را همچون طفلی درمانده و نحیف رها ساخت.

دولت متکی به ســرمایه های خــرد و بازار 
ســرمایه  باید شیوه پاســخگویی پیشه کند. 
چرا کــه این بار مــردم و دارایی هــای آنان 
»ولی نعمت« به حساب می آیند و نه درآمدهای 
بی شمار نفت و سایر منابع زیرزمینی. عقالنیت 
دولــت در ایران بــه دالیل مختلــف آماده 
پذیریش چنین امری نبوده است، نه آن زمان 
که بورس را به عنوان سازمانی کپی برداری از 
نهادهای مالی غرب به کشور وارد ساخت و چه 
اکنون که سرمایه های سرگردان و خرد مردم 
را در شرایط بحران بســیار دوست دارد  ولی 
حاضر به پاسخگویی درباره سیاست گذاری ها، 
هیات های مدیره بدون کفایت و سود و زیان 

شرکت ها نیست.
وضعیت بازار ســرمایه بر اساس وعده های 
ریاست مجلس و جمهوری و حتی چهره های 
اقتصادی نزدیک به دولت به ســامان نخواهد 
شد؛ دو سال از تمام وعده ها گذشته و همچنان 
حال بازار خوب نشــده است! بازار سرمایه در 
شــرایط برقرار شدن تعادل در مبادالت مالی 
فعالیــت می کنــد، زمانی که غــول بزرگی 
همچون دولت نفت محور در کنارش باشــد 
کارکرد معمول خود را نیــز با اختالل انجام 
می دهد؛ بنابراین تا زمانی که دولت های وقت 
چشم امیدشان به افزایش فروش نفت و کسب 
درآمدهای نفتی اســت، تغییــر در عقالنیت 

حاکم بر دولت رخ نخواهد داد.

حذف بازار سرمایه توسط دولت
سرمقاله

 مفسده های 
آموزشی مصوبه  یک 

در نامه انتقادی توکلی به رئیسی تشریح شد

همدلی| احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان 
شــفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور 
نسبت به ابالغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب 
فرهنگــی انتقاد کرد و آن را خالف عدالت و مطلوب 
اقشــار خاصی از جامعه و بســتر مفسده های دیگر 
برشمرد. احمد توکلی در این نامه با برشمردن برخی 
مفســده ها و اعتراض و »مخالفت گسترده ذینفعان، 
رسانه ها، شخصیت های مستقل سیاسی، ۲71نماینده 
مجلــس و کمیســیون آموزش مجلس« نوشــت: 
»این کار، تعجب از دولتــی را برانگیخت که دعوی 

عدالت خواهی و انقالبی بودن دارد.«
 نهادینه شدن شکاف طبقاتی

این فعال سیاسی اجتماعی نوشت: »تنوع و تعدد 
مدارس در آموزش وپرورش فعلی ما به ۲3نوع رسیده 
اســت. هر کــدام از این مدارس کیفیت آموزشــی 
متفاوتی را به دانــش آموزان ارائه می دهند. یکی در 
کپرهای سیستان و بلوچستان درس می خواند و یکی 
در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس 
دولتــی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت 
بســیار دارد؛ و حتی بین دو مدرســه دولتی در یک 
منطقه نیز تفاوت های آموزشی هست. با این مصوبه 
و کشــاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی ســال 
دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش آموزان برای کســب 
آموزش عالی، از سنین پایین تر به کیفیت آموزشی 
بهتر نیازمند می شــوند که الزمه آن ورود به مدارس 
پولی و آموزشــگاه های خصوصی است که اکثریت 
خانواده ها تــوان پرداخت هزینه هــای آن را ندارند. 
از ســوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی 
خود باید در امتحانات ترمیم معدل )ترمیم ســوابق 
تحصیلی( شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی 
باالیی به داوطلبان و خانواده های آنان تحمیل خواهد 
کرد؛ بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع آن پرداخت 
هزینه از ســوی خانواده های غنی و در مقابل آن، جا 
ماندن خانواده های فقیر، شاهد تعمیق بی عدالتی و 

شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.«
 تناقض با سند تحول بنیادین

در بخش دیگری از این نامه آمده اســت: »اگر این 
مصوبــه را بخواهید اجرا کنید، دانــش آموزان باید 
خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده 
کنند که موجب استمرار رویکرد »نمره گرایانه و صرفا 
آموزشی« می شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی 
سند تحول بنیادین اســت، نادیده گرفته می شود. 
عجیب تر آنکه »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« 
و »سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش 
متقاضیــان ورود به آموزش عالــی«، هر دو مصوب 
شورای عالی انقالب فرهنگی هستند که در تعارض 
با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی 
تحول بنیادین آموزش وپــرورش که مصوب همان 

شوراست را در عمل نقض می کند.«
 بی توجهی به زبان فارسی، عربی و انگلیسی

توکلی ادامــه داد: اگر دروس عمومــی را از کنکور 
حذف کنیم، عاقبت دروســی مانند تاریخ، جغرافیا و 
زمین شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، 

معارف اسالمی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تأثیر 
این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با 

فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.
 چندین برابر شدن منافع مافیای کنکور

در بخش دیگری از این نامه آمده است: »ازآنجاکه 
با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تأثیر 
قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تأثیر قطعی 
معدل در کنار رتبه کنکور، تجــارت جدیدی برای 
کسب نمره ۲0 در دروس سه پایه امتحان نهایی )بیش 
از 30عنوان جدید( شــکل می گیرد. در همین چند 
ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات 
نهایی از ســوی ناشران خاص بوده ایم و آموزشگاه ها 
نیز در کنار کالس های کنکور، اخیراً دانش آموزان را 
به سوی کالس های ارتقای معدل سوق می دهند. این 
عالوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، 

توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می کند.«
 افزایش منافع مافیای معدل

توکلی ادامه داد: »برای کســب نمره بیســت در 
امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص 
و غیرانتفاعــی با جذب دبیران مشــهور و به تبع آن 
دریافت هزینه های بســیار سنگین، به دانش آموزان 
آموزش های خــاص و فوق برنامه ارائــه می دهند و 
به زودی در ســطح شــهرها شــاهد نصب بنرهای 
مختلف خواهیم بود که این تعــداد از دانش آموزان 
فالن مدرسه توانستند معدل ۲0 کسب کنند و هر 
مدرسه که تعداد دانش آموز بیشتری در آن ۲0نمره 
کسب کرده باشد، شــهریه ها را افزایش می دهند و 
به تبع این ها، طبقه بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد 
شد و خانواده ها با توجه به وضع مالی به این مدارس 
مراجعه می کنند و با طبقاتی تر شدن مدارس می توان 
پیش بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشــترین 
شهریه و منافع را حاصل می کنند و بیشترین قبولی 
دانش آموزان هم مربوط به آن هاست و کمترین تعداد 
قبولــی مربوط به مدارس دولتی و عادی اســت که 

درآمد مدارس غیرانتفاعی را افزون می سازد.«
 فعال شدن شبکه های فروش سؤاالت

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه 
داد: »متولی برگزاری کنکور سراســری، سازمان ملی 
و مستقل ســنجش و آموزش کشور است. این آزمون 
تنها یک بار در ســال برگزار می شود. قبل، حین و بعد 
از برگزاری کنکور تمام دستگاه های اطالعاتی، امنیتی 
و انتظامی درگیر این آزمون هســتند که متأســفانه 
باوجوداین ضرایب امنیتی، بازهم هرسال اخباری مبنی 
بر افشای سؤاالت یا پاسخ های کنکور به گوش می رسد. 
تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در 
وزارت آموزش وپرورش اســت، با کدام زیرســاخت و 
چگونه می تواند امنیت امتحانات نهایی را 30بار در سال 
تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تأثیر قطعی نمرات 
امتحان نهایی، باندهای فروش سؤاالت و پاسخ سؤاالت 
کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه 
سال جاری انتشار سؤاالت و پاسخ های امتحانات نهایی 
در کانال های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث 
ادامه در صفحه 5 شد. 


