
 

جوانان مى توانند فرمول حل مشكالت را پيدا كنند 
 آستان  توليــت آستان قدس رضوى گفت: در دهه چهارم انقالب اسالمى حجت االسالم والمسلمين رئيسى در اجتماع مردم  يزد :

دشــمنان با فشــار به دنبال ايجاد نااميدى داخلى، محدوديت و مهار قدرت 
معنوى جمهورى اسالمى در منطقه هستند. حجت االسالم والمسلمين سيد 

ابراهيم رئيسى در مراسم گراميداشت سالگرد...

«طهرانچى» 
به جاى « فرهاد رهبر» نشست

امير نصيرزاده به فرماندهى 
نيروى هوايى ارتش منصوب شد جوانگرايى در سازمان تبليغات

5 2 2
در نتيجه تصميم هيئت امناى دانشگاه آزاد  با حكم فرمانده معظم كل قوا رهبر انقالب حجت االسالم قمى را 

به رياست دستگاه تبليغى كشور منصوب كردند
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 ............ صفحه 7

 در پى تذكر نمايندگان، رئيس مجلس اجازه انتشار اسامى دوتابعيتى ها را صادر كرد 

نوبت عزل و افشاى مديران دوتابعيتى

وزير آموزش و پرورش 
حاميان آموزش فرهنگ 

غربى را ناكام گذاشت

نمره مردودى 
بطحايى به 
سند 2030

 اخبار  سرانجام رئيس مجلس، دريافت اسامى مديران دوتابعيتى را تأييد كرد. گويا 
اين فهرست مدتى در اختيار على الريجانى بوده اما او آن را در اختيار نمايندگان قرار 
نداده است. روز گذشته اما پس از تذكر يكى از نمايندگان، الريجانى از كميسيون امنيت 
ملى مجلس خواست كه فهرست را در اختيار نمايندگان قرار دهد. به گزارش ايسنا، 
عليرضا سليمى، نماينده اى بود كه اين تذكر را داد و گفت: ما به عنوان نمايندگان مردم 
اطالعات كافى و مصداقى از اين موضوع نداريم، در حالى كه مطابق اصل 84 قانون 
اساسى نمايندگان بايد در تمام امور داخلى و خارجى كشور اظهارنظر كنند. زمانى كه 

اطالعات به ما نرسيده چطور مى توانيم به گزارش...

 اخبار  «جان بولتون» مشاور امنيت ملى كاخ سفيد در يك اتهام زنى جديد آمريكا عليه 
ايران مدعى شد: تهران در تالش براى دخالت در انتخابات ميان دوره اى كنگره آمريكا 

است كه قرار است پانزدهم آبان برگزار شود...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 جامعه  «حساب يكپارچه مدارس» طرحى اســت كه اولين بار در دوره وزارت 
على اصغر فانى، وزير اســبق آموزش و پرورش با هدف نظارت، كنترل و شفافيت 
مالى حســاب مدارس كشور در ســال 1395 افتتاح و در مورد ابعاد مختلف آن 

صحبت  ها و حرف و حديث هاى زيادى زده شد...

ساماندهى دريافتى ها از ابتداى مهرماه در سراسر كشور انجام مى شود
خرج مدارس دولتى از كيسه مردم

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 2

 سياست  چند سال پيش در زمان دانشجويى 
در قالب يك طرح پژوهشى گذرمان به دفتر 
منطقه اى يونسكو در تهران افتاد؛ بازديد از دفتر 

مهم ترين زير شاخه...

جان بولتون:

ايران مى خواهد در 
انتخابات آمريكا دخالت كند!
 ............ صفحه 2

با اعالم وصول
در مجلس رقم خورد

قرعه استيضاح 
دوم به نام 

 ............ صفحه 4وزير اقتصاد

:امام كاظم
دوستى 

ورزيدن با 
مردم، نيمى از 

عقل است. 
تحف العقول

ص 403

كشتى چراغ اول را روشن كرد
يزدانى و كريمى در نخستين روز بازى هاى آسيايى طال  گرفتند
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

توييت ظريف در سالگرد كودتاى 28 مرداد: دوباره هرگز!   خبرگزارى صدا و سيما: وزيرخارجه كشورمان در سالگرد كودتاى 28 مرداد در توييتى نوشت: دوباره هرگز! متن توييت 
دكتر محمد جواد ظريف به اين شرح است: «65 سال قبل در چنين روزى، آمريكا دولت منتخب مردمى مرحوم دكتر مصدق را سرنگون كرده، رژيم خودكامه را دوباره حاكم كرد و براى 25 سال 
بعد مردم ايران را تحت استيالى خويش قرار داد. اكنون نيز «گروه اقدام» آن كشور از طريق فشار، دروغ پردازى و عوامفريبى آرزوى تكرار همان سناريو را در سر مى پروراند. دوباره هرگز!»

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 سياســت  ســرانجام رئيس مجلس، 
دريافت اسامى مديران دوتابعيتى را تأييد 
كرد. گويا اين فهرســت مدتى در اختيار 
على الريجانــى بوده اما او آن را در اختيار 
نمايندگان قرار نداده است. روز گذشته اما 
پس از تذكر يكى از نمايندگان، الريجانى از 
كميسيون امنيت ملى مجلس خواست كه 

فهرست را در اختيار نمايندگان قرار دهد.
به گزارش ايسنا، عليرضا سليمى، نماينده اى 
بود كه اين تذكر را داد و گفت: ما به عنوان 
نمايندگان مردم اطالعات كافى و مصداقى 
از اين موضوع نداريم، در حالى كه مطابق 
اصل 84 قانون اساسى نمايندگان بايد در 
تمام امور داخلى و خارجى 
كشــور اظهارنظــر كنند. 
زمانى كــه اطالعات به ما 
نرسيده چطور مى توانيم به 
تفحص  و  تحقيق  گزارش 
رأى دهيــم؟ از مديــران 
اجرايى بخواهيد كه دست 
كم اطالعات موجود را به 
صورت  محرمانه در اختيار 
نمايندگان هم قرار دهند تا 
بدانيم چند نفر دوتابعيتى 
در دســتگاه هاى كشــور 

مشغول كار هستند.
ماجــراى دوتابعيتى ها كه 
تاكنون در  اســامى آن ها 
كشــوى ميز الريجانى بوده است از مدتى 
پيش حاشيه دار شــد. پس از آنكه بعضى 
محافل علمى كشــور نســبت به حضور 
مديرانــى اينچنين در دولت بــه وزارت 

اطالعــات خرده گرفتنــد و همين ماجرا 
زمينه بروز يك دعواى رسانه اى بين وزارت 

و نمايندگان را ايجاد كرد.
باوجود اين وزيــر اطالعات همواره تأكيد 
داشت كه هيچ مدير دوتابعيتى در نهادهاى 
دولتى فعال نيست، هرچند نمايندگان با 
كدهــا و فكت هاى مختلف بــه او اثبات 
مى كردند كه اتفاقاً اين افراد حضور جدى 

در دولت دارند.
در20 ارديبهشــت 1397 گزارش كامل 
وزارت اطالعات درباره مديران دوتابعيتى 
به مجلس فرســتاده شــد كــه برخالف 
گفته هاى علــوى، تأييد مى كرد بعضى از 
مديران ميانــى دوتابعيتى يا دارنده گرين 
كارت هســتند. بر اساس اين گزارش، 47 
اشــتغال دوتابعيتى ها در مراكز دولتى و 
حكومتى، 37 مورد انتصاب در پست هاى 
دولتى، 28مورد همكارى با مراكز حساس 

و دولتــى، 13 مورد فعاليت مراكز علمى، 
دانشگاهى و آموزشى و 12 مورد همكارى 
با مراكــز نظامى وجود داشــتند. وزارت 
اطالعــات در اين گزارش همچنين اعالم 
كرد استعالم 210 نفر ديگر هم از او گرفته 
شده است كه همه آن ها دوتابعيتى بوده اند 

كه دولت را در جريان آن قرار داده است.

 فرار كاوه مدنى، ماجرا را داغ تر مى كند
كمــى بعد حاجى دليگانــى، نايب رئيس 
كميته تحقيق و تفحص مجلس شــوراى 
اســالمى در گفت وگــو با تســنيم خبر 
ارســال اســامى 100 مدير دوتابعيتى به 
دادســتانى كل كشور را اعالم كرد و گفت: 
اين فهرست كه در ذيل گزارش تحقيق و 
تفحص از مديران دوتابعيتى نيز ذكر شده، 
جهت بررسى ها و تصميم گيرى هاى الزم 
در قالب گزارشــى به دادستان كل كشور 

تقديم شده است.
با فرار كاوه مدنى، معاون ســازمان محيط 
زيست ماجراى مديران دوتابعيتى بار ديگر 
جدى شــد. كاوه مدنى، از خارج كشور به 
جمع دولتى ها پيوست و برخى نهادهاى 
اطالعاتى معتقدند هدف اصلى او جاسوسى 
با محور تغيير نگاه مديران سازمان محيط 
زيست نســبت به مســائل مبتالبه اين 

سازمان بوده است.

 تناقض گزارش با اظهارات الريجانى
حال اما بــا اعالم اينكه اســامى مديران 
دوتابعيتى مشخص اســت، اوضاع كمى 
روشن تر شده است، اما مهم ترين نكته در 
گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس 
شوراى اسالمى از وضعيت دو تابعيتى ها، 

مربوط به اظهارات على الريجانى است.
علــى الريجانــى در پاســخ بــه اخطار 
ســليمى گفت: هدف تحقيق و تفحص از 
دوتابعيتى ها شناسايى خألهاى قانونى بود 
كه مكشوف شد و مشخص  شد چه تعداد 
قانون در اين ارتباط بايد اصالح شود. درباره 
بخشــى از اين گزارش كه مربوط به افراد 
و مصاديق اســت، وزارت اطالعات نامه اى 
نوشــته و در اين نامه مطرح شده در بين 
افرادى كه در حكومت هســتند، موردى 
وجود ندارد ولى در بخش خصوصى وجود 
دارند. اين اظهارات الريجانى را مى توان در 
تناقض با متن گزارش ارائه شــده توسط 
وزارت اطالعات دانســت كــه به تفصيل 
تعداد دوتابعيتى هاى شاغل در دستگاه ها 

را ذكر كرده است.

در پى تذكر نمايندگان، رئيس مجلس اجازه انتشار اسامى دوتابعيتى ها را صادر كرد

نوبت عزل و افشاى مديران دوتابعيتى

 از قديم گفته اند: آن كس كه پاك است از محاسبه چه باك است؛ يك حركت 
علــى گونه و انقالبى در علنى كردن محاكمه مفســدان اقتصادى در حال انجام 
اســت. بعضى سعى دارند علنى كردن محاكمه را منتفى نمايند اما ملت مى داند 
اين حركت انقالبى يكى از روش هاى خشكاندن ريشه فساد است و از آن حمايت 

مى كنند. 9350003156
 تيم اقتصادى دولت محترم! همان طور كه در تثبيت دالر 4200 تومانى ناتوان 

بود حتى قادر به تثبيت آن با9000 تومان هم نيست. 9150007220
 از يك بانك معمولى در شــهر نمى توان يك هزار تومانى برداشــت اما معلوم 
نيست چطورى از خزانه دولت هر دفعه ميلياردها تومان دزديده مى شود و كسى 
هم پاســخگو نيســت. اگر يك فرد عادى يك ريال بدزدد چند برابر آن مجازات 
مى شود اما برخى افراد ديگر كه ميلياردى مى برند، هيچ مجازاتى براى آن ها نيست. 

9350009683
 كفن تنها لباسى است كه جيب ندارد. شاعر درست مى گويد: چشم تنگ مرد 

دنيا دوست را، يا قناعت پركند يا خاك گور. 9390008574
 آيا كسانى هستند كه به تخلفات احتمالى قوه قضائيه  رسيدگى كنند يا اينكه 

آن ها خطا نمى كنند؟ 9150008334
 اولين واكنش رئيس جمهور درباره رســيدگى به تخلفــات اقتصادى را كه از 
سوى قوه قضائيه  شروع شده است ديده و شنيديم. اگر توانايى برخورد با مفسدين 
اقتصادى را نداريد، لطفاً چوب الى چرخ برخورد قوه قضائيه  با زالوصفتان اقتصادى 

نگذاريد. 9110006339
 مشكل اقتصاد مملكت بنيادى است و با كشف انبارهاى احتكار و نمايش آن ها 
دردى دوا نمى شود. بايد ديد چرا اوضاع مملكت به سمتى پيش رفته كه يك عده 
دست به احتكار مى زنند! اگه اقتصاد مريض نباشد چرا بايد چنين اتفاقاتى بيفتد؟ 

9150002434
 امروز دنيا را نامردى و ظلم فرا گرفته است تا جايى كه جلوى چشم سازمان 
ملل و تمام ملت ها و دول دنيا عربســتان سعودى در يمن بزرگ ترين جنايت ها 
و كودك كشــى ها را انجام مى دهد، اما هيچ واكنشى از سوى هيچ طرفى ديده 

نمى شود. 9390008574

چه كسى از شفافيت مى ترسد؟
آقاى جهانگيرى، معــاون اول رئيس جمهور 
گفته اند: «متأسفانه فساد به برخى از مسئوالن 
بااليى كشــور رسيده اســت و در دوره اى كه 
مى شد و بايد جلوى فساد را مى گرفتند، نگرفتند 
و برخى مســئوالن كشــور را به فســاد آلوده 
كردند». يكى از رفتارهاى تأسفبار دولتمردان ما 
در سال هاى اخير، آن است كه اول خيلى دير به 
يك نقص اعتراف مى كنند؛ زمانى كه ديگر كارد 
به اســتخوان رسيده و هزينه اصالح بسيار باال 
رفته است. دوم آنكه وقتى اين نقص در جامعه 
به اوج رســيد و آن ها مجبور به پاسخگويى به 
مردم مى شــوند، همه دربــاره آن فقط حرف 
مى زنند، اما اين گفتار درمانى عالج واقعه نيست. 
همان نكتــه اى كه در يكى از مالقات ها و پس 
از سخنان رياست محترم جمهور، رهبر انقالب 
نيز تذكــر داده و تأكيد كردند، مخاطب اصلى 
سخنان ايشان كســى نيست، جز خود جناب 

رئيس جمهور!
ســوم آنكه در رفع و حتى نقل نقايص، شفاف 
عمل نمى كنند. مثالً در همين سخنرانى، جناب 
جهانگيرى ضمن تأييد فســادى كه پذيرفتن 
آن بسيار دردناك است، فورى اضافه مى كنند، 
دوره اى بايد جلوى آن را مى گرفتند و نكردند و 
حاال شــده اين... يعنى همان اول كار جاخالى 
مى دهند. تقصيرها را به گردن ديگران، ترجيحاً 
دولت هاى قبــل يا جناح مقابــل و اگر هيچ 
كدام اين ها ممكن نباشــد، به گردن بيگانگان 
و دشــمنان خارجى مى اندازند. مثالً در همين 
جا ايشان ذره اى مسئوليت قبول نمى كند. مگر 
اينكه مى فرماييد اكنون كار به جايى رسيده كه 
فساد به برخى مسئوالن بااليى هم رسيده، اين 
الاقــل يعنى در يك دهه اخير، كه بيش از 50 
درصدش دوران حكمرانى شما بوده، پس شما 
را به خدا به قدر ســهم خودتان از اين نقايص 
و فجايع، مســئوليت پذير بوده و در رفع آن ها 

كوشا باشيد.
اگــر بخواهــم بشــمارم، گزاره هــاى اين 
رفتارهاى تأســفبار، فراواننــد. اما به همين 
مقدار بســنده مى كنم. برمى گردم به آنچه 
آمــد و ذكر يكى از مهم تريــن اين رفتارها، 
يعنى شــفاف نبودن. اين مــورد بدبختانه 
در تمــام بخش هــا و عرصه هــا قابل رصد 
اســت. سال هاست ساحل نشــينان جنوب 
از كشــتى هاى چينى مى گويند كه روزگار 
صيادان محلى را سياه كرده اند. حيرتا كه هر 
روز از يك دستگاه مسئول، يك صدا و پاسخ 
متفاوت مى رســد. آيا روشــن كردن چنين 
مســئله اى و پاسخگويى به مردم تا اين حد 
پيچيده اســت؟ در مورد فاجعه رانت چند 
هزار ميلياردى ثبت سفارش خودرو يادتان 
هست چقدر ماجرا باال و پايين شد؟ يك بار 
تكذيب كردند. بار ديگر گفتند ســايت هك 
شده، باز گفتند نشده، اما اين تعداد نبوده و 
... در اخبار محيط زيستى وضع باز دقيقاً به 
همين شكل است و شما عاقبت نمى فهميد 
اصل ماجرا و دســت هاى دخيل در آن و از 

همه مهم تر مقصر كيست؟
درخصوص رانت چند ميليارد دالرى اخير و 
ثبت ســفارش واردات با دالر 4200 تومانى 
نيز به همين ترتيب، باز ما با انبوهى از اخبار 
ضد و نقيض روبه روهستيم. آخر هم خبر مى 
رسد براى چندين قلم از جمله مواد اوليه و 
نهاده هاى دامى و ماشين آالت و... بنا شده 
اختالف قيمتى از واردكننده ها نگيرند. اما از 
آن ســو معلوم نمى كنند آيا مى توانند ناظر 
باشــند كه اين ها با همان قيمت تمام شده 
قبلى توليداتشان را دست مردم بدهند؟ كه 
همه مى دانيم پاســخ اين سؤال را! پس اين 
همه داد و فرياد عاقبتش چه شــد؟ و ده ها 
مثال ديگر... بارى همين نبود شــفافيت را 
چاره كنيم، بســيارى از امور ديگر خود به 

خود حل مى شود. 

جان بولتون:
ايران مى خواهد

در انتخابات آمريكا
دخالت كند!

فارس: «جان بولتون» مشــاور امنيت ملى 
كاخ سفيد در يك اتهام زنى جديد آمريكا 
عليه ايران مدعى شــد: تهــران در تالش 
بــراى دخالت در انتخابــات ميان دوره اى 
كنگره آمريكا است كه قرار است پانزدهم 

آبان برگزار شود.
مشــاور امنيت ملــى كاخ ســفيد كه به 
اراضى اشغالى ســفر كرده، در مصاحبه با 
شــبكه «اى بى ســى» آمريكا مدعى شده 
كه عالوه بر روســيه، ايران، كره شمالى و 
چين در تــالش براى دخالت در انتخابات 
ميــان دوره اى 15 آبــان كنگــره آمريكا 
هســتند؛ انتخاباتى كه در آن همه اعضاى 
مجلس نمايندگان و 34 عضو از 100 عضو 

مجلس سناى آمريكا بايد انتخاب شوند.
وى در پاســخ به پرســش مجرى شبكه 
آمريكايى درباره دخالت ادعايى روسيه در 
انتخابات آتى كنگره مدعى شــد: عالوه بر 
روسيه، نگرانى امنيت ملى درباره دخالت 
چين، ايــران و كره شــمالى در انتخابات 

2018 آمريكا وجود دارد.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

خبــــــر ورزشى

رهبر انقالب حجت االسالم قمى را 
به رياست دستگاه تبليغى كشور منصوب كردند

جوانگرايى در سازمان تبليغات
Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى 
در حكمى حجت االســالم آقاى شيخ محمد 
قمى را به رياســت سازمان تبليغات اسالمى 

منصوب كردند.
متن حكم رهبر انقالب اسالمى به اين شرح 

است:
بسمه تعالى

جناب حجت االسالم آقاى شيخ محمد قمى دامت توفيقاته
اكنون كه ســازمان تبليغات اســالمى پس از يك دوره  طوالنــى به مديريت جناب 
حجت االســالم آقاى سيدمهدى خاموشى به رشد و توسعه  كّمى و كيفى قابل توجه 
نائل گشته است، با تشكر از زحمات و تالش ها و خدمات متراكم ايشان، جناب عالى را 
كه بحمداهللا از دانش و ابتكار و انگيزه و نشاط جوانى برخورداريد به رياست اين سازمان 

منصوب مى كنم.
ســازمان تبليغات اســالمى يكى از مهم ترين رويش هاى انقالب اسالمى است كه با 
تصميمى روشن بينانه و ژرف نگرانه با هدف تبليغ و عرضه ى انديشه  تابناك اسالم ناب 
محمدى(صلوات اهللا عليه و آله) به جامعه  انقالبى بويژه جوانان جوياى حقيقت و معرفت، 
شــكل گرفت. اين سازمان بحمداهللا در حدود چهار دهه اخير منشأ خدمات و بركاتى 
بوده است و امروز ضرورت وجودى آن نه تنها كاهش نيافته بلكه ضريبى فزاينده يافته 
است. تبيين و عرضه  فكر و فرهنگ و معارف اسالمى با توجه به نيازهاى روز و با نوآورى 
در ادبيات و روش ها بگونه اى كه بر جان و دل مخاطبان بنشيند و وجود آنان را از كوثر 

حقيقت دين سيراب نمايد، رسالت بسيار مهم اين سازمان است.
رسالت ديگر اين ســازمان رصد و مقابله  هوشمندانه با تهاجمات فكرى و فرهنگى و 
تبليغى و رسانه اى دشمنان دين و انقالب و كشور است. دشمنانى كه نه امروز بلكه از 
چند دهه  پيش، هويت و شخصيت و باور و رفتار و سبك زندگى اسالمى- ايرانى مردم 
بخصوص جوانان را هدف قرار داده و با شيوه ها و ابزارهاى متكى به فناورى هاى ارتباطى 
و رســانه اى اعم از هنر و سينما و فضاى مجازى و غيره، درصدد تهى كردن انقالب از 

عقبه ى دينى و ايمانى و مردمى آن مى باشند.
در اين مسير نورانى و بالنده، توفيق شما را از درگاه حضرت احديت(جل و عال) خواستارم 
و شما را به تقواى الهى و سعه  صدر، استفاده از ظرفيت هاى موجود و جذب همكاران 
فهيم و پر انگيزه و بهره گيرى از انديشــه ها و روش ها و ابزارهاى كارآمد و مؤثر توصيه 
مى نمايم. الزم است، مسئوالن كشور و نهادهاى مختلف اين سازمان را در انجام هر چه 

بهتر مسئوليت هاى مهم خود يارى كنند.
سّيدعلى خامنه اى - 28 مرداد 1397

حجت االسالم قمى از دانش آموختگان دانشكده فنى دانشگاه تهران است كه در 
دهه 70 وارد حوزه علميه قم شــد و در كنار كار علمى و تحقيقى، فعاليت هاى 
فرهنگى و تبليغى را در شــهرهاى تهران، كرج، فضاهاى فرهنگى و دانشگاه هاى 
مختلف كشور ادامه داد. فعاليت در حوزه علميه مشكات، راه اندازى حوزه علميه 
نهضت در تهران كه در دراستاى توسعه فعاليت هاى تبليغى با طالب سطح عالى 
انجام شــد، ارتباط با فعاليت هاى رســانه اى و حوزوى، اجراى طرح هاى تحولى 
فرهنگى و كادرسازى در دانشگاه شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و 

امير كبير از جمله فعاليت هاى حجت االسالم قمى،  است.

امير نصيرزاده به فرماندهى نيروى هوايى ارتش منصوب شد
Khamenei.ir: حضــرت آيت اهللا خامنه اى در حكمى امير ســرتيپ خلبان عزيز 
نصيرزاده را به فرماندهى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران منصوب كردند. 

متن حكم فرمانده كل قوا به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده
بنا به پيشنهاد فرمانده كل آجا و نظر به تعهد و شايستگى و تجارب ارزنده، شما را به 

سمت فرمانده نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران منصوب مى كنم.
اهتمــام به تربيت و بكارگيرى مدبرانه خلبانان ورزيده و تجهيزات با توســعه نهضت 
قطعه ســازى، به روزدارى آموزش ها توأم با انتقال دانش علمى و فنى به قشــر جوان، 
ارتقاى توان و آمادگى هاى رزم و تعالى معنوى و بصيرتى و توجه به نيازهاى معيشتى 
كاركنان با رويكرد ساخت نيروى هوايى تراز نظام و انقالب اسالمى، در تعامل اثربخش و 
هم افزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهورى اسالمى ايران و بخش هاى لشكرى و كشورى 
مورد انتظار است. از تالش ها و خدمات ارزنده ى امير سرتيپ حسن شاه صفى در دوره 

مسئوليت تشكر مى كنم.سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

يزدانى و كريمى در روزنخست طال  گرفتند
كشتى چراغ اول را روشن كرد

ورزش: رقابت هــاى كشــتى آزاد بازى هاى 
آسيايى 2018 جاكارتا از صبح ديروز آغاز شده 
است و نمايندگان كشورمان در 5 وزن اول به 
مصاف حريفان خود رفتند كه حسن يزدانى 
نماينده وزن 86 كيلوگرم كشورمان با برترى 
مقابل حريف لبنانى در فينال نخستين مدال 
طالى كاروان ورزشــى ايران را كسب كرد.در 
وزن 86 كيلوگرم كه 19 نفر حضور داشتند يزدانى پس از استراحت در دور اول با ضربه 
فنى حريفانى از اندونزى و هند گام به نيمه نهايى گذاشت. يزدانى در اين مرحله با نتيجه 
10 بر 2 از سد اورگودول از مغول گذشت و فيناليست شد. دالور مرد كشتى كشورمان 
در فينال به مصاف ابونادر دومينيك از لبنان رفت كه با برترى 10 بر صفر پيش از پايان 
تايم اول، نخســتين مدال طال را براى ايران به ارمغان آورد. همچنين عليرضا كريمى 
نماينده وزن 97 كيلوگرم كشتى آزاد كشورمان با برترى مقابل نماينده قرقيزستان در 
فينال، دومين مدال طال را براى ايران به ارمغان آورد. كريمى پس از اســتراحت در دور 
نخست در دور دوم با نتيجه 11 بر صفر تاكشى ياماگوچى از ژاپن را شكست داد. وى در 
دور سوم نيز با ضربه فنى از سد ماگومد ابراگيم اف، دارنده مدال برنز المپيك و قهرمان 

آسيا از كشور ازبكستان گذشت و گام به فينال گذاشت.  

 هدف تحقيق 
و تفحص از 
دوتابعيتى ها 
شناسايى خألهاى 
قانونى بود كه 
مكشوف شد و 
مشخص  شد چه 
تعداد قانون در اين 
ارتباط بايد اصالح 
شود

بــــــــرش

جناب حجت االسالم آقاى شيخ محمد قمى دامت توفيقاته

شماره پيامك: 30004567

مجلس خواهان شفاف سازى دولت در مورد كنوانسيون خزر

سؤال از ظريف در مجلس كليد خورد

گزارش خبرى

 سياست  سرانجام ميز ديپلماسى براى تعيين و تكليف نهايى 
سرنوشت درياى خزر مهيا شد تا پنج كشور ساحلى در خصوص 
ميزان سهم و نوع برداشتشان تصميم نهايى را اتخاذ كنند. يكشنبه 
هفته گذشته (21 مرداد) بود كه سران ايران، آذربايجان، روسيه، 
تركمنستان و قزاقستان در آكتائو قزاقستان پشت يك ميز نشسته 
و سند توافق مهمى را امضا كردند، اما پس از انتشار خبر اين رويداد 
حقوقى گمانه زنى هاى مختلفى در خصوص آن مطرح شد، زيرا 
كنوانسيون امضا شده بين كشورها بيشتر حالتى كلى داشت و از 
بيان جزييات امتناع شده بود، همين موضوع سبب شد تا افكار 
عمومى در داخل كشور نسبت به ميزان سهم ايران دچار ابهام و 

اظهارات ضد و نقيضى در مورد اين توافق عنوان شود. 

 تالش ظريف براى ابهام زدايى از «توافق» خزر
موضعگيرى هاى متفاوت در مــورد توافق صورت گرفته ادامه 
داشت تا اينكه وزير امور خارجه چهارشنبه شب هفته گذشته 
با حضور در برنامه اى تلويزيونى سعى كرد از كنوانسيون رژيم 
حقوقــى درياى خزر ابهام زدايى كنــد. محمدجواد ظريف در 
اين گفت وگو تصور ســهم 11 و 50 درصدى از خزر را اشتباه 
توصيــف و تأكيد  كرد كه در مورد ســطح دريــا و خط مبدأ 
هم هيچ تقســيم بندى و توافقى بين كشورها صورت نگرفته و 
حضور نيروهاى نظامى ثالث در خزر نيز شــده كه اين مسئله 

دستاورد مهمى براى ما محسوب مى شود. 

 مراحل قانونى موافقتنامه خزر بايد در مجلس طى شود
با وجود تالش ظريف براى رفع ابهامات مطرح شــده با اين حال 
ديروز صحن جلسه علنى مجلس شاهد تذكرات و اخطارهاى مكرر 
قانون اساسى نمايندگان در مورد كنوانسيون خزر و توافق امضا شده 

در اكتائو از سوى دولت روحانى بود. 
نمايندگان با استناد به اصل 77 و 78 قانون اساسى، كه تأكيد  دارد 
قراردادهاى بين المللى بايد به تصويب مجلس برسد خواستار حضور 
رئيس جمهور يا وزير امورخارجه در خانه ملت شده تا درباره اجالس 
درياى خزر به نمايندگان گزارش دهند و آن ها را در جريان موضوع 
قرار دهند. در همين حال على الريجانى در واكنش به حاشيه هايى 
كه پيرامون سهم ايران از درياى خزر در كنوانسيون حقوقى خزر 
در رســانه ها و فضاى مجازى مطرح شده است، گفت: همان گونه 
كه نمايندگان گفتند، مراحل قانونى موافقتنامه خزر بايد طى شود 
و اين موافقتنامه بايد به مجلس بيايد. اين امضا، اوليه بوده و اليحه 
آن به مجلس مى آيد و در آن زمان بحث هاى الزم صورت مى گيرد.

 مجلس خواهان شفاف سازى دولت 
باقى ماندن ابهام ها در مورد كنوانســيون خــزر براى مجلس و 
اقناع نشــدن افكار عمومى درباره محتواى توافق اكتائو و حفظ 
منافع ملــى در اين توافق احتماالً محمد جــواد ظريف را براى 
اداى توضيحات به مجلس خواهد كشــاند. بر اين اســاس ديروز 
بهرام پارسايى، عضو كميسيون اصل 90 و سخنگوى فراكسيون 

اميد اعالم كرد كه ســؤال  جمعى از نماينــدگان از وزير خارجه 
درباره سهم و حق ايران از رژيم حقوقى درياى خزر تقديم هيئت  
رئيسه مجلس شوراى اســالمى شده است. نماينده مردم شيراز 
افزود: با توجه به اينكه رژيم حقوقى درياى خزر از سال هاى دور 
مورد بحث بــوده و قراردادهاى 1921 و 1940 مورد تأكيد  قرار 
داشته و نشست هاى متعددى در دستگاه ديپلماسى برگزار شده، 
حساسيت ها نسبت به حق و سهم جمهورى اسالمى ايران از رژيم 
حقوقى درياى خزر نيز افزايش يافته و اين نگرانى اســت كه اين 

موارد در پيش نويس تضمين نشده باشد.

 آنچه مهم است حفظ منافع كشور است
صرف نظر از ديدگاه هاى موافق و مخالف درباره كنوانسيون حقوقى 
درياى خزر اكنون آنچه مهم به نظر مى رسد حفظ منافع حداكثرى 

جمهورى اسالمى ايران در اين پيمان از سوى مسئوالن است.
در اين فضا بايد ســعى كرد با همفكرى و جدا از جهت گيرى هاى 
سياسى، موضوع رفع ابهامات موجود مد نظر قرار گرفته تا بهترين 

دستاورد ممكن براى كشورمان حاصل شود.

رئيس سازمان انرژى اتمى:
حاميان تروريست ها

 در افغانستان ضرر مى كنند

فارس: معاون رئيس جمهور گفت: كسانى 
كه به تروريســت ها در افغانستان كمك 
مى كنند، بايد اين موضوع را در نظر داشته 
باشند كه در نهايت خود آن ها ضرر خواهند 

كرد.
على اكبر صالحى در مراســم نود و نهمين 
سالروز استقالل افغانستان در محل سفارت 
اين كشــور در تهران با تبريك اين روز و 
با بيان اينكه شــاهد مشــكالت بسيارى 
در داخل و خارج براى مردم افغانســتان 
هستيم، گفت: اميدوارم روزى شاهد ثبات و 

صلح در اين كشور باشيم.
صالحى با اشــاره به تحصيل بيش از 500 
هزار دانش آموز افغانستانى در مدارس ايران 
و همچنين پذيرش دانشجويان افغانستان 
در دانشگاه هاى ايران، خاطرنشان كرد:  اين 
موارد خدمات ايران به مهاجران نيســت، 
بلكه مســئوليتى اســت كه ما نسبت به 
همسايه خود كه دچار مشكل شده، داريم.

صالحى با بيان اينكه تروريسم خوب و بد 
وجود نــدارد، گفت: اگر وضعيت فعلى در 
افغانســتان ادامه يابد، همه فارغ از اينكه 
كجا زندگى مى كنند، متضرر خواهند شد 
و كسانى كه به تروريست ها در اين كشور 
كمك مى كنند، بايد اين موضوع را در نظر 
داشته باشند كه در نهايت خود آن ها ضرر 

خواهند كرد.

خانه ملت: رئيس كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس تأكيد كرد: تصويب 
الحــاق به CFT قدرت چانه زنــى ما را باال 
مى برد و در عين حال، تصويب نشــدن آن 
نيز به معنى بسته شدن فضاى مبادالت مالى 
نيست. حشمت اهللا فالحت پيشه، با اشاره به 
بررســى مجدد اليحه «الحاق دولت ايران به 
كنوانســيون مقابله با تأمين مالى تروريسم 
CFT» در نشست ديروز كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى، اظهارداشت: شرايطى 
در كشور شــكل گرفته كه درخصوص اين 
قبيل كنوانســيون ها و الزامــات مربوط به 
FATF مسائل مختلفى از سوى جريان هاى 
مختلف مطرح مى شود، اما مجلس وارد فضاى 
احساسى نمى شــود و براساس منافع ملى و 

قانون اساسى تصميم گيرى خواهد كرد.
وى درباره نگرانى ها و هشدارهاى كارشناسان 
درخصوص تصويب لوايحى از قبيل الحاق به 
CFT و تأمين الزامات مدنظر گروه ويژه اقدام 
مالى FATF اظهارداشــت: گروه ويژه اقدام 
مالى 40 توصيه در موضوع شفافيت مالى به 
كشــور ما ارائه كرده كه چهار مورد از آن ها 
مربوط به كنوانسيون هايى از اين قبيل است 
كه تصويب آن ها مى تواند قدرت چانه زنى ما را 
در عرصه بين المللى باال ببرد و در عين حال، 
تصويب نشدن آن ها نيز به معنى بسته شدن 

فضاى مبادالت مالى بين المللى نيست.

مهر: محسن هاشمى گفت: بايد بدانيم همه 
ما با هرســليقه وگرايش سياسى در كشتى 
جمهورى اسالمى ايران هستيم و هر آسيبى 
به اين جامعه و كشــور وارد شود، دامنگير 
همه ما خواهد شــد؛ بنابراين بايد همه ما 
يك صدا باشــيم چرا كه در وضعيت فعلى، 

وحدت شكنى، بازى در زمين دشمن است. 
محسن هاشمى با اشاره به توطئه دشمنان 
براى به شكست كشــاندن اقدام هاى دكتر 
مصــدق و ناكام كردن جريــان ملى كردن 
صنعت نفت، تصريح كرد: امروز نيز كشور با 
توطئه مشابهى از سوى بيگانگان بويژه مثلث 
شــوم آمريكا، اســرائيل و برخى دولت هاى 
عربى روبه روســت، ما بايد اين هنر را داشته 
باشــيم كه با همدلى، وحدت و همصدايى، 
در موضوع بدعهدى آمريكا و زياده خواهى 
بيگانگان، صفى يكپارچه و متحد را در درون 
جامعه ايجاد كنيم. عبرت 28 مرداد ســال 
1332 نشــان داد كه ســخنان تفرقه آميز 
و وحدت شــكن، در هر تريبــون و لباس و 
پالكاردى، بازى در زمين دشــمنان كشور 
اســت. وى گفت: بايد بدانيم همه ما با هر 
سليقه و گرايش سياسى در كشتى جمهورى 
اســالمى ايران هستيم، پس بر طبل تفرقه 
واختــالف نكوبيم و امروز فرصــت را براى 
خدمت به مردم و كاهش نارضايتى جامعه 

غنيمت شماريم، شايد فردا دير باشد.

گفت:  چامسكى  صداوسيما-  خبرگزاري 
ايران هژمونى آمريــكا را در منطقه به خطر 
انداخته و آزادى عمل اســرائيل را با تهديد 
روبه رو ساخته اســت. پايگاه اينترنتى مركز 
رسانه اى اينترنشنال ميدل ايست با انتشار متن 
مصاحبه نوام چامســكى مورخ و زبان شناس 
آمريكايى نوشت: حمايت از اسرائيل در آمريكا 
رو به افول اســت و خروج آمريكا از برجام به 

تنش ها در منطقه دامن زده است.
چامسكى گفت: هدف راهبردى دولت آمريكا 
در وهله نخست اين است كه پايه هاى ائتالف 
در حال توسعه اسرائيل و كشورهاى عرب را 
براى مقابله با دشمن مشترك يعنى ايران - كه 
هژمونى آمريكا را در منطقه به خطر انداخته و 
آزادى عمل اسرائيل را در توسل به خشونت با 
تهديد روبه رو ساخته است - تقويت كند. وى 
در پاسخ به پرسش ديگرى درباره اقدام دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريــكا براى خروج از 
توافق هسته اى و واكنش ايران مبنى بر احتمال 
بازگشت به فعاليت غنى سازى اورانيوم و پس 
از آن حمالت پى در پى اسرائيل به سوريه و 
تأثير اين تحوالت بر تنش هاى منطقه اى گفت: 
ايران بدون ترديد مانند هر قدرت ديگر درصدد 
است تا دامنه نفوذ خود را در منطقه گسترش 
دهــد. اقدام هاى تهاجمى آمريكا فرصت هاى 
جديدى براى ايران در عراق و افغانستان ايجاد 

كرده است.

رئيس كميسيون امنيت ملى:چامسكى:رئيس شوراى شهر تهران:
وحدت شكنى، بازى

 در زمين دشمن است
ايران هژمونى آمريكا را 

در منطقه به خطر انداخت
تصويب نشدن CFT بسته 
شدن فضاى مبادالت نيست
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اعزام كاروان هاى دانشــجويي دانشــگاه امام رضا(ع) به عتبات عاليات   آستان: مدير امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) از اعزام كاروان هاى دانشجويي دانشگاه 
بين المللى امام رضا(ع) به عتبات عاليات خبر داد. عليرضا نصيرى، مدير امور دانشــجويي و فرهنگي دانشــگاه بين المللى امام رضا(ع) گفت: در ايام دهه مبارك واليت و عيد بزرگ غدير خم، كاروان هاي 

دانشجويي و كاركنان دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) در قالب سه كاروان دانشجويى متشكل از دختران پرديس رضوان و يك كاروان از كاركنان و خانواده هاى آن ها عازم كشور عراق خواهند شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم والمسلمين رئيسى در اجتماع مردم  يزد :
جوانان مى توانند

 فرمول حل مشكالت را پيدا كنند

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: در دهه چهارم انقالب اسالمى دشمنان 
با فشار به دنبال ايجاد نااميدى داخلى، محدوديت و مهار قدرت معنوى جمهورى 

اسالمى در منطقه هستند.
حجت االســالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در مراسم گراميداشت سالگرد 
مرحوم آيت اهللا سيدجواد مدرسى كه با حضور آيت اهللا ناصرى، نماينده ولى فقيه 
در استان يزد و قشرهاى مختلف مردم در مسجد بياق خان يزد برگزار شد، با اشاره 
به اينكه عامل جدى فشار اقتصادى امروز بر مردم، مديريت هاى نادرست در داخل 
كشور بوده، هرچند بناى دشمن هم فشار روزافزون بر ملت ايران است، تصريح 
كرد: راه حل مشكالت اقتصادى تسليم شدن نيست، بلكه اقتصاد مقاومتى است، 

اقتصادى كه تهديدها آن را تكان ندهد و در واردات و صادرات زلزله ايجاد نكند.

 دشمنان به دنبال ايجاد نااميدى هستند
عضو مجلس خبرگان رهبرى با تأكيد بر اينكه جوانانى كه فرمول دانش هسته اى 
را كشف كردند، امروز مى توانند فرمول همه مشكالت كشور را كشف كنند، اظهار 
كرد: هركس هر قدمى در راستاى رفاه و خدمت به مردم بردارد، دشمن را نااميد 
كرده و هــر كس با ندانم كارى مردم را ناراضى كند در جهت راهبرد دشــمن 

حركت كرده است.
وى با بيان اينكه در دهه چهارم انقالب، دشمنان با فشار به دنبال ايجاد نااميدى 
داخلى، محدوديت و مهار قدرت معنوى جمهورى اســالمى در منطقه هستند، 
تصريح كرد: ما نه حق عقبگــرد داريم، نه حق توقف و درجا زدن؛ فقط يك راه 
وجود دارد و آن هم مقاومت و پيشروى در راستاى اهداف انقالب اسالمى است.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: در هر حوزه اى كه انقالبى عمل كرديم، 
آنجــا حوزه پيروزى، افتخــار و اقتدار ما بوده و هر كجا به جــاى اتكا به خدا و 

توانمندى هاى داخلى به ديگران اتكا كرديم، دچار مشكل شديم.
 

 به بركت امام رضا(ع) مشكالت برطرف مى شود
توليت آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه خدمت فقط در حرم مطهر و خادم 
فقط به داخل حرم محدود نيســت گفت: بايد به  نوعى خدمت كنيم كه فضاى 
رضوى در سطح كشور باشــد و خدماتى كه در كشور صورت مى گيرد به همت 

مردم و بدون هيچ چشم داشتى انجام گيرد.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى تأكيد كرد: شرط حضور و خدمت گزارى شرط 
دلدادگى به على بن موســى الرضا(ع) است و اين دستگاه همه را در بر مى گيرد. 
توليت آستان قدس رضوى با تأكيد بر اينكه اعتقاد و باور داريم كه به بركت امام 
رضا(ع) بسيارى از مشكالت برطرف مى شود تصريح كرد: ما مى توانيم به عنوان 
خادمان حرم مطهر كســانى را كه به لطف خداى متعال داراى امكانات مناسبى 
هستند به كســانى كه از اين امكانات محروم هستند متصل كنيم تا مشكالت 

برطرف شود.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى در ادامه با اعالم اينكه  در همه استان ها عالوه 
بر افتتاح دفتر آســتان قدس رضوى، شوراى سياست گذارى را نيز ايجاد كرديم 
عنوان كرد: شوراى سياست گذارى در هر استان با همكارى نمايندگان ولى فقيه 
در استان ها، نيازسنجى هاى مورد نياز را انجام مى دهد كه كدام مناطق نياز به كار 

فرهنگى و خدمت رسانى به نيازمندان دارد.

خـــبر

و  عمران  شركت  مديرعامل  فارس    
مسكن آستان قدس رضوى با بيان اينكه در 
حوزه محروميت زدايى و توسعه شرق كشور 
برنامه هاى مشخصى داريم، گفت: مقرر شد 
با همكارى شركاى خارجى، فاينانس 85 
درصدى راه  آهن زاهدان- مشهد - سرخس 

را بر عهده بگيريم.
محمدرضا رئيســى با تأكيد بر اســتقبال 
شركت عمران آستان قدس رضوى از ورود 
به حوزه راه آهن چابهار- زاهدان ـ مشهد ـ 
سرخس افزود: توسعه و آبادانى شرق كشور 
يكى از نيازهاى توســعه اى كشور و داراى 

اولويت است. 
وى با تأكيد بر اينكه براى  توســعه شرق 
ضرورت دارد زيرســاخت ها اجرايى شود، 
افزود: اين زيرساخت ها و عمليات زيربنايى 
شــامل رســاندن آب به منطقه، توسعه 
زيرســاخت هاى ريلى و همچنين رشــد 

زيرساخت هاى جاده اى است. 
مديرعامل شركت عمران و مسكن آستان 
قدس رضوى تأكيد كرد: خط آهن چابهارـ  
زاهدانـ  مشهدـ  سرخس، درياى عمان را 
به كشورهاى تازه استقالل يافته شمال ايران 
متصل مى كند؛  اين كريدور ريلى به دليل 
نقش ترانزيتى خــود مى تواند محصوالت 
توليدى آســياى ميانه را به آب هاى آزاد و 

برعكس جابه جا  كند.
وى يادآور شــد: اين مسير ريلى كريدورى 
ترانزيتى خواهد بود كه  10 ميليون تن در 
سال ظرفيت خواهد داشت، بنابراين اهميت 

بااليى دارد. 

 ارتقاى امنيت شرق كشور
با ساخت خط آهن

رئيسى با بيان اينكه توسعه محور شرق و 
ســاخت چنين خط  آهنى موجب ارتقاى 
امنيت در منطقه نيز خواهد شــد، گفت: 
ايجاد اشتغال و رشد اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى در شرق كشور، فقرزدايى و كاهش 
محروميت ها، از ديگــر مزاياى اجراى اين 

خط ريلى است. 
مديرعامل شركت عمران و مسكن آستان 

قدس رضوى ادامه داد: طبق دستورات مقام 
معظم رهبرى مبنى بر تالش آستان قدس 
رضوى براى محروميت زدايى بيشتر، توليت 
اين آســتان مقدس با توجه به فرمايشات 
مقــام معظم رهبرى در حكــم ابالغى به 

ايشان، رســيدگى به مناطق 
مستضعف و محروميت زدايى 

را در برنامه كارى قرار داد. 
وى افزود: در همين راستا از 
سال گذشــته آستان قدس 
رضوى مذاكراتى با مسئوالن 
امر و دولتمــردان و متوليان 
اعالم  طرح ها داشت و رسماً 

كرده ايم كه آمادگــى حضور در طرح هاى 
عمرانى توســعه شرق را داريم و همچنين 
از ورود به طرح خط    آهن زاهدانـ  مشهدـ  

سرخس استقبال كرديم.
مديرعامل شركت عمران و مسكن آستان 
قدس رضوى اضافه كرد: بيش از دو ســال 
اســت كه در جلسات متعدد با مسئوالن و 
همچنين نامه نگارى، آمادگى خود را براى 
مشــاركت و تسريع در ســاخت راه آهن 
چابهار به سرخس  به وزارت راه و شهرسازى 

اعالم كرده ايم.
رئيســى ادامه داد: صبح ديروز جلســه اى 
درباره راه آهن زاهدانـ  مشــهدـ  سرخس 
برگــزار كرديم، مذاكراتى با دو فاينانســر 
خارجى كه با ما شريك هستند، انجام شد 

تا تأمين 85 درصدى منابع مالى ســاخت 
ايــن خط آهن را آســتان قدس رضوى با 
مشاركت فاينانس كننده هاى خود برعهده 
بگيــرد و 15 درصد ديگر هــم احتماالً از 
ســوى دولت كه طبق قانون خواهد بود، 
تأمين  مى شــود تا اين خط 

ريلى ساخته شود.
وى ادامه داد: با هر دو فاينانسر 
تا  در حال مذاكره هســتيم 
هركــدام ســريع تر موافقت  
بانك هاى مربوطه كشور خود 
را دريافــت كردنــد، تأمين 

فاينانس را برعهده بگيرند. 
مديرعامل شركت عمران و مسكن آستان 
قدس رضوى اضافه كــرد: در حال حاضر 
راه آهن چابهــار ـ زاهدان توســط دولت 
و بــا پيمانكارى قرارگاه ســازندگى خاتم 
االنبيا(ص) در حال ســاخت است و حدود 
40 درصــد پيشــرفت فيزيكــى دارد كه 
اميدواريــم اين خط پرمزيت هر چه زودتر 

به بهره بردارى برسد. 
وى افزود: در ادامه مســير، خط زاهدان ـ 
مشهدـ  سرخس را داريم كه حوزه زاهدانـ  
خواف اين مسير ريلى هم بسيار مهم است 
كه اميدواريم هر چه زودتر شرايط تكميل 
و سپس بهره ورى از اين خط ريلى عملياتى 
شود و بتوان اين خط ريلى ترانزيتى را بين 

درياى عمان و آسياى ميانه ايجاد كرد.

مديرعامل شركت عمران و مسكن آستان 
قدس رضــوى ادامــه داد:  در حال حاضر 
جلسات كارشناسى و پيگيرى هاى مستمر 
با وزارت راه و شهرســازى از سوى شركت 
عمران آستان قدس رضوى در حال انجام 
اســت كه اميدواريم هر چه زودتر در اين 
حوزه به نتيجه برسيم و اجراى طرح آغاز 

شود. 

 34 سال حضور در فعاليت هاى 
عمرانى كشور 

رئيســى اظهار داشت: شــركت عمران و 
مســكن آســتان قدس رضوى حدود 34 
سال است كه فعاليت عمرانى براى كشور 
انجام مى دهد  و با اين سابقه كارى، تجربه 
گسترده و توانمندى زيادى در حوزه اجراى 
خطوط ريلى و آزادراه ها دارد و قطعاً اجراى 
ايــن خط ريلى با توان داخلــى قابل اجرا 

خواهد بود.
وى اضافه كرد: اين مجموعه 
هم از تــوان فنى و عمرانى 
و  اســت  برخــوردار  الزم 
هم ســرمايه گذاران بخش 
خصوصــى بــه آن اعتماد 

كامل دارند.
عمران  و  مســكن  شركت 
قــدس رضــوى متعلق به 
آســتان قدس رضــوى در 
سال 1362 با هدف عمران 
و توليد مسكن تأسيس  شد 
و با سال ها فعاليت ارزنده و 
حضور فعــال در طرح هاى 
بزرگ عمرانــى و زيربنايى، 

توانست خود را به عنوان يكى از شركت هاى 
عمرانى تراز اول كشور مطرح كند.

اين شركت، نخستين سرمايه گذار كشور در 
ساخت آزادراه  ها به شمار مى رود كه توانسته 
با اهتمام جدى، از توســعه خطوط ريلى 
گرفته تا اجراى طرح هاى عمرانى؛ در چهار 
رشته حمل و نقل(راه و ترابرى)، ساختمان، 
تأسيسات و تجهيزات و آب، باالترين رتبه 

را كسب كند.

مديرعامل شركت عمران و مسكن از گامى بلند براى عمران شرق كشورخبر داد

 لطفاً دكه هميشه تعطيل نان رضوى در بلوار تأمين 85 درصدى اعتبار راه آهن زاهدان - مشهد - سرخس توسط آستان قدس
حر را به پارك رجا منتقل كنيد. اين پارك بزرگ، 
نيازمند فروشــگاهى با محصوالت استاندارد و 
بهداشتى است. پارك رجا و زمين فوتبال كنار آن 

و استخرش متعلق به آستان قدس است. 
09360006158
 كشــيدن يك خط از ورودى ها به دفاتر 
امانات، مانع ســردرگمى زائــران براى پيدا 

كردن دفاتر مى شود.
09150007712

در 5 ماه نخست سال 97
4750 زائر محروم كرمانى به 
مشهدالرضا(ع) مشرف شدند

آستان: سرپرســت دفتــر نمايندگى آستان 
قدس رضوى در استان كرمان گفت: در پنج ماه 
نخست سال جارى 4750 زائر محروم و نيازمند 
استان كرمان به زيارت حرم مطهر امام رضا(ع) 
مشرف شدند. حسين صابرى افزود: از ابتداى 
سال جارى 2915 زائر محروم كرمانى كه باالى 
40 سال ســن دارند، شناسايى و در قالب 54 
كاروان «مهر درخشان رضوى» به مشهد مقدس 
اعزام شــدند. وى گفت: همچنين در پنج ماه 
نخست سال جارى، 1835 دانش آموز محروم 
زيارت اولــى در قالــب 36 كاروان زيارتى به 

پابوسى حضرت رضا(ع) مشرف شدند. 

ششمين دوره مسابقات 
حفظ خطبه غدير

آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس 
رضوى با بيان اينكه مسابقه ترجمه و حفظ 
خطبه نهج البالغه يكم شهريور ماه و مسابقه 
نقاشى با موضوع غديرخم سوم شهريور ماه در 
حرم رضوى برگزار خواهد شد، تصريح كرد: 
شــركت كنندگان در مسابقه داستان نويسى 
بايد آثار خود را تا 29 مردادماه به دارالقرآن 

الكريم حرم مطهر رضوى ارسال كنند.
حجت االســالم شجاع با اشــاره به اينكه نام 
نويسى اين مسابقه تا 29 مرداد ادامه دارد، بيان 
كرد: تا كنون بيش از 500 زائر در رشته هاى 

مختلف اين مسابقه نام نويسى كرده اند.

صداى مردم

خبر

شركت عمران و 
مسكن آستان 

قدس رضوى 
34 سال است كه 

فعاليت عمرانى 
انجام مى دهد  و  

تجربه گسترده اى 
در حوزه اجراى 
خطوط ريلى و 
آزادراه ها دارد

بــــــــرش

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: در دهه چهارم انقالب اسالمى دشمنان 

ايشان، رســيدگى به مناطق 
مستضعف و محروميت زدايى 

وى افزود: در همين راستا از 
سال گذشــته آستان قدس 
رضوى مذاكراتى با مسئوالن 
امر و دولتمــردان و متوليان 
اعالم  طرح ها داشت و رسماً 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

اخذ ماليات از مسكن خالى در دستور كار دولت  ايرنا: معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازى گفت: 2 ميليون و 600 هزار مسكن خالى در كشور شناسايى شده كه اخذ ماليات از مالكان آن ها در 
دستور  كار قرار دارد. حامد مظاهرى همچنين در خصوص برخى قيمت هاى نامتعارف اجاره بهاى مسكن گفت: اليحه اى با قيد دو فوريت به دولت ارائه شده كه هدف اصلى آن افزايش سقف قرارداد اجاره منزل از 

يك سال به دو سال و تعيين عدد مشخصى براى اجاره بها است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rبا از اعالم وصول در مجلس رقم خورد
قرعه استيضاح دوم به نام وزير اقتصاد

طرح استيضاح كرباســيان؛ وزير امور 
اقتصادى و دارايــى با 33 امضاء اعالم 
وصول شــد. وزيــر امــور اقتصادى و 
دارايى نيــز در واكنش به اعالم وصول 
استيضاحش در مجلس طى يادداشتى 
نوشت: طى دو هفته گذشته در وزارت 
اقتصاد جلســات متعــددى با فعاالن 
بخش خصوصى و اقتصاددانان برگزار كرديم و راه حل همگى آنها، اشــاره به 
استراتژى «آزادسازى اقتصاد و خصوصى سازى واقعى به معناى دقيق كلمه» 

بود.
كرباســيان با بيان اينكه اشتغال در يك دستگاه دولتى و يا فعاليت و كسب و 
كار در يك فضاى ســالم و بدون رانت و فساد جزو مطالبات امروز مردم است، 
اظهار داشــت: قطعا گرانى كالفه كننده و عذاب آور است ولى گرانى يكى از 
محصوالت نهايى فســاد است كه آن هم از دل اقتصاد غير رقابتى بيرون مى 

زند.
اى  نقطــه  چــه  در  داد  خواهــم  توضيــح  مجلــس  در  افــزود:   وى 
ايســتاده ايــم؟ چــرا برخــى از مطالبــات اقتصــادى مــردم محقــق 
نشــده؟ چــرا مبــارزه بــا رانت و فســاد بــه نتيجــه مطلوب نرســيده؟
وى خاطرنشــان كرد: نظر تمام بزرگان كشور اين است كه زندگى و آسايش 
و توســعه ايران به همين تك جمله گره خورده اســت: «جلوى كارآفرينى و 
خصوصى ســازى را نگيريم»، فســاد كه از بين برود، مردم هم به آرامش مى 

رسند، تهديد خارجى هم با عمل  به منطق درست  پوچ مى شود.
طبق ماده 233 آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اســالمى وزير اقتصاد بايد 

حداكثر ظرف 10 روز در مجلس شوراى اسالمى حضور پيدا كند.

طرح دو فوريتى مجلس براى پايان دادن به رانت ارزى پااليشگاه ها 
رانت ارزى ديگر خوراك پتروشيمى ها نخواهد بود

اقتصاد: مجلسى ها براى پايان دادن به 
رانت ارزى پااليشگاه ها و پتروشيمى ها 
طرح دوفوريتى را در دســتور كار قرار 
دادند كه با تصويب آن خريداران مواد 
اوليه و خوراك به جاى پرداخت ريالى 

بايد پرداخت ارزى داشته باشند.
طبق اين طرح شركت هاى فوق بهاى 
نفت خام، گاز و ميعانات گازى خريدارى شده از وزارت نفت را براساس قيمت 
مصوب و به صورت ارزى به حســاب بانك مركزى واريز نموده و بانك مركزى 
نيز مكلف اســت معادل ريالى درآمد ارزى مربوطه را به حســاب خزانه واريز 
نمايد. گفتنى اســت ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمى حدود 40 
ميليارد دالر برآورد مى شود. در ماده واحده تأكيد  شده است: خريداران داخلى 
نفت خام، گاز و ميعانات گازى مكلف هســتند بهاى نفت خام، گاز و ميعانات 
گازى خريدارى شده از وزارت نفت را طبق قيمت مصوب و به صورت ارزى به 
حساب بانك مركزى واريز نموده و بانك مركزى نيز مكلف هست معادل ريالى 

درآمد ارزى مربوط را به حساب خزانه واريز نمايد.

 پرايد 32ميليون تومان شد 
قيمت خودرودر سربااليى بدون توقف

تســينم: با كاهش  عرضه خودرو در 
بازار قيمت انواع خودروهاى داخلى 2 

تا 5 ميليون تومان گران شده است. 
پرايد 111 با رشد 2 ميليون تومانى با 
قيمت 32 ميليون تومان، استپ وى با 
رشــد 5 ميليون تومانى با قيمت 107 
ميليــون تومان، دنا پالس با رشــد 3 
ميليون تومانى 87 ميليون تومان، ساندرو با افزايش 2 ميليون تومانى با قيمت 
94 ميليون تومان و پژوپارس با افزايش 2 ميليون تومانى با قيمت 60 ميليون 

تومان فروخته شد.

تشكيل 230 پرونده ملى عليه احتكار
تعزيرات  ســازمان  تسنيم:سخنگوى 
حكومتى كشــور با اشــاره به تشكيل 
230 پرونده ملــى عليه احتكار گفت: 
يكــى از مهم ترين پرونده هــا در اين 
زمينه مربوط به احتكار آهن و ميلگرد 
در اصفهــان و آذربايجــان غربى بوده 
كه در مجموع حــدود 6000 ميليارد 
تومان ارزش دارد.  سيد ياسر رايگانى، 
با بيان اينكه هدف از اين احتكار ها عرضه قطره چكانى كاالها به بازار، با هدف 
بــاال رفتن قيمت ايــن كاالها بمرور زمان بوده اســت،ادامه داد: در مورد اين 
پرونده ها عالوه بر اينكه محتكرين را ملزم به عرضه اين كاالها به بازار كرده ايم، 
پرونده هايى نيز عليه آن ها ايجاد شده است.رايگانى با بيان اينكه متأسفانه  در 
اين پرونده ها حجم كاالهاى احتكار شده، باال است، خاطرنشان كرد:فردى در 
استان البرز اقدام به مخفى كردن بيش از يك ميليون پوشك با برند خارجى 
كرده بود در حالى كه در سال 96 با ارز دولتى 3400  تومان اين كاال را وارد 

كشور كرده است.

ذره بين

نفت خام، گاز و ميعانات گازى خريدارى شده از وزارت نفت را براساس قيمت 

قرعه استيضاح دوم به نام وزير اقتصاد

87ميليون تومانى 87ميليون تومانى 87 ميليون تومان، ساندرو با افزايش 

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  بروز موج 
گرانى ها در بســيارى از بازارها طى چند 
ماه گذشــته آن قدر براى مــردم، فعاالن 
اقتصادى، كارشناســان و حتى مسئوالن 
قابل لمس بود كه حتى سكاندار كم حرف 
بانك مركزى در صفحه اينستاگرام خود از 
تورم بيدار شــده خبر داد و تأكيد كرد كه 
يكى از وعده هايش مهــار اين غول بيدار 
شده است. همتى هم به اين باور رسيد كه 
افزايش نرخ تــورم در پى گرانى هاى لجام 
گســيخته در پيش است و قرار است براى 
اين شاخص تأثير گذار بر قدرت خريد مردم 

طرحى نو دراندازد.
تورم بيدار شده حتى در روايت آمار مراكز 
آمارى نيز قابل كتمان نيســت،نرخ تورم 
مصرف كننــده در تير ماه به 10,2 درصد 
رسيد اما تورم نقطه به نقطه اين شاخص 
كــه از آن بــه عنوان تــورم پيش نگر ياد 

مى شود به عدد 18 درصد رسيده است.
همچنين تورم توليد كننده در تير ماه به 
رقم 13,1 درصد رسيد كه نسبت به اسفند 
ماه ســال 96 به ميزان 2,6 
درصد رشــد نشان مى دهد. 
تورم نقطه به نقطه اين متغير 
مهم در پايان تير ماه با 10,9 
درصد رشد نسبت به خرداد 
ماه به 27,8 درصد رســيده 
اســت.در چهار ماهــه اول 
امســال تورم نقطه به نقطه 
توليد كننده 15 درصد رشد 

داشته است.
اين رقم نشــان مى دهد كه 
نرخ تورم امسال باال خواهد 
بــود و كار را بــراى همتى 
سياســت گذار پولى و ارزى 

كمى سخت خواهد كرد.
گذشته از همتى رئيس  كل بانك مركزى، 
كارشناسان اقتصادى نيز خطر تورم را حس 
كرده اند و معتقدند كه رقم تورم با توجه به 
گرانى عجيب مواد غذايى، خودرو، مسكن، 
طال، ميوه و... در كشور بسيار باالتر از ارقام 
اعالمى است و دولت و دستگاه هاى اجرايى 
بايــد تدبيرى براى مهار اين تورم افســار 

گسيخته بينديشند. 
 صاحبنظران وتحليلگران اقتصادى معتقدند 
گرانى ها و روند صعودى قيمت ها در همه 
بازارها بخصوص در بخش توليد موادغذايى 
آنچنان ملموس است كه اين مسئله ارقام 
اعالمى از سوى دستگاه هاى آمارى را تحت 

تأثير قرار داده و زير سؤال  برده است.

 تورم واقعى چقدر است؟ 
كارشــناس  يــك 
مســائل  اقتصادى با 
اشاره به اين نكته كه 
كه  واقعى  تورم  رقم 
در اقتصــاد ما بروز 
كرده هنوز اعالم نشده، خاطرنشان كرد: با 
روند فعلى افزايش قيمت ها به نظر مى رسد 
تا پايان سال 97نرخ تورم را بخواهيم با هر 
متر و ترازويى محاســبه كنيــم كمتر از 
25درصد نخواهد بــود و تورم واقعى هم 
باالى 40درصد است. حريرى ادامه داد: هم 
اكنون مهار تورم راهكارى ندارد و بايد اجازه 
دهيم مانند ســوپاپ اطمينان اين فشــار 
تورمى از يك جا سر باز كند وگرنه مى تواند 

به انفجار تورمى منجر شود. پس به جاى 
اينكه تمام ســعى ما اين باشد كه با وجود 
گرانى ها به مردم بگوييم تورم نداريم، اجازه 
دهيم اين انــرژى تورمى از يك جا بيرون 
بيايد تا اقتصادمان از تــورم باال و حجيم 

منفجر نشود. 
عضو اتــاق بازرگانى ايران همچنين اظهار 
 داشت: هم اكنون هر كس از ديد خود آمار 
تورم واقعى را 10، 20و يا 40درصد مى داند 
اما واقعيت اين است كه آمار تورم، ضرايب 
و سبد آن همواره در اختيار دولت است كه 
مى تواند با تغيير در پايه ضرايب، تغيير سال 
پايه، تغيير در ضرايب و نوع كاالها و... اين 

را تغيير دهد. 
مجيــد رضا حريرى با اشــاره به اينكه به 
عنوان مثال در يك مقطع، مسكن در ركود 
بود و مى توانست عاملى باشد تا رقم تورم را 
كم نشان دهد، اظهار داشت: اما اكنون اگر با 
همين ضريب افزايش تورم صعودى بخش 
مسكن بخواهند تورم را محاسبه كنند ارقام 

اين شاخص اقتصادى فرق خواهد كرد. 
اين عضو اتاق بازرگانى ايران با اشــاره به 
اينكه شــايد يكى از راه هــاى مهار تورم 
افزايش توليد و برنامه ريزى بلندمدت براى 
همه بخش هاى اقتصادى باشد، خاطرنشان 
كرد: مــا بايد در اولين قــدم ريل گذارى 
در اقتصاد كشور داشــته باشيم و بايد در 
بخش هاى مختلف مانند توليد و خدمات 
و... مزيت هاى اقتصادى خود را تشخيص 

دهيم و با برنامه حركت كنيم. 
وى قدم ديگر بــراى مهار تورم و گرانى را 
تثبيت اقتصاد،حقوق،دســتمزد و افزايش 

قدرت خريد با ابزارهاى حمايتى دانست. 
امــا دكتــر رزاقــى 
ارشــد  كارشــناس 
اين  در  اقتصاد هــم 
واقعى  رقم  خصوص 
تورم در كشور را بيش 
از 20درصد اعالم كــرد و گفت: به عبارتى 
جهش هاى قيمت ها در سال جارى هنوز در 
آمارها لحاظ نشده است. اين استاد دانشگاه با 
اشــاره به اينكه وقتى دولت معتقد است كه 
نبايــد در اقتصاد دخالت كرد و بايد عرضه و 
تقاضا قيمت هــا را تعيين كند، بازار به حال 
خود رها و به تبع قيمت ها افزايش مى يابد كه 
با اين نگاه امكان ندارد كشور اداره شود، افزود: 
يكــى از داليل اين گرانى ها و تورم واردات با 
دالر ارزان و احتكار و سوءاستفاده از آن بود 

در حالى كه اگر دولت درباره نيازهاى اصلى 
مردم مانند دارو، غذا، ماشين آالت توليدى، 
مواداوليه، قطعات و...احســاس مســئوليت 
مى كرد امروز شاهد بى ثباتى و تورم در بازارها 

نبوديم. 
وى تعطيلى و واگذارى واحدهاى توليدى 
و بى توجهى به صنايــع و توليد را عامل 
ديگــر تورم افسارگســيخته در كشــور 
دانست و گفت: دولت اگر مى خواهد تورم 
را در وضعيت فعلى اقتصادى كنترل كند 
بايــد از توليد در قالــب پرداخت يارانه 
حمايت كند و توزيع و كنترل كاال را در 
قالب كاال برگ خود بر عهده بگيرد تا اين 
پول ها و منابع به سمت ساير بخش ها و 
داللى و خريــد و فروش هاى كاذب نرود 
كه در اين صورت مى توان به كاهش نرخ 
تورم كمك كرد. وى افزود: البته اين كار 
نيز مســتلزم اعتقاد دولت به اين مسائل  
است كه متأسفانه  اكنون چنين اعتقادى 

وجود ندارد. 
اين استاد دانشگاه در ادامه به شدت سيالب 
در بازار ارز و طال و ديگر بازارها اشاره كرد 
و هشــدار داد، اگر رونــد گرانى ها تا پايان 
سال به همين شكل بوده و كنترل نشود، 
تورم به 40درصد خواهد رسيد كه نتيجه 
بى توجهى به اين مســئله احتكار كاالها 
بخصــوص مواد غذايــى و دارويى و ركود 

شديدتر بازارهاست. 

 عواقب گرانى كاال و محصوالت  
اقتصاددان ديگر هم 
با اشــاره بــه اينكه 
پايين  دهك هــاى 
جامعه از تورم و روند 
و  قيمت ها  صعودى 
كاهــش ارزش پول ملى آســيب جدى 
ديده اند، خاطرنشــان كرد: بخشى از اين 
فشارهاى تورمى منشأ خارجى دارد و البته 
تصميم گيرى هاى اشتباه در اقتصاد داخلى 
نيز بر اين مســئله صحه گذاشته است، به 
عبارتى اين مسئله نشان مى دهد تصميمات 
روزمره و اقتضايى است و هيچ كس برنامه 
بلندمدت براى مقابله با اين وضعيت ندارد 

كه نتيجه آن تورم افسار گسيخته است. 
دكتر على چشــمى با بيــان اينكه حتى 
درباره روند صعودى نرخ ارز و روند افزايش 
قيمت ها پيش بينى نشــده بود، كه بايد 
پرســيد آيا با اين تورم به سمت ونزوئال و 

زيمبابوه شــدن در حال حركت هستيم، 
خاطرنشــان كرد: با توجه به روند گرانى ها 
هنوز ارقام تورم خيلى كوچك اســت و به 
دليل عدم برنامــه ريزى بايد منتظر تورم 

سنگين تر باشيم.
اين استاد دانشگاه با تأكيد  بر اينكه اغلب 
كشــورهاى جهان در تقويت شاخص هاى 
اقتصادى خود مانند بورس، رشد اقتصادى، 
اوضاع مالى، توليد و... پيشتاز هستند و هيچ 
آسيبى هم نمى بينند، گفت: اين در حالى 
است كه اقتصاد ما به دليل ساختار ضعيف 
آن با كوچك ترين تلنگر آسيب مى بيند و 
نرخ ارز و دالر 3 برابر مى شود و به عبارتى 

تورم بدتر مى شود. 
چشمى خاطرنشان كرد: يا بايد به سمت 
تحول و اصــالح اقتصادى دهه 1980كره 
جنوبى حركت كنيم تا اقتصادمان ســر و 
سامان پيدا كند و يا بايد به سمت ونزوئاليى 
شدن پيش برويم كه مى بينيم نرخ تورم در 
اين كشورها به ميليون درصد رسيده است 
و برخى پول هاى ونزوئال تا 15صفر هم دارد 

كه خواندن آن نيز بسيار سخت است. 

 ضرورت رونق توليد براى مهار تورم
دبير كل خانه اقتصاد 
ايــران هم بــا بيان 
اينكه روند گرانى ها و 
كاهــش ارزش پول 
ملــى، تــورم را در 
كشــور به حدود 20درصد رسانده است، 
گفت: بهترين راه كاهش تورم افزايش توليد 
است و غير از اين مسئله هيچ راهى نداريم. 
مسعود دانشــمند اظهار داشــت: البته 
ابزارهاى ديگرى هم در كنترل نقدينگى 
وجود دارد تا گرانى مهار شده و تورم نيز 
كاهش يابد و به عبارتى تثبيت قيمت ها 
در گرو حمايت و افزايش توليد است. از 
سويى وقتى توليد رونق بگيرد اين مسئله 
موجب افزايش سود سهام شركت ها شده 
كه در مجموع ســود توليد بايد باالتر از 
سود بانكى باشد تا بتوان عالوه بر كنترل 
نقدينگــى، ســرمايه ها را از بخش هاى 
داللى و واســطه گرى به ســمت بخش 

توليد حركت داد. 
وى راهكار ديگر كاهش تورم را مشاركت 
دادن بانك ها در سود فروش و توليد كاال 
و محصوالت دانســت و گفت: به عنوان 
بــر 50درصد  بانك هــا مى توانند  مثال 
از بهــاى فــروش كاال و محصول كه در 
6ماه آينده توســط واحد توليدى به بازار 
عرضه مى شود، ســرمايه گذارى كنند و 
پيــش پرداخت آن را بــه واحد توليدى 
بدهند و در آينده از محل ســود فروش، 
اين مبلغ و ســود آن را دريافت كنند كه 
اين مســائل عالوه بر كنترل تورم منجر 
به رشــد واحدهاى توليــدى و  صنعتى 
مى شــود. بررســى هاى جهانى نشــان 
مى دهــد كه انتخاب صحيــح ابزار مهار 
تورم ضمــن داشــتن كمتريــن اثر بر 
رشــد اقتصادى در كوتاه مدت، مى تواند 
پايــدار در  اقتصادى  بسترســاز رشــد 
بلندمدت باشــد كه يكى از آن ها توليد 
مستمر و كم هزينه است كه البته چنين 
راهكارى در دوران ســخت اقتصادى و با 
كمك هــاى يارانه هاى دولت امكان پذير 

است.

تورم بيدار شده، اقتصاد ايران را در دوراهى مدل كره جنوبى يا ونزوئال قرار مى دهد

مهار تورم در گرو اعتقاد دولت به حمايت از توليد افزايش صادرات قطعه 
با وجود كاهش توليد

پازل قطعات خودرو همچنان 
الينحل ماند

اقتصاد- زهرا طوســى:تناقض اظهارات 
فعاالن بازار وآمار منتشرشده درمورد صادرات 
قطعه اين روزها معماى حل نشــده بخش 
صنعت خودرواست از يك طرف آمار توليد 
قطعات خودرو بشدت كاهش يافته و ظاهراً 
روى طلب 15 هزارميلياردى از خودروسازان 
قطعه سازان اشــتياقى به توليد ندارند و از 
ســويى مطرح شــده كه صادرات قطعات 
خودرو طى چهار ماه 600درصدرشد مى كند! 
اينكه اين صادرات از سوى چه كسانى انجام 
شده و يا قطعه سازان قطعات خودرو را صادر 
مى كنند و يا اين فرضيه كه قطعات وارداتى 
كــه بادالر4200تومانى وارد شــده دوباره 
صادرمى شود تا صادركننده ازمابه التفاوت 
نرخ ارز منتفع شود، مفروضاتى است كه هيچ 
اسنادى در تأييد  يا رد آن وجود ندارد. تنها 
بازهم فعاالن اين بازار بر احتماالت اين قضايا 
پافشارى مى كنند. علت هرچه باشد، يك سر 
قضيه به گرانى ارز برمى گردد كه صادرات را 

بشدت توجيه پذير كرده است.
بحث صادرات مجدد قطعات وارد شده با ارز 
دولتــى ارزان را با نجفى منش عضو هيئت  
مديــره درميان گذاشــتيم. وى اين فرضيه 
را كامالً محتمل مى دانــد و در گفت وگو با 
خبرنگار ما مى گويد: فاصله ميان ارز دولتى 
و آزاد سبب تشويق واردكنندگان به صادرات 
كاالهايى شــده كه با ارز دولتى وارد كشور 
كرده اند و تا وقتى نرخ ارز واقعى نباشد، رانت 
موجود در دريافت ارز دولتى آن قدر مقرون 
به صرفه و سودآور است كه به افزايش حجم 
اين طيف صادرات دامن مى زند در حالى كه 
اين صادرات واقعى نيســت و تنها به خاطر 

اختالف ارز داخلى و خارجى است.
وى درعين حال هرچند به آمار كاهش توليد 
قطعات خودرو اشاره نكرد، اما اين راگفت كه 
ميزان توليد قطعات خودرو در كشور به شكل 
معنادارى كاهش يافته است. وى دراين مورد 
مى گويد: در حالى كه مواد اوليه داخلى مثل 
فوالد، آلومينيوم و مس گران شــده است و 
واحدهاى توليدى با كمبود نقدينگى شديد 
روبه رو هستند، خودروسازان برنامه اى براى 
پرداخت بدهــى 15 هزار ميليــارد تومانى 
خودشــان به قطعه ســازان ندارنــد، با اين 
وضعيت توليد كننــدگان مجبور به كاهش 
ظرفيت توليد و تعديل نيرو هستند درصورتى 
كه صادرات قطعه رشــد كرده اســت.وى با 
اشاره به اينكه توليد كنندگان قطعات خودرو 
بايد بموقع پولشــان را دريافت كنند، تأكيد  
مى كنــد: پول قطعه ســازان بايد يك ماهه 
پرداخت شــود و براى ايــن منظور هم بايد 
توان و حد اعتبارى خودروســازان 10 هزار 
ميليارد تومان اضافه شــود تا گردش اتفاق 
بيفتد و خودروســازان بتوانند خريد كنند و 
مطالبات قطعه سازان را نيز بدهند.وى با بيان 
اينكه مكانيزم گشايش اعتبار براى خريدهاى 
خارجى خيلى پيچيده است، مى افزايد: قيمت 
خودرو بــا توجه به افزايش قيمت نهاده هاى 
توليد بايد تعديل و روزآمد شود.نجفى منش 
با اشاره به بيكارى 450 هزار نفرى در حوزه 
قطعه سازى مى افزايد: با تحريم هاى داخلى 
كه اثرات بيشــترى از تحريم هاى خارجى بر 
صنعت خودرو داشــته است، عواقب بدى در 
انتظار فعاالن اين حوزه است و هر چه فرياد 

مى زنيم گوش شنوايى پيدا نمى كنيم. 

صنعت

دولت اگر مى خواهد 
تورم را در وضعيت 
فعلى اقتصادى 
كنترل كند بايد 
از توليد در قالب 
پرداخت يارانه 
حمايت كند و توزيع 
و كنترل كاال را در 
قالب كاال برگ خود 
بر عهده بگيرد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

بستن سامانه كارا اقدام اشتباهى است خانه ملت: عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: بسته شدن سامانه كارا براى پرداخت تسهيالت در راستاى اشتغال روستايى اتفاق اشتباهى 
اســت. مهرداد بائوج الهوتى افزود: طبق قانون مصوب مجلس بايد 11 هزار ميليارد تومان براى ايجاد اشــتغال پايدار روســتايى تخصيص پيدا مى كرد كه تا امروز كمتر از 1000 ميليارد تومان به طرح هاى 

اشتغال زايى روستايى و عشايرى پرداخت شده است. در حالى كه انتظار مى رفت تسهيالت به طور كامل پرداخت و مرحله ارزيابى قانون آغاز مى شد تا براى مرحله بعدى اشتغال زايى پايدار برنامه ريزى كرد.
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از طريق اين پيامك به گروه اجتماعى 

ارسال فرمائيد  
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فقط شوراى عالى 

مدرسه مجاز به 
برداشت از حساب 

هستند و هزينه 
كرد اين پول هم 

در قانون مشخص 
شده است، 

اگر از حساب 
مدارس برداشتى 
توسط وزارتخانه 
انجام شود، بايد 

پاسخگوى ديوان 
محاسبات، سازمان 

بازرسى و ساير 
نهادهاى مسئول 

باشد
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يادداشت

در نتيجه تصميم هيئت امناى دانشگاه آزاد
«طهرانچى» به جاى « فرهاد رهبر» نشست

تسنيم: جلســه هيئت امناى دانشگاه 
آزاد اســالمى با حضــور اكثريت اعضا 
تشكيل شــد و پس از بحث و بررسى 
مسائل مديريتى دانشــگاه، از زحمات 
فرهاد رهبر قدردانى شد و محمدمهدى 
طهرانچى به  اتفاق  آرا به عنوان سرپرست 
دانشــگاه آزاد انتخاب شد.  طهرانچى 

كه در پرونده كارى خود رياســت دانشگاه شهيد بهشتى، معاونت علمى آستان 
قدس رضوى، معاونت پژوهش هاى علم و فناورى مركز تحقيقات راهبردى مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، رياست مركز نشر دانشگاهى و... را دارد، سال گذشته 
عالوه بر عضويت در هيئت امناى دانشــگاه آزاداســالمى، رياست دانشگاه هاى 
آزاداسالمى اســتان تهران را عهده دار شد. طهرانچى استادتمام دانشگاه شهيد 
بهشــتى بوده و از ســال 1385 تاكنون به عنوان استاد فيزيك در اين دانشگاه 
مشغول به تدريس و تحقيق است. وى استاد نمونه كشورى در سال 1391 است 
و در سابقه خود 87 مقاله با نمايه بين المللى، 135 ارائه در كنفرانس هاى معتبر 

علمى بين المللى و ملى و 17 طرح ملى پژوهشى را دارد.

ضرورت تالش دولت 
براى افزايش ورود گردشگر خارجى  

خانه ملت: عضو فراكسيون گردشگرى 
مجلس با اشاره به اينكه تقريباً سفرهاى 
هوايى بــراى مردم غيرممكن شــده، 
تصريح كرد: در اين ميان براى سفرهاى 
درمانى و زيارتى و ديگر سفرهاى واجب 

مردم نيز فكرى نشده است.
يوناتن بت كليا همچنين گفت: قيمت 

بليت پروازهاى داخلى سرســام آور شده چراكه زيرساخت هاى هوايى و صنعتى 
ايجاد نشده اســت، به همين دليل مسئوالن در مواقع بحرانى همچون تحريم، 
نخســتين و راحت ترين كار ممكن يعنى دست كردن در جيب مردم را انتخاب 
مى كنند درحالى كه مى توان براى افزايش ورود گردشگر خارجى تالش كنند تا از 

اين طريق درآمد سازمان هوايى نيز افزايش يابد.
عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه تأمين هزينه قطعات هوايپماها 
از طريق نرخ دولتى دالر نيز راه ديگرى براى جبران اين مســئله اســت، اضافه 
كرد: متأســفانه تيم اقتصادى دولت در اين شرايط بحرانى بسيار ضعيف عمل 

كرده است.

مشوق هاى كميته امداد 
براى بازگشت مددجويان به روستا

تسنيم: مديركل دفتر تأمين مسكن و 
امور مهندســى ساختمان كميته امداد 
مشوق هاى بازگشت مددجويان از روستا 
به شــهر را اعالم كرد.  ابراهيم بازيان با 
اشاره به اينكه سرانه هر خانوار روستايى 
تحت حمايت براى تأمين مســكن 20 
ميليون تومان است، اعالم كرد: هر خانوار 
مددجويى كه تصميم بگيرد به روســتا 

بازگردد به عنوان مشوق از 25 درصد سرانه بيشتر بهره مند مى شود.  وى در ادامه 
افزود: سال گذشته 300 واحد مسكونى به دليل مهاجرت مددجويان از شهر به 
روستا تأمين شده و در حال حاضر 3 ميليون و 875 هزار نفر تحت حمايت كميته 
امداد قرار دارند كه 55 درصد از اين تعداد در روستاها ساكن هستند. همچنين 

كمتر از 10 درصد از خانوارهاى روستايى تحت حمايت فاقد مسكن هستند.

كمتر از 40 درصد صنايع كشور پيوست سالمت دارند
ايسنا: طبق اعالم معاون بهداشت وزير 
بهداشــت، كمتر از40 درصد صنايع در 
ايران پيوســت ســالمت دارند؛ اين در 
حالى است كه همه صنايع پيش از آغاز 
به فعاليت بايد پيوســت سالمت داشته 
باشند كه  درحال حاضر اين موضوع اصال 
رعايت نمى شــود و بويژه صنايع عظيم 

كشور مانند پتروشيمى و نيروگاه ها پيوست سالمت ندارند. دكتر عليرضا رئيسى 
بابيان  اينكه وزارت بهداشت تعيين كننده سياست ها و نه مجرى آن است، افزود: 
فقط 20 تا 25 درصد عوامل مؤثر بر سالمت در دست وزارت بهداشت است و 75 
تا 80 درصد ديگر آن خارج از اين وزارتخانه است. به عنوان مثال، ميزان آلودگى 
مناطقى مانند عسلويه و پارس جنوبى بر همه مسلم است. وى ادامه داد: پيوست 
سالمت در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه نيز آمده و پروتكل ها و فرآيند آن 
آماده اســت، اما بايد تعهدى براى اجراى آن وجود داشــته باشد. اين موضوع در 
شــوراى عالى كارگروه هاى سالمت و امنيت غذايى دانشگاه هاى علوم پزشكى و 

وزارت بهداشت پيگيرى مى شود، اما مشكالتى براى اجراى آن وجود دارد.

واگذارى مراكز نگهدارى از كودكان سه سال به باال 
به بخش خصوصى

فارس: مديركل بهزيستى استان تهران 
با بيان اينكه اعتبارات تهران متناسب با 
مشكالتش نيست، گفت: در حال حاضر 
مراكز نگهدارى از كودكان ســه سال به 
باال را به بخش خصوصى واگذار كرده و 
به دنبال واگذارى مراكز زير دو سال هم 
هستيم. داريوش بيات نژاد گفت: با توجه 

به مشكالت اقتصادى اخير و تورم ناشى از آن بهزيستى به دليل اينكه با جامعه 
هدفى روبه روست كه نياز به حمايت هاى بيشترى دارند، بسته هاى حمايتى ويژه اى 

را در نظر گرفته است. 
وى افزود: سهم اعتبارى بيشترى  بايد به پايتخت داده شود زيرا اگر براى اشتغال 
تســهيالت 20 ميليونى به يك معلول داده مى  شود، شايد در شهرهاى كوچك 
جــواب بدهد، اما بايد در تهران چهار يا پنج برابر باشــد. همچنين كمك وديعه 
مسكن در شهرستان هاى كوچك چهار يا پنج ميليون تومان است در حالى كه در 
تهران بايد به نظر مى رســد 10 برابر باشد چرا كه در حاشيه اين كالنشهر بزرگ 

هزينه تأمين مسكن از يك مركز شهر كوچك هم بيشتر است.

مديركل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى
تكليف نمايشگاه مطبوعات هنوز مشخص نيست

فارس: سيدمحمدرضا دربندى مديركل 
مطبوعــات و خبرگزارى هــاى داخلى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت: 
موضوع برگزار نشدن جشنواره مطبوعات 
امســال را مــن در جلســه خانه هاى 
مطبوعات اعالم كردم و قرار است درباره 

آن بحث و مشورت شود. 
وى افزود: با توجه به اينكه برگزارى جشنواره مطبوعات هزينه سنگين و گزافى 
را بــراى معاونت مطبوعاتى دارد و هم مطبوعات و خبرگزارى ها بايد هزينه هاى 
بسيارى براى برپايى غرفه و دكور و حمل و نقل بپردازند، بهتر است با توجه به 
شرايط اقتصادى موجود جشنواره را برگزار نكنيم و در حقيقت روى گزينه برگزار 

نكردن جشنواره مطبوعات به صورت جدى فكر مى كنيم. 
وى ادامه داد: موضوع ديگر نيز مربوط به رســانه هاى استانى ماست كه با حضور 
در جشنواره مطبوعات فضاى متفاوتى برايشان رقم مى خورد كه با برگزار نشدن 

آن اين امكان على رغم هزينه سفر و اسكان و غيره برايشان فراهم نخواهد بود. 
دربندى تاكيد كرد: با توجه به رويداد، تصميم گرفتيم كه چند نمايشگاه استانى 
برگزار كنيم و در هر اســتان كارى را انجام بدهند تا با اين كار هم جشنواره در 
استان ها برگزار شود و هم از هزينه ها كاسته باشيم. البته باز هم مى گويم كه اين 
تصميم هنوز قطعى نشده و پش از برگزارى جلسه و تصميم گيرى نهايى، نتيجه 

مشخص خواهد شد.

عضو فراكسيون گردشگرى 
مجلس با اشاره به اينكه تقريباً سفرهاى 
هوايى بــراى مردم غيرممكن شــده، 
تصريح كرد: در اين ميان براى سفرهاى 
درمانى و زيارتى و ديگر سفرهاى واجب 

يوناتن بت كليا همچنين گفت: قيمت 
بليت پروازهاى داخلى سرســام آور شده چراكه زيرساخت هاى هوايى و صنعتى 

 مديركل دفتر تأمين مسكن و 
امور مهندســى ساختمان كميته امداد 
مشوق هاى بازگشت مددجويان از روستا 
به شــهر را اعالم كرد.  ابراهيم بازيان با 
اشاره به اينكه سرانه هر خانوار روستايى 

ميليون تومان است، اعالم كرد: هر خانوار 
مددجويى كه تصميم بگيرد به روســتا 

طبق اعالم معاون بهداشت وزير 
 درصد صنايع در 
ايران پيوســت ســالمت دارند؛ اين در 
حالى است كه همه صنايع پيش از آغاز 
به فعاليت بايد پيوســت سالمت داشته 
باشند كه  درحال حاضر اين موضوع اصال 
رعايت نمى شــود و بويژه صنايع عظيم 

كشور مانند پتروشيمى و نيروگاه ها پيوست سالمت ندارند. دكتر عليرضا رئيسى 

«طهرانچى» به جاى « فرهاد رهبر» نشست
 جلســه هيئت امناى دانشگاه 
آزاد اســالمى با حضــور اكثريت اعضا 
تشكيل شــد و پس از بحث و بررسى 
مسائل مديريتى دانشــگاه، از زحمات 
فرهاد رهبر قدردانى شد و محمدمهدى 
طهرانچى به  اتفاق  آرا به عنوان سرپرست 
دانشــگاه آزاد انتخاب شد.  طهرانچى 

كه در پرونده كارى خود رياســت دانشگاه شهيد بهشتى، معاونت علمى آستان 

مديركل بهزيستى استان تهران 
با بيان اينكه اعتبارات تهران متناسب با 
مشكالتش نيست، گفت: در حال حاضر 
مراكز نگهدارى از كودكان ســه سال به 
باال را به بخش خصوصى واگذار كرده و 
به دنبال واگذارى مراكز زير دو سال هم 
هستيم. داريوش بيات نژاد گفت: با توجه 

به مشكالت اقتصادى اخير و تورم ناشى از آن بهزيستى به دليل اينكه با جامعه 

سيدمحمدرضا دربندى مديركل 
مطبوعــات و خبرگزارى هــاى داخلى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت: 
موضوع برگزار نشدن جشنواره مطبوعات 
امســال را مــن در جلســه خانه هاى 
مطبوعات اعالم كردم و قرار است درباره 

وى افزود: با توجه به اينكه برگزارى جشنواره مطبوعات هزينه سنگين و گزافى 

ساماندهى دريافتى ها از ابتداى مهرماه در سراسر كشور انجام مى شود

خرج مدارس دولتى از كيسه مردم
شــيروان   احمد  ى  مريم  جامعه/   
«حساب يكپارچه مدارس» طرحى است 
كه اوليــن بــار در دوره وزارت على اصغر 
فانى، وزير اسبق آموزش و پرورش با هدف 
نظارت، كنترل و شــفافيت مالى حساب 
مدارس كشور در سال 1395 افتتاح و در 
مــورد ابعاد مختلف آن صحبت  ها و حرف 
و حديث هاى زيادى زده شــد. البته طرح 
آزمايشــى آن از ســال 1393 آغاز شده 
بود. طرح و حســابى يكپارچه كه به گفته 
منتقدان زمينه ساز خداحافظى مدارس با 

كمك هاى نقدى اوليا بود.

مدارس  يكپارچــه  حســاب   
شفاف سازى يا سركشى در مدارس

جــالل مولــودى، 
مديـــر يكـــى از 
هنرســـــتان هاى 
تهـــــران كــــه 
مدرســـــه اش دو 

حساب بانكى دارد، مى گويد: حساب دوم 
حدود يك ســال است كه براى استفاده از 
ســود بانكى مبالغ موجود در حساب اول 
افتتاح شد و در عمل هميشه تنها در يكى 
از حساب هاى مدرسه پول وجود دارد كه 
آن هم شفاف و در اختيار سازمان آموزش 
و پــرورش اســت. او كه از اجــراى طرح 
سراسرى حساب يكپارچه مدارس رضايت 
دارد، اضافه مى كند: اگر بانك با آموزش و 
پرورش براى بررســى حساب ها به تفاهم 
برسند، عمليات حسابدارى بسيار راحت تر 
شــده و بارى از دوش مدارس برداشــته 

مى شود.
از دبيرســتان هاى  مرتضى.ق مدير يكى 
تهران نيز درباره اين طرح مى گويد: حساب 
يكپارچه مدارس اگر براى شفاف ســازى 
عملكرد مدارس باشد، عمل به آن مشكلى 

ندارد.
او اضافه مى كند: تا چندى پيش حســاب 
پشــتيبان در مدارس دولتى وجود داشت 
كه ســود ســاالنه به آن واريز مى شد، اما 
غيرقانونى اعالم شــد. البتــه اكنون هم 
مدارس يك حســاب دارند و آن شــماره 
حســاب در دسترس هســت، اما بيم آن 
مى رود كه وقتى حساب مدارس به صورت 
يكپارچه شــد، آموزش و پــرورش از ريز 
حساب ها اطالع و از حســاب ها برداشت 
كند. به گفتــه اين فعال فرهنگى مدارس 
رها شده اند و به برخى از مدارس حدود 10 

سال سرانه اى پرداخت نشده است.
او تأكيد مى كنــد: اصالً آموزش و پرورش 
براى دولت مهم نيست. حساب يكپارچه 
مدارس نه براى آموزش و پرورش درآمدى 
پايدار ايجاد و نه دردى از آن را دوا مى كند. 
مشكل آموزش و پرورش فراتر از اين موارد 
و نداشتن برنامه اى مشخص براى حداقل 
10 سال آينده كشور است. مشكل كمبود 
نيروى انسانى كارآمد و نداشتن نقشه راه 
است. مشكل نداشتن اهداف قابل وصول، 
روشن و قابل دسترس براى نظام تعليم و 
تربيت است. غير از اين هر چه هست، همه 

آدرس اشتباه است.
او با ابراز تأســف بيان مى كند: آموزش و 
پرورش در مرحله كما و مرگ مغزى است. 
اين حرف ها و طرح ها براى يادآورى عالئم 

حياتى اين سيستم به ديگران است.

 حساب يكپارچه و ترس از انتقال 
موجودى مدرسه ها

همين چند ماه قبل بــود كه خبر درآمد 
10 هزار ميليارد تومانى مدارس دولتى از 
جيب خانواده ها باعث تعجب همگان شد. 
خبرى كه مشاور اقتصادى وزير آموزش و 
پرورش با بيان آن بر لزوم اجرايى شــدن 
حساب يكپارچه مدارس تأكيد كرد. يك 
كارشــناس آموزش در اين مورد مى گويد: 
هيچ مقامــى در وزارت آموزش و پرورش 
نمى تواند ادعا يا اثبات كند مجموع مبالغ 
دريافتى از والدين دانش آموزان چقدر است. 
غير از مدير يا نهايتاً شوراى عالى مدرسه 
هيچ كســى از وضعيت مالى مدرسه خبر 
ندارد و اگر وزارت آموزش و پرورش اعداد 
و ارقامى بيان مى كند، تنها حدس و گمان 

است.
علـى پورســليمان 
اضافـــــه مى كند: 
داخل مدرســـــه 
مكانيزمـــى وجود 

دارد كــه درآمدهاى مدرســه و تراز مالى 
شوراى عالى مدرسه كه مشخصاً نماينده 
معلمان و نماينده انجمن اوليا و مربيان در 
جريان جزئيات اين قضيه هستند، بررسى و 
تنظيم مى شود، اما به نظر مى رسد، نماينده 
معلمان در صدور چــك براى هزينه هاى 
مدرسه و نماينده انجمن اوليا مربيان از نظر 
مسئولين به كاركردهاى خودشان درست 
عمل نمى كننــد زيرا اگر درســت رفتار 
مى كردنــد، نيازى نبــود وزارت آموزش و 
پرورش به فكر پيش بينى چنين تصميمى 
بيفتد. او تأكيد مى كند: بايد شفاف سازى 
از داخل مدارس شروع شــود، اما به نظر 
مى  رسد نوعى بى اعتمادى بين مدرسه و 
اداره وجود دارد. مديران مدارس مى گويند 
اگر اداره كل بداند چقدر در حساب مدرسه 
پول وجود دارد، درخواست مى كند بخشى 
از آن مرجوع شود، اما اصل موضوع يعنى 
شفاف ســازى، كنترل و نظارت بر حساب 

مدارس مى تواند مفيد باشد.

مدارس  يكپارچه  حساب  ايجاد   
براى 85 هزار مدرسه

«طرح سراسرى حساب يكپارچه مدارس» 
طرحى است كه حاال پس از گذشت چند 
سال، فراز و نشيب هاى زيادى را پشت سر 
گذاشته و بزودى در سراسر كشور اجرايى 
مى شــود.  مشاور اقتصادى وزير آموزش و 

پرورش در خصوص اين طرح مى گويد: در 
راســتاى راهكارهاى سند تحول بنيادين، 
وزارت آمــوزش و پرورش مؤظف اســت 
براى شفاف ســازى و اطالع رسانى به اوليا 
بابت فعاليت هاى مدارس طرح هايى داشته 
باشــد كه يكى از آن طرح ها اســتفاده از 
فن آورى هاى نويــن اطالعاتى و ارتباطى 

است.
منصور مجــــاورى 
مى كند:  اضافــــه 
در طول ســــاليان 
گذشــــته، والدين 

دانش آمـــــوزان از طريق حساب 2020 
انجمن اوليا و مربيان كمك هاى خود را به 
مدارس واريز مى كردند. در سه دهه گذشته، 
فعاليت هاى فوق برنامه مانند كالس هاى 
ورزشى، اردويى، برنامه هاى كمك آموزشى 
و... بــراى دانش آموزان پيش بينى شــد و 
خانواده ها مجبور بودند براى آن ها مبالغى 
را به مدرســه پرداخت كنند زيرا وظيفه 
آموزش و پرورش، آموزش است كه رايگان 
ارائه مى شود، اما ارائه خدمات بيشتر از آن، 
هزينه هايى را به خانواده ها متحمل مى كند 
كه بايد به صورت شفاف در مورد آن اطالع 

رسانى داشته باشيم.
مبدع طرح سراســرى حســاب يكپارچه 
مــدارس توضيــح مى دهــد: از مجموع 
106هزار و 499 مدرســه اى كه در كشور 
وجود دارد براى 85هزار مدرســه براساس 
قانون 11 شــوراى عالى آموزش و پرورش 
حســاب ملى 17رقمى افتتاح شده است. 
البته اين حســاب يكپارچــه به اين معنا 
نيست كه كل مدارس داراى يك حساب 
مشترك هستند، بلكه به ازاى هر مدرسه 
يك حساب بانكى خواهيم داشت. حساب 
يكپارچه اى كــه داراى يك كد 17 رقمى 
است. كد شناســه اى كه از طريق مدرسه 
در اختيــار اوليا قرار مى گيرد و ســامانه 
جامع مدرسه اين كد شناسه واريز را معين 

مى كند كه در كل كشور يكسان است.

مهــر 97 زمان ســاماندهى   
درآمدهاى مدارس

مشــاور اقتصادى وزير آموزش و پرورش 
از اجــراى اين طرح در مهرماه خبر داده و 
مى گويد: در طى اجراى آزمايشى اين طرح 
از سال 1395 بســيارى از ابهام هايى كه 
توسط سازمان بازرسى، ديوان محاسبات، 
مديران مــدارس و اوليــاى دانش آموزان 

ايراد شده بود، برطرف شده و اميدواريم از 
مهرماه در تمام مدارس كشور اجرايى شود.
او اضافــه مى كند: در كنار اين حســاب، 
سامانه حســابدارى مدارس هم داريم كه 
با توجه به بحث مدرســه محــورى بايد 
نظارت و سياست هاى دريافت و پرداخت 
مشخص باشد. مدير و شوراى مدرسه بايد 
بتوانند در پايان سال تراز مالى مشخصى 
گزارش دهند. اگر طبق پيش بينى ها طرح 
سراسرى حساب يكپارچه مدارس اجرايى 
شــود، مى توان با دقت و به صورت شفاف 
اعالم كرد كه سرانه واقعى هر دانش آموز در 
كشور چه قدر است. عددى كه رسيدن به 

واقعيت آن در حال حاضر 
امكان پذير نيســت و تنها 
حدس و گمان و البته تنها 
با احتســاب بودجه دولتى 

انجام مى شود.
دغدغــه بيشــتر مديران 
مدارس را مبنى بر برداشت 
بدون مجوز وزارت آموزش 
حســاب  از  پــرورش  و 
يكپارچــه نيز با مشــاور 
اقتصــادى آقــاى وزير در 

ميان مى گذاريم. 
او اين طور پاسخ مى دهد: 
بر  مدرســه  هر  حســاب 
اســاس ماده 2 آيين نامه 
دستورعمل  مدارس،  مالى 
ويــژه اى دارد و براســاس 
آن مشــخص مى شود كه 
چه كســانى اجــازه دارند 
از حســاب مدرســه پول 
براساس  كنند.  برداشــت 

آيين نامه، فقط شوراى عالى 
مدرسه مجاز به برداشت از حساب هستند 
و هزينه كرد اين پول هم در قانون مشخص 
شده است. اگر از حساب مدارس برداشتى 
توسط وزارتخانه انجام شود، بايد پاسخگوى 
ديوان محاسبات، سازمان بازرسى و ساير 

نهادهاى مسئول باشد.
مجــاورى در پايان خاطرنشــان مى كند: 
طبق بخشنامه وزارتخانه، مدرسه ها تا اول 
مهرمــاه حق دريافت پول بــراى ثبت نام 
نداشــته و تنها مبلغى براى كتاب و بيمه 
دانش آموزى از والدين دريافت مى شود. از 
اول مهرماه با راه اندازى حســاب يكپارچه 
تمامى پرداخت هاى والدين از طريق سامانه 

اينترنتى خواهد بود.

خوب و بد طرح سراسرى 
حساب يكپارچه مدارس

براساس اصل 30 قانون اساسى جمهورى 
اســالمى، آموزش عمومى تــا پايان دوره 
براى تمــام دانش آموزان  متوســطه دوم 
رايگان اســت، امــا در قوانيــن آموزش و 
نيز  پرورش جلب مشــاركت هاى مردمى 
پيش بينى شده است، ولى متأسفانه ميزان 
تخلفات در مدارس دولتى و غيردولتى زياد 
بوده و نحوه جذب و هزينه كرد كمك هاى 
مردمى سليقه اى است كه در برخى موارد 

باعث دلزدگى والدين شده است. 
در ايــن برهــه كــه بودجه هــاي دولتي 
(اعم از سرانه، تملك دارايي، كيفيت بخشي 
و...) كفاف هزينه هاي مدارس را نمي دهد، 
مي توان با مديريت هوشمند بر كمك هاي 

مردمي، اداره مدرسه را سهل تر نمود.
در ســال 1393 طرح سراســري حساب 
يكپارچه مدارس به صورت آزمايشى و در 
ســال 1395 به صورت رســمى آغاز شد 
و در ســال هاى بعدى و بــا تغيير معاونت 
توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش 
و پرورش غيرقانوني دانسته شده و اجراي 

آن متوقف شد. 
در ســال 1397 و با رويكرد تيم جديد در 
وزارتخانه اين طرح دوباره مطرح شده است 
كه اجراي آن مي تواند باعث نتايج مفيد و يا 

مضري براي سيستم آموزشي كشور شود.
در مدارس، وجوه متعددى باعناوين مختلف 
مانند ســرويس اياب و ذهاب و كمك هاى 
مردمى و... اخذ مى شــود كه ممكن است 
به صــورت ســليقه اى از ســوى مديران 
مدارس در امور ديگرى به مصرف برســد 
كه با شناســه دار شدن خدمات در حساب 
يكپارچه اين مشكل برطرف خواهد شد و 
عالوه بر اين مى توان آمار كمك هاى مردمى 

را در هرزمان اعالم كرد. 
بر اســاس اطالعات غيررســمي موثق، در 
سال تحصيلي گذشته گردش مالي حساب 
مدارس از محــل كمك هاي مردمي چند 
هزار ميليارد تومان بوده كه متأسفانه هيچ 

نظارتي بر آن نشده است.
در اين يادداشت به برخي مزايا و معايب آن 

مى پردازيم.
 مزايا:

1. افزايش نظارت بــر ورود و خروج منابع 
مالى مدرســه از زمان و مكان واريز وجوه 
و رصد آن ها تا محل هزينه كه اين نظارت 
ازسطح منطقه آغاز و به شهرستان، استان و 

وزارتخانه مي رسد.
2. مديريــت بر هزينه كــرد اين مبالغ در 
محل هايى كه خانواده ها قدرت كمترى در 

كمك به مدرسه دارند.
3. جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى و 

افزايش نظم و انضباط مالى
4. كاهــش هزينــه خانواده هــا در زمينه 

آموزشى و كمك آموزشي
5. يكپارچه سازى نرم افزار مالى مدارس و 
آسان نمودن تهيه گزارش هاى مالى و تراز 

ساليانه آن ها
 معايب:

1. ايجــاد زمينه هاى فســاد در سيســتم 
نظارتى

2. كاهش اختيارات مديران در برخي موارد
3. ايجــاد ســيكل طوالنى در بازگشــت 
مبالغ واريزى به هر مدرسه به دليل وجود 

كاغذبازى اداري 
4. نبودن بستر الزم در تمام كشور

نگراني جدي كه در اين زمينه وجود دارد؛ 
هزينه كرد كمك هاي هر مدرسه در همان 
مدرسه است كه اگر اين اتفاق نيفتد، باعث 

دلسردي و نگراني والدين مى شود. 
چالش ديگر پيش روي اين طرح اين است 
كه براساس اسناد باالدستي بايد اختيارات 
مديران افزايش يابد كه با اجراي اين طرح 
در برخي مــوارد در تناقض اســت و بايد 

راهكار قانوني مناسبي براي آن يافت.
از ديدگاه نگارنده، وجود ســامانه يكپارچه 
بــراى كنترل و مديريت حســاب مدارس 
بسيار ضرورى اســت، اما ايجاد بسترهاى 
مورد نياز قبل از آن الزم اســت و تا زمانى 
كه بسترهاى مورد نياز آماده نشوند، اجراى 
اين سامانه مى تواند، چالش هاى زيادى براى 

مدارس ايجاد كند.
اخذ مصوبات مورد نياز از مجلس شــوراى 
اسالمى، هماهنگى با ديوان محاسبات، ارائه 
آموزش هاى الزم به مديران و مســئوالن 
مجرى و تهيه ســامانه قدرتمند مى تواند 
اجراى اين طرح را موفقيت آميز كند، ولى 
در غير اين صورت اين طرح با شكست روبه 

رو خواهد شد.

گزارش

 قدس در آستانه كليد خوردن تحقيق و تفحص از يك سازمان در روايتى كوتاه انتقادات به اين ارگان را بررسى كرد 

جاى خالى نظارت مستمر بر عملكرد سازمان بهزيستى 

 جامعه/ محبوبه على پور   مى گويند قرار است نمايندگان 
مجلس طى روزهاى آينده، طرح تحقيق و تفحص از ســازمان 
بهزيستى را در دستور كار خود قرار دهند. اين درحالى است كه 
پيش از اين نيز در دوره گذشته مجلس، زمزمه هاى تحقيق و 
تفحص نمايندگان خانه ملت شنيده شد، اما با انصراف متقاضيان 
به سرانجام نرسيد. از همين رو بنابر صحبت هاى مددجويان و 
فعاالن اين حوزه، طرح مجدد تحقيق و تفحص از اين مجموعه 

نمى تواند گره از مشكالت اين گروه بگشايد.

  مددكارانى كه مهربان نيستند
بنابر شواهد، مددجويان بهزيستى ازهمان آغاز ورود به چرخه 
دريافت حمايت و خدمات مورد نياز، مشكالت جدى را تجربه 
مى كنند. اولين مشكلى كه معلوالن با آن روبه رو مى شوند، رفتار 
غيرمســئوالنه مددكاران در نواحى و شعب سازمان بهزيستى 
است چنانكه اغلب مددكاران مرتبط با مددجويان از پاسخگويى 
به تماس هاى تلفنى خوددارى كــرده و مددجويان را ملزم به 
حضور فيزيكى مى ســازند. البته بسيارى از موارد مددجويان با 
حضور در مراكز نمى توانند بسادگى درمدت كوتاهى مشكالت 
خود را حل و فصل كنند. حال آنكه براى بسيارى از مددجويان 

طى مســيرهاى چند دقيقه اى نيز دشوار است. به اين ترتيب 
بسيارى از مددجويان معتقدند در مواجهه با اين وضعيت حق 

اعتراض ندارند.

  راه ناهموار توانمندسازى
اين روزها كم نيستند مددجويانى كه به همت خود توانسته اند  
به چرخه  تحصيل و اشتغال وارد شوند و براى خودشان درآمدى 
داشــته باشند، اين درحالى اســت كه هزينه تأمين تجهيزات 
خاص معلوالن براى همه آن ها ميســر نيســت. به طور مثال 
خريد ويلچر برقى چند ميليونى در توان همه نيست، اما سازمان 
بهزيستى كمبود امكانات را بهانه مى كند و مطابق اولويت بندى 
كه تعريف كرده به افراد مورد نظر ويلچربرقى مى دهد. وضعيت 
پرداخت تسهيالت و وام ها نيز نمى تواند دردى از مددجويان دوا 
كند زيرا بســيارى از اين افراد امكان اجراى شروط مورد نظر و 
دريافت تأييديه هاى چندين صفحه اى را ندارند. نكته ديگر اينكه 
بســيارى از مددجويان بهزيستى به دليل شرايط ويژه نيازمند 
تجهيزات و امكانات درمانى خاصى هســتند كه تأمين آن نيز 
مســتلزم هزينه هاى هنگفت اســت درحالى كه سازمان هاى 
بيمه طرف قرارداد بهزيستى تمام خدمات را تحت پوشش قرار 
نمى دهند. ازهمين رو مددجويان ناگزيرند حتى داروهاى خود را 
به نرخ آزاد تهيه كنند. همچنين سازمان بهزيستى درروند توان 
افزايى ومهارت آموزى به مددجويان با ضعف هايى روبه روست 
چنانكه با وجود تحوالتى كه در حوزه فناورى و صنعت رخ داده، 
همچنان مددجويان در رشته هاى محدودى آموزش مى بينند 

كه بسيارى از آن ها در بازار كار اشباع شده است.

  آسيب پزشك محورى براى آسيب هاى اجتماعى
تأكيد بر پزشــك محورى از ديگر مشــكالت جدى سازمان 
بهزيستى محسوب مى شــود، چنانكه تصور مى شود با تمركز 

برمديريت پزشكان در مراكز ترك اعتياد نتيجه بهترى حاصل 
خواهد شد، اما در عمل چنين نبوده زيرا مطابق اين رويه شاهد 
تمركز درمان بر متادون بوديم كه نه تنها مشــكل حل نشده 
كه شاهد نشت اين ماده به عطارى ها هم هستيم. درحالى كه 
تنها درصد اندكى از مصــرف كنندگان مواد مخدر به متادون 
درمانى جواب مى دهنــد. نكته ديگر اينكه با وجود وعده هايى 
كه براى ســاماندهى مراكز و كمپ هاى ترك اعتياد از ســوى 
بهزيستى مى شنويم، همچنان گسترش فعاليت مراكز غيرمجاز 
را شاهديم چرا كه نظارتى برعملكرد كمپ ها از سوى مسئوالن 
ديده نمى شود، ازهمين رو مراكز مجاز نيز خود را ملزم به رعايت 

استانداردها نمى بينند.
از ديگر مسائل قابل تأمل در ساختار بهزيستى، نبود روند اجرايى 
مشخص در برنامه هاست چنانكه چه بسيار برنامه ها و ايده هاى 
كارآمدى كه با تغييرمديران ناتمام مانده و چه بسيار برنامه هايى 
كه تنها به دليل نگاه سليقه اى به مجموعه ها تحميل شده است. 

  ضعف مطالبه گرى در مسئوالن
بنابر اعتقاد كارشناســان، اهميت سازمان بهزيستى با توجه به 
تنوع گروه هاى هدف وحوزه فعاليتش كه از آموزش، پيشگيرى، 
درمان و بازتوانى را دربرمى گيرد؛ كمتر از بسيارى از دستگاه ها 
و وزارتخانه ها نيست اين درحالى است كه طى دهه هاى گذشته 
اين مجموعه همواره به لحاظ نيروى انسانى توانمند ومنابع مالى 
در مضيقه بوده است. با وجود اين موارد و انتقادات بايد گفت تنها 
با تحقيق و تفحص در صحن مجلس نمى توان اميدى به بهبود 
وضعيت مددجويان بهزيستى داشت بدون اينكه روند نظارت بر 
اين مجموعه درسطوح مختلف پيوسته و مستمر صورت بگيرد. 
به طورى كه حتى مالك انتخاب و حضور مســئوالن سازمان 
يادشــده، تأييد كيفيت عملكرد آن ها دربازه مشخص و توسط 

نهادهاى نظارتى باشد. 

 هادى عابدى
كارشناس آموزش
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

خیران ســالمت 60 هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری کردند اردبیل-ایرنا: معاون هماهنگی امور استان های مجمع خیران سالمت کشــور گفت: میزان سرمایه گذاری این مجموعه در بخش 
سالمت از آغاز تاکنون به 60 هزار میلیارد ریال رسیده است. اسماعیل غنیان افزود: 110 هزار عضو مجمع خیران سالمت کشور در 300 منطقه ایران برای تأمین نیازهای مردم در بخش سالمت مشارکت 

دارند. وی زمین »بیمارستان نجف زاده« اردبیل را بسیار مرغوب توصیف و تأکید کرد: باید زیرساخت این طرح برای ساخت بیمارستانی حداقل 750 تختخوابی در سه تا چهار مرحله فراهم شود.
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به دلیل نبود برنامه جامع گردشگری 

کاروانسراهایسمنان،ثروتیکهخاکمیخورد

خاموشی 40 روزه آسانسور دانشگاه نوشیروانی بابل
ساری - داریوش حیدری: آسانسور 
خوابــگاه پنج طبقه كوثر دانشــجویان 
دختر دانشــگاه نوشیروانی بابل بیش از 

چهل روز در خاموشی بسر می برد.
براســاس اظهارات متولیان، استاندارد 
نبودن لوازم به كار رفته در آسانســور و 
صادر نشــدن گواهینامه ایمنی موجب 

شده تا تعمیر آن دچار دست انداز شود.

تعمیرآسانسورزمانبراست
رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در مورد آسانسور خوابگاه كوثر می گوید: 
راه اندازی آسانســور خوابــگاه از دغدغه های مدیریت دانشــگاه در جهت رفاه 

دانشجویان است. 
جواد واثقی امیری درخصوص بالتكلیف ماندن دانشجویان توضیح می دهد: تعمیر 
آسانسور به خاطر آیتم های مختلف و متنوع زمانبر بوده ونمی توانیم زمان پایان 

كار را اعالم كنیم.

غیرایمنهاپلمبمیشوند
مدیر روابط عمومی اداره كل اســتاندارد مازندران به قــدس می گوید: درمورد 
آسانسور خوابگاه كوثر دانشگاه نوشیروانی بابل نظر كارشناسی ارائه و به مسئولین 

دانشگاه اعالم شد كه برخی از قطعات و لوازم آن ایمن نیست. 
احمد رزاقی می افزاید: دانشگاه موظف است یک شركت بازرسی را معرفی كرده و 

پس از بازسازی آسانسور، گواهی ایمنی را به سازمان استاندارد ارائه كند. 
وی تأكید می كند: چنانچه این كار در زمان مقرر انجام نشود به مصداق جرم بوده 

و آسانسور مورد نظر از طرف مقام قضایی پلمب می شود.

»محیط بان و پلنگ« 
جایزه جشنواره ایتالیا را صید کرد

ایالم- ایرنا: فیلم مستند »محیط بان 
و پلنــگ« بــه كارگردانی مشــترک 
»فتح اهلل امیری« مستندســاز ایالمی و 
»نیما عسگری« موفق به كسب جایزه 
برتر بیســت و یكمین جشنواره »گرند 

پارادیزو« ایتالیا شد.
فتح اهلل امیری كارگردان این مســتند 
محیط زیستی اظهار كرد: در جشنواره گرند پارادیزو )جشنواره فیلم های مستند 
محیط زیســتی( كه مردادماه امســال و در دامنه كوه های آلپ در شمال ایتالیا 
برگزار شد، فیلم »محیط بان و پلنگ« در میان استقبال مخاطبان موفق به كسب 

این جایزه شد.
»عروس بوكان«، »در جســت وجوی پلنگ ایرانی«، »تنهــا وش«، »زندگی در 
كسوف«، »در قلمرو دم عنكبوتی« از جمله دیگر آثار این مستندساز ایالمی است.

فیلم »محیط بان و پلنگ« به سفارش شبكه جهانی جام جم و در سال گذشته 
ساخته شد.

ایجاد 7000 شغل برای معتادان بهبودیافته
اراک-مهر: مدیركل دفترمشاركت های 
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور 
گفت: طی سال گذشته در سطح كشور 
بیش از 7000 شــغل توســط بخش 
بهبودیافته  معتــادان  برای  غیردولتی 

ایجاد شده است.
افزود: امســال در  محمد بیرجنــدی 
دستور كار است كه با استفاده از ظرفیت های بالقوه بخش غیر دولتی، این رقم 

را تا ۱00 درصد افزایش دهیم و به ۱۴ هزار نفر برسانیم.
وی خاطرنشان كرد: خوشبختانه منابع این امر تأمین شده و تفاهمنامه هایی با 
مراجع و دستگاه هایی كه متولی این كار هستند، صورت گرفته و با صندوق های 
حمایتی و بانک ها نیز قرارداد همكاری منعقد شده تا بتوانیم این هدف را در سال 

جاری تحقق ببخشیم.
بیرجندی تأكید كرد: در كشور طیف های مختلف و گوناگونی از اقوام، فرهنگ ها 
و میراث هــای معنوی وجود دارد كه از ظرفیت های پیشــروان و فعاالن در هر 
طیف، می توان در مســیر تحقق كاهش، كنترل و پیشــگیری از اعتیاد كمک 

گرفت.

سهم 12 میلیاردی کردستان از بودجه 
بافت های فرسوده

سنندج- ایسنا: معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری كردســتان از مورد 
توجــه قرار گرفتن بافت های فرســوده 
در قانون بودجه ســال جاری خبر داد و 
گفت: سهم كردستان از بودجه بافت های 
فرســوده ۱2 میلیارد تومان اســت كه 
ظرفیت خوبی در راســتای احیای این 
بافت هاست. امیر قادری در جلسه شورای همیاری شهرداری های استان، اظهار 
كرد: براساس تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان همیاری شهرداری ها و پست 

بانک، تسهیالت قرض الحسنه به شهرداری ها اعطا می شود.
وی افزود: این تسهیالت با سود چهار درصد به اجرای طرح های عمرانی شهرداری 

اختصاص می یابد و می تواند كمک مهمی به وضعیت كنونی شهرداری ها باشد.
وی بــر توجه به كار در حوزه بافت های فرســوده تأكید كرد و گفت: هر یک از 
استان ها اقدام های بیشتری در این زمینه انجام داده و بیشتر تالش كنند، بودجه 

بیشتری نیز دریافت می كنند.

پروژه های احیای دریاچه ارومیه در انتظار بودجه
استانی  دفتر  مدیر  تسنیم:  ارومیه- 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان 
غربی با اشاره به اینكه پروژه های احیای 
دریاچه ارومیه در انتظار بودجه اند، گفت: 
تاكنون فقــط بودجه تونل انتقال آب از 
رودخانه زاب به دریاچه ارومیه تخصیص 
 یافته كه ۶۳ درصد پیشرفت داشته و 22 

كیلومتر آن آماده شده و بقیه پروژه ها در انتظار بودجه هستند.
فرهاد سرخوش تصریح كرد: تراز امسال دریاچه ارومیه ۱270٫۴۳ و وسعت آن 
۱9۱۶ كیلومترمربع و حجم آب دریاچه نیز یک میلیارد و ۳۴0 میلیون مترمكعب 

گزارش  شده است.
وی درخصوص امكان انتقال آب از كشورهای مجاور گفت: تا امروز چنین طرحی 

بررسی نشده و مطالعه ای در این راستا صورت نگرفته است.
سرخوش تأكید كرد: طرح ایجاد دریاچه مصنوعی در تبریز و واگذاری حقابه برای 
ساخت این دریاچه منتفی است و مقداری آب در آن باقی مانده بود كه اخیراً تمام 

آب آن تخلیه شد.

جریمه 183 میلیونی دو مکانیک متخلف در همدان
تعزیرات  مدیــركل  قدس:  همدان- 
حكومتی استان همدان گفت: دو واحد 
صنفی مكانیک خودرو به اتهام تقلب و 
سهل انگاری درانجام تعمیر دو دستگاه 
خودرو كامیون توسط تعزیرات حكومتی 
بیش از۱8۳ میلیون ریال جریمه شدند. 
علیرضا حســن پور افــزود: با توجه به 
شكایت شــاكیان خصوصی مبنی بر تقلب در تعمیر موتور دو دستگاه كامیون، 

پرونده در شعبه هیئت بدوی تعزیرات حكومتی همدان تشكیل شد. 
وی ادامه داد: پس از كارشناســی واحراز تخلف، متهمان در دو پرونده جداگانه 
مجموعاً به پرداخت مبلغ ۱8۳ میلیــون و ۴90 هزار ریال جزای نقدی در حق 

شاكی خصوصی محكوم شدند.

48 میلیارد تومان واحد 
صنعتی در شهر کرد به 

بهره برداری می رسد

شهرکرد- قدس آنالین: مدیركل صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
ارزش ریالی واحدهای قابل افتتاح در هفته 
دولت ۴8 میلیارد تومان و میزان اشتغال این 

طرح ها 2۳۴ نفر است.
ســید نعیم امامــی اظهار كرد: در ســال 
جــاری ۱۳9 مــورد درخواســت تولید و 
جوازهای تأسیس ثبت شده و ارزش ریالی 
سرمایه گذاری امسال حدود ۱۶00 میلیارد 
تومان است. وی افزود: درحال حاضر ارزش 
ریالی كارخانه ها و واحدهای تولیدی استان 
۳۶00 میلیارد تومان است، همچنین تعداد 
واحدهای صنعتی شناســنامه دار اســتان 
۱08۶ واحــد بــوده كــه ارزش ریالی این 

واحدها ۳۱۶0 میلیارد تومان است.

جشنواره فیلم کودک 
هوشمندانه جریان سازی کند

اصفهان- قــدس آنالین: مدیر اجرایی 
سی ویكمین جشنواره بین المللی فیلم های 
كودكان و نوجوانان با بیان اینكه جشنواره 
باید به صورت هوشــمندانه شبكه سازی و 
جریان سازی كند، گفت: انتظار می رود پس 
از برگزاری ســی و یک دوره این جشنواره، 
ایران پایتخت تولید فیلم كودک و نوجوان 
شــود و تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی 
فرآینــد محور اســت، بــه ایــن معنا كه 
جشــنواره از حالت نقطه ای خارج و تبدیل 
به یک فرآیند شود. محمد عیدی جشنواره 
بین المللی فیلم های كودكان و نوجوانان را 
محصول فرآیندی هنری دانســت و اظهار 
كرد: محصول یک فرآیند هنری در جشنواره 

بروز و ظهور پیدا می كند.

افزایش سه برابری قیمت 
لوازم یدکی داخلی

کرج- قــدس آنالین: رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم یدكی كــرج از افزایش 
سه برابری قیمت لوازم یدكی در هفته های 
اخیر خبر داد و گفت: تاكنون تخلفی مبنی 
بر احتكار و اختفای لــوازم یدكی در كرج 
مشاهده نشده اســت. سید احمد موسوی 
اظهار كرد: متأسفانه باتوجه به نوسانات بازار 
ارز همه روزه شاهد تغییرات منفی در بازار 
لوازم یدكی خودرو هستیم. وی با اشاره به 
آخرین وضعیت لوازم یدكی خارجی گفت: 
باتوجه به تغییــرات آیین نامه گمركی در 
بحــث واردات لوازم خارجی با مشــكالتی 
روبه رو شده ایم كه امیدواریم برای رفع این 

مشكل اقدام شود.

خواسته مردم برخورد 
با اخاللگران بازار است

دادگســتری  رئیس  آنالین:  قدس  یزد- 
استان یزد با بیان اینكه دستگاه های نظارتی 
و اجرایی مرتبط با عرضــه و توزیع كاال در 
بازار، انقالبی عمل كنند، گفت: برخی افراد 
سودجو و فرصت طلب می خواهند با استفاده 
از جو روانی حاكم بر بازار به كسب درآمدهای 
نامشــروع مبادرت ورزند و برخورد قاطع با 
اخاللگران بازار مهم ترین خواسته مردم است. 
محمدرضا حبیبی در نشســت هماهنگی 
با دســتگاه های اجرایی، نظارتی، امنیتی و 
اطالعاتــی مرتبط با جرایم اقتصادی، تأكید 
كرد: همان طور كه از شناســایی انبارهای 
اجناس احتكار شــده اطالع رسانی صورت 
می گیرد، باید با حداكثر ســرعت اقدام های 
اولیه قضایــی انجام شــده و از توزیع اقالم 
احتكار شــده در بازار با نظارت دستگاه های 
متولی نیز اطالع رسانی دقیق صورت گیرد 

تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

وجود 27 
کاروانسرا در 
جاده های ۶00 
کیلومتری سمنان 
این استان را به 
عنوان »استان 
کاروانسراها« لقب 
داده است

بــــــــرش

 سمنان / قد  س  هنگامی كه در استان 
سمنان دل به كویر می زنید و سعی دارید 
خطوط منقطع سفید میانه جاده را برای 
هر چه زودتر رسیدن به مقصد پشت سر 
بگذارید، بناهای خشت و گلی و عظیمی بر 
پهنه افق چشم شما را ناخود آگاه به سمت 
خود می رباید و قدمت تاریخی و بنای كهن 

خود را به رخ می كشد.
وجود كاروانســرا های متعدد و تاریخی در 
میانه راه محور های این استان 
كه از تعداد سایر استان های 
كشور پیشــی گرفته است، 
موجب شده تا این استان را 
به نام »استان كاروانسراها« 

لقب بدهند. 
در  كاروانســرا  تعــداد 27 
جاده هــای ۶00 كیلومتری 
اســتان ســمنان در مسیر 
تهران به مشهد وجود دارد 
كه مسافران نوروزی و زائران 
حرم مطهر رضوی می توانند 
در تعدادی از این كاروانسراها اقامت داشته 

باشند.

پیشینهساختکاروانسراها
كاروانسرا ساختمانی است كه در گذشته، 
كاروان ها به آن پناه می بردند. در آن دوران 
راه هــا پرخطر و راهزنــان در كمین افراد 
كاروان بودند؛ بدین ترتیب كاروانســراها 
به محلی برای گذراندن شبی امن تبدیل 

شدند. 
در تاریــخ ایران می تــوان دوران حكومت 
صفویان را پررونق ترین زمان برای ساخت 
كاروانسرا دانست چراكه آن ها تصمیم به 
احیای جاده ابریشــم داشتند و مهم ترین 
عامل برای اســتفاده از آن، تأمین امنیت 
كاروان ها بود و از آن جاكه اســتان در این 
مسیر قرار داشــت، كاروانسراهای استان 
سمنان پرتعداد شدند. پررونق ترین دوره 
ساخت و مرمت كاروانســراها را می توان 

دوره صفویه دانست. در این دوران بود كه 
شــاه عباس تصمیم به بازسازی و احیای 
جاده ابریشم گرفت و یكی از الزامات این 

كار را احیای كاروانسراها می دانست.
یكی از دالیل اشــتهار بیشتر كاروانسراها 
به كاروانسرای شاه عباسی همین موضوع 
اســت. از جملــه كاروانســراهایی كه در 
دوره صفویه در مســیر جاده ابریشــم و 
در استان ســمنان واقع هستند، می توان 
به كاروانسرای »شــاه عباسی ده نمک«، 
كاروانســرای »الســجرد«، »رباط سنگی 
انوشــیروانی«، كاروانسرای »قصر بهرام«، 
كاروانســرای »عین الرشید«، كاروانسرای 

»شاه  كاروانسرای  میامی«،  »میاندشــت 
ســیلمانی آهوان«، كاروانســرای سنگی 
»آهوان« اشــاره كرد كه بیشتر آن ها در 
زمان شــاه سلیمان صفوی و شاه عباس و 
برای اســتراحت زائرین امام هشتم)ع( در 
این مسیر ساخته شده اند؛ كاروانسراهایی 
كه عالوه بــر دارا بودن قدمت تاریخی به 

مكانی متروكه و مخروبه تبدیل شده اند. 

ثروتیکهخاکمیخورد
با اینكه این اســتان را به عنوان اســتان 
كاروانســراها می شناسند و از این ظرفیت 
نهفته می توان در راســتای ایجاد اشتغال 

و تحقق اقتصاد مقاومتی گام های مؤثری 
برداشــت، اما متأســفانه میراث فرهنگی 
این اســتان ســهم اندكی در تملک این 
بناهای تاریخی دارد. معاون گردشــگری 
و ســرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان سمنان در این 
زمینه توضیح می دهد: متأسفانه از مجموع 
29 كاروانسرای شاه عباسی استان سمنان، 
تنها چهار كاروانسرای این استان در تملک 

میراث فرهنگی است. 
رحمان فرمانی با اشاره به سیاست دولت 
مبنــی بر واگــذاری بهره بــرداری اماكن 
تاریخی به بخــش خصوصی برای مرمت 

و احیا و اســتفاده مناسب از این ظرفیت 
باارزش گردشگری و تاریخی، از واگذاری 
سه كاروانسرای شاه عباسی استان سمنان 
به بخش خصوصی خبر داده، می افزاید: در 
صدد آن هستیم تا با ورود بخش خصوصی 
و با برداشتن بارهای هزینه ای از روی دوش 
دولت، اماكن تاریخی استان سمنان را به 

بهره برداری برسانیم.
فرمانی با اشاره به اقدام های اداره كل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
ســمنان در راستای آشنایی مردم ایران با 
ظرفیت های گردشگری این استان اظهار 
می كند: تالش های بسیاری برای افزایش 

حضور گردشگران در تورها و كاروان های 
گردشگری در اســتان سمنان انجام شد 
تا با ایــن كار عمالً تبلیغــات مؤثری در 
راستای معرفی آثار تاریخی و ظرفیت های 

گردشگری این استان صورت پذیرد.

سمنان1400
وی با اشــاره بــه اهمیت آثــار تاریخی، 
برندسازی و هدفمندی اظهار می كند: باید 
تولیدات و خدمات گردشــگری مبتنی بر 
برند و با برنامه ریزی عرضه شود كه در این 
راستا بر روی سمنان ۱۴00 تمركز شده و 

برندسازی این مهم در دست اقدام است.
وی با اشاره به ظرفیت های مهم تاریخی و 
جاذبه های باارزش كهن موجود در استان 
ســمنان عنوان می كند: تا انتهای امسال 
تعداد آثار تاریخی ثبت شــده در اســتان 

سمنان به 800 اثر می رسد.
وی خاطرنشــان می كنــد: تــا كنون با 
تالش هــای انجام شــده بیــش از۳00 
میلیارد ریــال در زمینه هتلینگ و ایجاد 
تخت های اســتاندارد اقامتی در اســتان 
سمنان ســرمایه گذاری شده و ۶9 نفر به 
صورت مستقیم در این زمینه مشغول به 

كار شده اند.
فرمانی با بیان اینكه ۴0 واحد بوم گردی 
بــه ظرفیت اقامتگاه هــای بوم گردی این 
استان افزوده شده است، تصریح می كند: 
بوم گردی ابعاد گسترده و تأثیرات اقتصادی 
و اجتماعی بسزایی برای جامعه روستائی 
دارد و از مهم ترین دستاوردهای بوم گردی 
می توان به اشــتغال روستایی و مهاجرت 
معكوس اشــاره كرد كه در استان سمنان 

بخوبی این هدف محقق شده است.

نبودبرنامهجامعگردشگری
بســتر های  دارای  ســمنان  اســتان 
سرمایه گذاری و جاذبه های فرهنگی و ابنیه 
كهن تاریخی اســت و این در حالی است 
كه با وجود این ظرفیت های ثروت ساز اما 
از نبود برنامه جامع توسعه گردشگری رنج 

می برد.
نبود برنامه جامع گردشگری از آن دسته 
موانعی اســت كه اســتاندار نیز بار ها در 
جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

بر آن تأكید داشته است. 
سید شهاب الدین چاوشی در این خصوص 
اظهار می كند: تعداد ۴2دستگاه اجرایی به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع 
گردشگری ارتباط دارند لذا باید با هم افزایی 
به صورت جدی در راستای اشتغال زایی و 
استفاده از ظرفیت های گردشگری استان 

سمنان گام بردارند.
وی با تأكید بر این موضوع كه برنامه جامع 
توســعه گردشگری استان ســمنان باید 
تدوین شــود، می افزاید: میراث فرهنگی 
باید با جدیت تدوین برنامه جامع توسعه 
گردشگری استان سمنان را پیگیری كند 
و معاونــت امور اقتصادی اســتانداری به 
دنبال ایجاد پیوندی قوی میان دانشگاه ها 
و مجموعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری باشد.

گزارش

 150 نفر با یک نام خانوادگی در شهرداری کرج شاغل هستند

کرج ، بدون شهردار ماند

کرج- قدس: شهرداری كرج همزمان با روی كار آمدن شورای 
پنجم یكی از خبرساز ترین شهرداری های كشور بوده است.

تامل در نطق پیش از دستور »سارا دشتگرد« یكی از اعضای این 
شورا در هشتاد و دومین جلسه شورای  شهر كرج مبنی بر اینكه 
از یک نام  خانوادگی در این شهرداری بیش از ۱50 مورد شاغل 
هستند خود حدیث مفصلی از این مجمل است كه جای بحث 
دارد اما انتخاب شهردار از همان ابتدا مهمترین موضوعی است 
كه هنوز به فرجامی در این دوره شــورا نرسیده است. موضوع 
انتخاب شــهردار كرج با روی كار آمدن شورای پنجم از همان 

ابتدا یک چالش عمده در مدیریت شهری كرج بوده است.
انتخاب شهردار توسط شورای پنجم كرج با ۱۳ عضو به یكی از 
موضوعات چالشــی این روزهای شورای شهر كرج تبدیل  شده 
است، موضوعی كه سبب شده تا مردم و شهرداری در بالتكلیفی 

بمانند. 
اواخر شهریورماه سال 9۶ اصغر نصیری به عنوان شهردار كرج 
انتخاب شد كه مخالفت اعضای شورای شهر با برخی معاونان 
و مدیران نصیری كه از تهران به كرج آمده بودند، شــهردار را 
مجبور به اســتعفا كرد. با پذیرش اســتعفای نصیری از سوی 
شورای شــهر، اختالف نظرها میان گروه اكثریت و اقلیت وارد 
فاز جدیدی شــد. مجید سریزدی كه در كارنامه اش شهرداری 
كــرج و معاونت هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری البرز به 
چشم می خورد و همچنین محمدرضا احمدی نژاد كه معاونت 

حمل ونقل شهرداری كرج را در كارنامه داشت، پس از استعفای 
نصیری سكان شهرداری را در قالب سرپرستی بر عهده گرفتند 
و به عنوان گزینه های تصدی شهرداری كرج معرفی شدند، اما 
صالحیت این دو نفر نیز از سوی وزارت كشور مورد تأیید قرار 
نگرفت. البته ناگفته نماند كه بســیاری از اعضای شورا مدعی 
شدند كه پای سیاسیون استان در رد صالحیت ها دیده می شود 
و بســیاری دیگر نیز بر این باور بودند كه برخی از بزرگان شهر 
به دنبال نشــاندن گزینه خود بر مسند ریاست شهرداری كرج 

هستند.
نصیری اواخر فروردین ماه امسال از شهرداری كرج استعفا كرد و 

احمدی نژاد به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.
اعضای شورای شهر كرج، اردیبهشــت ماه امسال مجید غالم 
ســریزدی را به عنوان شهردار انتخاب كردند كه صالحیت وی 

از سوی مراجع ذیصالح مورد تأیید قرار نگرفت.
به دنبال احراز نشدن صالحیت محمدرضا احمدی نژاد از سوی 
وزارت كشور و پایان دوره سه ماهه سرپرستی وی بر شهرداری 
كرج، انتظار می رفت اعضای شورای اسالمی شهر كرج تكلیف 
مدیریت شهری را مشخص كنند كه این تصمیم هنوز سرانجامی 

نداشته است.

فرماندارگزینهجدیدشهرداری
با اینكه اعضای شورای شهر كرج »محمدتقی شفقی« فرماندار 
ویژه كرج را به عنوان گزینه جدید برای انتخاب شهردار عنوان 
كردند، اما برخی دیگر از اعضای شورا انتخاب ناگهانی شفقی را 

مورد انتقاد قرار می دهند.
برخی اعضای شورای شــهر اعالم كردند كه از بین 2۱ گزینه 
قبلی یک نفر برای شهرداری كرج انتخاب شود، از سوی دیگر 
محمد نبیونی رئیس شــورا معتقد است كه نخست سرپرست 
شهرداری انتخاب و ســپس یک فرد مناسب به عنوان شهردار 
برگزیده شود. همچنین برخی دیگر از اعضای شورای شهر اعالم 
كردند كه فرصت ها برای انتخاب شهردار تمام  شده و می بایست 

هرچه زودتر تصمیم گیری شود.

فشارهایبیرونی
مناقشه بر سر انتخاب شهردار كرج تا آنجا پیش رفته كه كاسه 
صبر برخی مســئوالن را لبریز كرده، بنابراین بتازگی نماینده 
مردم كرج در مجلس شورای اسالمی حتی تهدید كرده است 
كه اگر هرچه زودتر شهردار را انتخاب نكنید، دست به افشاگری 

خواهد زد.
اكبریان در این باره اظهار می كند: نبود شهردار طی یک سال در 

كرج شایسته مردم نیست.
وی اظهار می كند: اعضای شــورا ادعــای مدارک، تحصیالت 
و پروفســوری دارند، من نمی خواهم بی احترامی كنم، اما باید 

دموكراسی و كنار یكدیگر نشستن را یاد بگیریم. 
وی علت عمده ســرگردانی در انتخاب شهردار را دخالت های 
بیرونی در امور شــورا می دانــد و می افزاید: شــورای كنونی 
ما تركیبی 8+۴+۱ شــده اســت و دو گــروه اول با دو طیف 

مدیریت شده و بخش سوم نیز مستقل فعالیت می كند. 
اكبریان بابیان اینكه اداره شهر به سبک كنونی درست نیست و 
باید با وفاق مدیری انتخاب شود كه همه اعضای شهر بتوانند به 
آن كمک كنند، یادآور می شود: امیدوارم آقایان تكلیف شهردار را 
مشخص كنند؛ وگرنه مجبورم پشت پرده هایی را درباره دو گروه 

مذكور با مردم در میان بگذارم. 

اتحادرمزموفقیت
اكبریان با اشاره به اینكه سعی كردم سكوت كرده و دخالت نكنم 
تا اعضای شورا به وفاق برسند، تصریح می كند: درباره رفتن اصغر 
نصیری، انتخاب شهردار سعی كردم سكوت اختیار كنم تا این 

مسئله را به گردن من نیندازند.
نماینده مردم كرج در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به این 
موضوع كه روند دموكراســی این است كه به یكدیگر توهین 
نكنیم، همدیگر را تحمل كرده و به نقطه مشترک برسیم؛ حتی 
اگر فرد انتخاب شده قوی بوده و از حزب یک عده نباشد، یادآور 
می شود: اگر اعضای شــورا به دنبال باند و حزب باشند، مردم 

بدبخت خواهند شد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

 رونمايى و پرواز جت جنگنده ايرانى در روز چهارشنبه   ايسنا: وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح از رونمايى و پرواز يك جت جنگنده ايرانى در روز صنعت دفاعى(31 مرداد) خبر داد.امير سرتيپ 
امير حاتمى با برشمردن اولويت هاى وزارت دفاع، گفت: در اين دوره بر ارتقاى قدرت موشكى تمركز كرده ايم كه در همين راستا بتازگى موشك فاتح مبين رونمايى شد.وى در آستانه فرارسيدن 31 مردادماه سالروز 

صنعت دفاعى در خصوص سامانه موشكى پدافند هوايى «باور373» نيز گفت: اين سامانه مراحل تست نهايى خود را پشت سر گذاشته و به زودى تحويل نيروهاى مسلح مى شود.

نقوى حسينى در گفت و گو با «قدس»:
مديران دوتابعيتى هر جا باشند عزل مى شوند

 امروز گزارش تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتى در مجلس قرائت 
شد، اين گزارش در چه زمانى آماده شده؟ 

هيئت  تحقيق و تفحص گزارش خود را از ماه ها قبل آماده و به كميسيون امنيت ملى 
ارائه كرده بود كه از اين رو تقديم هيئت  رئيسه شد. آنچه روز يكشنبه در مجلس 
قرائت شد، خالصه اى از گزارشى بود كه بايد در صحن علنى مجلس ارائه مى شد.

 اكنون گزارش در چه مرحله اى است و آيا به قوه قضائيه ارسال شده است؟ 
مطابق آيين نامه داخلى مجلس، اين گزارش در حال حاضر مراحل قانونى خود را 

طى مى كند و به مراجعى كه بايد ارسال شود، ارسال شده است.

 آيا در اين زمينه دستگاه هاى امنيتى همكارى الزم را با مجلس داشته اند 
و به وظايف خود در اين زمينه عمل كردند؟ 

آنچه مورد نظر هيئت  تحقيق و تفحص بود، از طريق مكاتبات هيئت  و اطالعاتى كه خواسته 
و كارى كه بايد انجام مى شد، صورت گرفته و درواقع دستگاه ها همكارى الزم را داشته اند. 

 بــا توجه به اينكه پيش از اين وزارت اطالعــات گفته بود ما مديران 
دوتابعيتى نداريم، اين موضوع در گزارش اخير تأييد  شد؟ 

هيئت  تحقيق و تفحص يك فهرست 100 نفره  از همه كسانى كه تابعيت مضاعف يا 
گرين كارت و كارت اقامت كشورهاى ديگر را دارند، تهيه كرده كه در گزارش خود 
ارائه داد. اما وزارت اطالعات مى گويد ما درباره گرين كارت يا اقامت ها ابهام قانونى 
داريم و نمى توانيم به لحاظ قانونى تصميم خاصى بگيريم و از اين رو فقط درباره 

كسانى كه تابعيت مضاعف دارند مى توانيم تصميم گيرى كنيم.

 اگر دوتابعيتى برخى مديران قطعى شود، آيا بالفاصله از مناصب دولتى 
عزل خواهند شد؟ 

قرار بود وزارت اطالعات فهرست افراد دوتابعيتى را كه يك عددى درباره آن گفته 
شــده است را اعالم كند؛ آقاى علوى وزير اطالعات چندين بار اعالم كرد مديرانى 
براى پست ها و سمت ها پيشنهاد شــده اند، ولى داراى تابعيت مضاعف هستند و 
وزارت اطالعات آن ها را رد كرده اســت؛ از اين رو قرار شده است فهرست آن ها را 
به ما بدهند تا ببينيم چه كسانى رد شده اند و در حال حاضر كجا هستند و آيا در 

دولت مسئوليت دارند يا اينكه در خارج از دولت مشغول هستند. 

 آقاى الريجانى اعالم كرد فهرستى از افراد دوتابعيتى به دست ايشان 
رسيده است. 

بله آقاى الريجانى اعالم كرد، اين فهرســت را داده اند و به كميسيون امنيت ملى 
ارسال شده اســت، اما ما كه پيگيرى كرديم گفتند فهرستى نبوده و احتماالً در 
مراحل دبيرخانه است. ممكن است فردى داراى تابعيت مضاعف باشد و در دولت 
هم باشــد، اما سمت و پست مشخصى نداشته باشد؛ يعنى مشاور و داراى پستى 
غيركليدى باشــد، اما در هرصورت اين افراد دوتابعيتى چه در پست هاى كليدى 
و غيركليدى باشــند عزل خواهند شد و كميسيون امنيت ملى هم در اين زمينه 

تصميم گيرى و ورود خواهد كرد.

تحليل

 سياست/ توانا  چند سال پيش در زمان 
پژوهشى  طرح  يك  قالب  در  دانشجويى 
گذرمان به دفتر منطقه اى يونسكو در تهران 
شاخه  زير  مهم ترين  دفتر  از  بازديد  افتاد؛ 
فرهنگى سازمان ملل متحد و توضيحات مدير 
اين دفتر در تهران سؤاالت فراوانى را براى 

برخى دانشجويان دغدغه مند ايجاد كرد.
مهم ترين ســؤال اين بود كه يونسكو چگونه 
برنامه ها و ســندهاى آموزشــى خــود را با 
محدوديت هاى دينى و سياســى، فرهنگى، 
اقليمــى و حتــى قانونى كشــورهاى عضو 
هماهنگ مى كند؛ پاســخ رئيس وقت دفتر 
يونسكو در تهران قابل تأمل بود؛ «در يونسكو 
اين نكته ديده شده است كه كشورها به جاى 
اجــراى دقيق متن توصيه نامه ها، روح كلى 
حاكم بر آن را اجرا كنند».نكته پنهان در آن 
بازديد سال هاى دور با يك رويداد قابل توجه 
در عرصه فرهنگى و آموزشــى كشور پيوند 
خورد؛ پيوندى كه در ادامه دقيق تر به آن اشاره 
خواهد شد. سيد محمد بطحايى، وزير آموزشو 
پرورش روز گذشته اعالم كرد كه اجراى سند 
تحول آموزشى 2030 به طور كامل از دستور 
كار خارج شــده و از نظام آموزشى كشور نيز 
حذف شده است؛ خبرى كه شايد بتوان آن را 
به نگاه مثبت نگاه كرد كه در باالترين سطح 
وزارتخانه آموزش و پرورش، اجراى ســند به 
صورت كامل متوقف شــده اســت. نام سند 
تحول آموزشــى 2030 اولين بار اوايل سال 
96 در ميان رسانه ها و شخصيت هاى سياسى 
و مذهبى به گوش رسيد؛ سندى در راستاى 
برنامه هاى راهبردى يونســكو كه از سال ها 
پيش و در دوره هاى متوالى نسبت به تدوين 
آن البته با عنوان هاى ديگر اقدام مى شد، اما 
ايــران هيچ گاه به صورت جدى نســبت به 
اجراى برنامه هاى ارائه شده توجهى نمى كرد.
در آبان ســال 94 در اجالسيه مقامات عالى 
آموزش جهان در اينچئون كره جنوبى سند 
2030 به طور رســمى هويت پيــدا كرد و 
كشورهاى عضو موظف به اجراى برنامه هاى 
مندرج در اين ســند شدند، هرچند كه اين 
سند مانند پيمان نامه هاى يونسكو تعهد آور 
نيســت، اما دولت معتقد بود كه عدم اجراى 

آن نگاه منفى را نسبت به ايران در اين جايگاه 
بين المللى ايجاد خواهد كرد.اين سند كه به 
طور كامل با شاخص هاى پرورش يك انسان 
با فرهنگ غرب تنظيم شده بود، در آذر سال 
95 به صورت كامالً ناگهانى و بدون طرح در 
شوراى عالى انقالب فرهنگى و ديگر نهادهاى 
باالدستى فرهنگى كشــور با حضور وزراى 
وقت آموزش و پــرورش و علوم و تحقيقات 
رونمايى شد.همين رونمايى موجب شد تا نگاه 
كارشناســان به سمت سندى جلب شود كه 
ماهيت درونى آن تا حدودى در پشــت پرده 
پيام هــاى پر زرق و برق پنهان شــود؛ ورود 
2030 به نوع آموزه هايى كه بايد به كودكان 
و نوجوانان در مدرسه هاى ايران آموزش داده 
شود، حساسيت هاى زيادى را ايجاد مى كرد؛ 
حساســيت هايى كه همگــى حكايت يك 
برنامه ريزى همــه جانبه براى تغيير ماهيت 

كلى فرهنگ كشور در 15 سال داشت.

 ورود هوشمندانه
تقارن افشــاگرى هاى فعاالن فرهنگى درباره 
سند 2030 با ايام انتخابات رياست جمهورى 
دوازدهم محملــى را فراهم كــرد تا برخى 
چهره هــاى دولتى مخالفت با اجراى ســند 
2030 را توطئه اى جنجالى از سوى منتقدان 
دولت معرفى كنند. در حالى كه مى رفت اين 
هجمه هاى رسانه اى عليه منتقدان 2030 به 
نتيجه مطلوب ايجادكنندگان آن بينجامد، 
رهبر معظم انقالب در 17 ارديبهشــت سال 

96 با ورود هوشــمندانه به موضوع نسبت به 
تبعات اجراى اين سند هشدار دادند. ايشان 
با تأكيد  بر اينكه «جمهورى اســالمى هرگز 
تســليم ســند 2030 نخواهد شد» هرگونه 
اجراى اين سند را مغاير با نگاه انقالبى خوانده 
و از اساس برنامه ريزى براى آموزش و پرورش 

كشورمان از سوى غرب را اشتباه دانستند.
اين سخنان هجمه رسانه اى برخى جريان ها 
نسبت به منتقدان سند 2030 را از بين برد 
و موجــب توقف اجراى ســند 2030 و لغو 
ابالغيه دولت يازدهم درباره اجراى اين سند به 

بخش هاى مختلف آموزشى كشور شد.
اما اين پايان كار ماجراى ســند 2030 نبود؛ 
بــا اينكه ابالغيه دولت در اجراى اين ســند 
لغو شــد و در ظاهر همه چيز تمام شده بود، 
برخى جريان هاى خاص تالش مى كردند كه 
اجراى سند در بخش هاى مختلف و به صورت 
جداگانه اجرا شــود؛ حتى رئيس جمهور در 
جشــن پيروزى خود در انتخابات تأكيد   كرد 
كــه «هرگز از ماجراى ســند 2030 نخواهد 
گذشــت!» بر اســاس يك راهبرد نانوشــته 
بخش هاى مهــم و تأثير گذار 2030 بويژه در 
حوزه تدوين دروس، شــيوه هاى آموزشى و 
مفاهيم ارائه شده به دانش آموزان، بدون بيان 
شدن اسمى از سند آموزشى يونسكو يا 2030 
در مدارس اجرايى شد. اين روند تا جايى ادامه 
يافت كه رهبر انقالب مجدداً در ارديبهشت 
ســال جارى نســبت به اجــراى جداگانه 
توصيه هاى سند 2030 در بخش هاى مختلف 

آموزشى كشور هشدار دادند.

 ليبرال هاى حامى سند 2030 را
 شناسايى كنيد

شايد پاسخ رئيس وقت دفتر منطقه اى يونسكو 
در تهران كه در ابتداى متن به آن اشاره شد، 
پاسخ روشنى براى تداوم اجراى سند 2030 و 
اصرار برخى بر اجراى روح كلى آن در كشور 
باشــد؛ يونسكو به خوبى مى داند كه راه نفوذ 
در نظام آموزشى كشورى مانند ايران داراى 
پيچيدگى هاى فراوانى است و به همين دليل 
و حتى با منع اجراى سند، تالش مى كند كه 
روح كلى آن در بخش هاى مختلف آموزشى 
اجرايى شــود.هرچند وزير آموزش و پرورش 
تأكيــد  دارد كه اجراى ســند 2030 به طور 
كامل در نظام آموزشى متوقف شده است، اما 
گزارش هايى كه بخشى از آن در هشدارهاى 
رهبرى نمود پيدا كــرده، حكايت از آن دارد 
كه برخــى نگاه هاى ليبرالــى در ميان افراد 
تأثير گذار در عرصه آموزش و فرهنگ كشور 
تالش هاى خود براى اجراى روح كلى حاكم 

بر ســند آموزشى يونسكو را 
متوقف نكرده اند. شــايد اين 
براى  خوبى  فرصــت  دوران 
شناسايى و پااليش حاميان و 
پيش برندگان نگاه هاى غربى 
در نظام آموزشى كشور باشد؛ 
فرصتى كه اگر امروز از دست 
برود، در سال هاى آينده كشور 
با بحران هــاى جديد و البته 
جدى ترى در حوزه فرهنگ 

روبه رو  خواهد شد.
بايد ديــد آيا كســانى كه 
تذكرهاى  از  پــس  حتــى 
شفاف و علنى رهبر انقالب 
هنــوز بــه دنبــال اجرايى 
مختلف  بخش هــاى  كردن 

ســند 2030 در نظام آموزشــى كشــور 
هستند، شناسايى خواهند شــد يا دوباره 
حاميان سياســى اين نگاه در سطوح باالى 
تصميم گيرى، مانــع رهگيرى ليبرال هاى 

فرهنگى مى شوند؟

وزير آموزش و پرورش، حاميان آموزش فرهنگ غربى را ناكام گذاشت

پالرمو به مجمع تشخيص مى رودنمره مردودى بطحايى به سند 2030

راديو گفت و گو: ســخنگوى شوراى نگهبان 
گفت: كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مورد بررســى قــرار مى گيرد.
عباسعلى كدخدايى در راديو گفت و گو با اشاره 
به اعاده اليحه اصالح مبارزه با پولشويى گفت: 
در اين اليحه چند ايراد از جمله در بندهاى 3 
و 5 ماده 4، وجود داشــت زيرا اعضاى شوراى 
نگهبان اين بندها را مخالف اصل قانون اساسى 
تشخيص داده بودند. همچنين در برخى بندها 
مانند ماده 5، مشخص نيست چه آيين نامه هايى 
در نظر گرفته شده است و به همين دليل قرار 

شد، مجلس رفع ابهام انجام دهد. 

معاون اول رئيس  جمهور:
اولويت ما جلوگيرى از آسيب 

ديدن زندگى مردم است
معاون اول رئيس جمهور اداره مطلوب كشــور 
و جلوگيرى از آســيب رسيدن به زندگى مردم 
در شــرايط تحريم را مهم تريــن اولويت دولت 
دانســت. اســحاق جهانگيرى در جلسه ديدار 
جمعى از كارشناسان جوان اقتصادى افزود: بايد 
با ايجاد ســاز و كارهاى كارآمد براى اداره كشور 
به نحوى عمل كنيم كه زندگى مردم و فعاليت 
بنگاه هاى اقتصادى دچار آســيب نشود.رئيس  
ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى از كارشناسان 
اقتصادى حاضر در جلسه خواست با به كارگيرى 
همه توان و ظرفيت علمى خود راهكارهاى عملى 
و قابل اجرا و عملياتى در جهت مهار تحريم ها و 
اداره هر چه بهتر كشور تدوين كنند و راهكارهاى 
پيشنهادى براى مديريت كشور در شرايط تحريم 
را بــه دولت ارائه دهند.در اين جلســه كه دبير 
هيئت  دولت و رئيس  ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار نيز حضور داشتند، برخى از راهكارها براى 
مهار تحريم و كاهــش آثار منفى آن بر اقتصاد 
كشــور مورد بحث و تبادل نظر قــرار گرفت.

ذره بين قدس

با اينكه ابالغيه 
دولت در اجراى 

اين سند لغو شد 
و در ظاهر همه 

چيز تمام شده بود، 
برخى جريان هاى 

خاص تالش 
مى كردند كه اجراى 
سند در بخش هاى 

مختلف و به صورت 
جداگانه اجرا شود؛ 

بــــــــرش

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r



w w w . q u d s o n l i n e . i r

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
رهبر معظم انقالب:

حج، مظهر توحيد و نفى و رمى شيطان 
و تكرار شعارابراهيم)عليه السالم( است كه گفت: 

»انّى برىٌء ِمَن الُمشركين« .

ذکر روزرهنمود
)صد مرتبه(  

یا قاِضَى الْحاجات
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اخبار جهان اسالم

یادداشت ترجمه

همزمان با قطع كمک هاى مالى آمریكا

سعودی به کردهای سوریه وعده  100 میلیون دالری داد
بين الملل: وقتی کمک ثابت مالی آمریکایی ها 
به کردهای سوریه توسط ترامپ قطع شد. این 
وظیفه نمایشی به عهده سعودی ها گذاشته شد. 
کمک مالی عربســتان به ائتالف ضد داعش را 
باید باج جدید سعودی ها به ترامپ برای اعالم 
قدردانی از مواضع حمایتگرایانه واشــنگتن از 
ریاض در جریان بروز تنش دیپلماتیک با کانادا 
و همچنین حملــه به اتوبوس دانش آموزان در 
یمن و کشتار غیرنظامیان دانست که فشارهای 

خارجی حقوق بشری را بر ریاض افزوده بود.
 جنگ سوریه یکی از پرهزینه ترین جنگ های 
چند ســال اخیر جهان بوده است که بیشتر به 
دلیل ابعاد گسترده و مشارکت بازیگران عمده 
منطقه ای و بین المللی می باشــد. با این وجود 
اعالم خبر هزینه 137 میلیارد دالری کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس بــرای حمایت از 
معارضان و گروه های تروریســتی طی بحران 
توسط »فیصل مقداد« معاون وزیر امور خارجه 

این کشور، فراتر از حد انتظار بود.
بــرای درک بهتر حجم این پــول، می توان به 
میزان بودجه نظامی فرانســه توجه داشت که 
جزو 10 کشــور اول دارای بیشــترین هزینه 
نظامی در جهان اســت. فرانسه در سال 2018 
مبلغی در حدود 42 میلیارد دالر را برای بخش 
نظامی خــود در بودجه عمومی اختصاص داده 
است. بر این اساس مبلغ 137 میلیارد دالر به 
معنای بودجه نظامی حداقل ســه سال و نیم 
کشور فرانسه اســت که طی نزدیک به هشت 
ســال برای حمایت و پشــتیبانی از گروه های 
تروریستی علیه دولت سوریه هزینه شده است.

خرید سالح از اروپا، مصرف در سوریه
با اینکه معاون خارجه ســوریه از کشــورهای 
تأمین  کننده این هزینه سنگین نام نبرد اما به 
طور حتم مهم تریــن دولت های عربی متمول 
مشــارکت کننده در این بحران طی سال های 
گذشته عربستان سعودی، امارات و قطر بوده اند.

دولت سوریه بارها این کشورها را به پشتیبانی از 
تروریست های مسلح و تکفیری در خاک سوریه 
متهم کرده  اســت، اما عالوه بر مقامات سوری، 

اســناد متعددی از نقش آن هــا در حمایت از 
گروه های شورشی مسلح و ضددولتی در سوریه 

وجود دارد.
در مهرماه 1394 یک مسئول بلندپایه سعودی 

در گفت و گو با بی بی سی فاش 
کرد که عربســتان قصد دارد 
مانند  پیشــرفته  سالح هایی 
سالح های ضد تانک در اختیار 
عناصر گروه موسوم به »ارتش 
آزاد« قــرار دهد تــا این گروه 
بتواند با دولت ســوریه و هم 

پیماناِن او بجنگد.

کمک 100 میلیون دالری 
بازســازی  برای  ریاض 

سوریه!
با وجود تداوم کســری بودجه 
عربســتان طی این  سال ها اما 

هیچ نشــانه ای از کاهش منابع مالی عربستان 
برای اهداف مشخص در سوریه دیده نمی شود 
در حال حاضر نیز با وجود شکست بسیاری از 
گروه های تروریستی در سوریه، اما ریاض تزریق 
پول بــرای اهداف خود در ســوریه را در قالب 
فازهای جدیــدی دنبال می کند چنانکه دیروز 

ریــاض از کمک 100 میلیون دالری به آمریکا 
برای تداوم حضور در سوریه خبر داد.

همچنین امارات متحده نیز اگرچه نســبت به 
ریاض با مشــکالت اقتصادی کمتری دست و 
پنجه نرم می کند اما این کشور 
نیز طی سال های گذشته متأثر  
از بحــران مالی جهانی مجبور 
شد که به سیاست های ریاضتی 

روی آورد. 
این مشــکالت در امــارات به 
حدی جدی است که از ابتدای 
ســال جدید میالدی در این 
کشور قوانین مربوط به مالیات 
بر ارزش افزوده تصویب شــده 
و حتی در امــارت دبی که به 
قوانین خــاص و بدون مالیات 
تجاری  فعالیت هــای  بــودن 
مشــهور بود، نیز سرایت کرده 
است. این قانون با وجود مخالفت مقامات دبی 

و با پافشاری ابوظبی به تصویب رسید. 
از ســوی دیگر مشــکالت اقتصادی ناشی از 
کاهش درآمدهای نفتی امارت ابوظبی به عنوان 
اصلی ترین منبع درآمد دولت فدرال و همچنین 
هزینه های سرسام آور جنگ یمن و دخالت های 

فرامنطقه ای امارات در کشــورهای خاورمیانه 
و شــاخ آفریقا منجر به تشــدید شکاف میان 
بخش های مختلف دولت فدرال شده است. در 
واقع باید گفت که پنج امیرنشین  از امارت های 
هفت گانه این کشور به دلیل نداشتن موقعیت 
مناسب جغرافیایی و یا ذخایر نفت و گاز وضعیت 
اقتصادی مناســبی ندارند و بشدت به ابوظبی، 
پایتخت و دبی، پایتخت تجاری امارات وابسته 

هستند.
روی دیگر ســکه کمک های عربستان و امارات 
به تروریست ها در سوریه، نقش این کمک ها به 
رواج خرید و فروش و گرم شدن بازار تسلیحات 
غربی  ها اســت. براین اســاس در شرایطی که 
کمک ها و پشــتیبانی های دولت های امارات و 
عربســتان از گروه های معارض و تروریست ها 
در جریان بیش از هفت ســال جنگ ســوریه 
نتیجه ای جز ویرانی، کشتار و آوارگی برای مردم 
سوریه در پی نداشت، تنها می توان به سودآوری 
ایــن پول  ها برای شــرکت های تســلیحات و 

کارخانه های اسلحه سازی اشاره کرد.
 کارخانه هایی که به طور عمده در آمریکا مستقر 
می باشند و در جریان جنگ سوریه با دالرهای 
نفتی دربار سعودی و امارات به سودهای سرشار 

دست یافتند.

عزم بانوى اول پاكستان براى 
اصالح الگوى زنان مسلمان

تسنيم: همسر نخســت وزیر پاکستان برای 
نخســتین بار در تاریخ این کشــور با پوشش 
اســالمی کامل در مراسم تحلیف عمران خان 
شرکت کرد و در کانون توجه رسانه ها و محافل 

این کشور قرار گرفت.
بشــری خاتون که پیش از این سابقه طوالنی 
در ایفای مســئولیت اجتماعــی به عنوان زن 
مســلمان را داشته اســت به نظر می رسد که 
عزمش را برای انجام رسالتی تازه و فراگیر برای 
ارائه الگویی تازه از زن مسلمان اجتماعی آغاز 

کرده است.

مرگ همكارى نظامى آمریكا و پاكستان
کنگره آمریکا »قانون مجوز دفاع ملی برای سال 2019« را تصویب کرد، که در آن 
کمک های نظامی و امنیتی به پاکســتان از یک میلیارد دالر در هر سال به 750 

میلیون دالر کاهش یافت.
در ژانویه ســال 2018 نیز واشــنگتن با متهم کردن پاکســتان به پناه دادن به 
گروه های تروریســتی همچون طالبان افغانستان و شبکه حقانی در مرزهای آن 
کشور و در عین حال بی تفاوتی به درخواست ها برای اقدام ضد این گروه ها، بیش 
از یک میلیارد و 15 میلیون دالر کمک نظامی و امنیتی خود به پاکســتان را به 

حالت تعلیق درآورد.
آمریکا همچنین به صراحت اعتراض خود را به افزایش حضور چین در پاکستان 
اعالم کرد و به این ترتیب، به تنش در روابط دوجانبه واشنگتن و اسالم آباد افزوده 

است.
»مایک پمپئــو« وزیر امور خارجه آمریکا دو هفته پیش، به صندوق بین المللی 
پول درخصوص احتمال اختصاص کمک مالی جدید به دولت نوپای پاکســتان 

هشدار داد.
دولت جدید پاکستان قرار است این پول را به بازپرداخت پول وام دهندگان چینی 
که در طرح راهبردی »کریدور اقتصادی چین-پاکستان« سرمایه گذاری کرده اند، 

اختصاص دهد.
از ســوی دیگر، گزارش شده است دولت ترامپ بتدریج کار پایان دادن به برنامه 
آموزشی و تحصیلی شمار زیادی از افسران پاکستانی در آمریکا را آغاز کرده است. 
درواقع، این تصمیم را می توان نقطه ای تاریک در تاریخ روابط نظامی دو کشــور 

دانست.
تعلیق برنامه آموزش نظامی برای افســران پاکستانی اما بی سابقه نیست. »الری 
پرسلر« به عنوان رئیس کمیته فرعی کنترل تسلیحاتی سنای آمریکا طراح قانون 
اصالحی پرســلر بود که در سال 1990 به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، 
کمک نظامی و یا فروش تسلیحات نظامی به پاکستان از جمله ارسال جنگنده های 
اف 16 متوقف شد. با اجرای این قانون، روابط میان آمریکا با پاکستان و هند برای 
همیشه تغییر کرد و پرسلر به قهرمانی در هند و دشمنی اهریمنی در پاکستان 

تبدیل شد.
»دن فلدمن« نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در انتقاد از 
تصمیم دولت کشورش، این اقدام را کوته بینانه خواند و تأکید کرد، چنین رفتاری 
بیش از پاکستان، به آمریکا صدمه وارد خواهد کرد؛ چرا که صدها پرسنل نیروهای 
نظامی پاکستان در کالج های نظامی و سایر مؤسسات حرفه ای آموزش نظامی در 

آمریکا آموزش دیده و تحصیل کرده اند.
برای چند دهه، افســران نظامی پاکســتانی که در آمریکا آمــوزش دیده بودند، 
ارتقای درجه یافته و به فرماندهی نیروهای تحت امر خود پرداخته اند. این افسران 
همچنین رابطه نزدیک و بسیار صمیمی با همتایان آمریکایی خود دارند که این امر 
به دو طرف امکان می دهد به رفع تنش های احتمالی در روابط دوجانبه پرداخته و 

حتی عملیات مشترک نظامی انجام دهند.
از ســوی دیگر، اوایل ماه اوت یک هیئت عالی رتبه نظامی روســیه به ریاســت 
ســرهنگ »الکســاندر فومین« معاون وزیر دفاع این کشور به منظور شرکت در 
نخستین جلسه کمیته مشترک مشــورتی نظامی روسیه و پاکستان، راهی این 

کشور شد.
همچنین در نخســتین دیدار این هیئت با مسئوالن پاکســتانی، توافقی میان 
پاکســتان و روسیه برای آموزش نیروهای پاکستانی در آن کشور به امضا رسید. 
روابط چین و پاکستان نیز اکنون به اوج خود رسیده و همکاری نیروهای نظامی 

میان دو طرف به طور بی سابقه ای ارتقا یافته است.
این در حالی است که دونالد ترامپ همواره در حال گسترش فاصله میان آمریکا و 
پاکستان است؛ اقدامی که ممکن است دیگر قابل جبران نباشد. ارتش آمریکا در 
گذشته به طور سنتی همواره سعی داشته است تا برنامه های آموزش نظامی برای 
نظامیان دیگر کشورها از تنش های سیاسی تأثیر نپذیرد؛ چرا که مسئوالن نظامی 

آمریکا معتقدند، این امر همواره سود زیادی برای این کشور در بر داشته است.
اکنون اما به نظر می رسد روابط آمریکا و پاکستان به آرامی رو به تحلیل رفته است 
و اسالم آباد که بزودی عضو اصلی »سازمان همکاری شانگهای« می شود، به سوی 

چین و روسیه گرایش می یابد.

 اس ام هالی/  تحلیلگر روزنامه دیلی تایمز  

روى دیگر 
سكه كمک هاى 

عربستان و امارات 
به تروریست ها در 

سوریه، نقش این 
كمک ها به رواج 

خرید و فروش 
و گرم شدن بازار 

تسليحات غربى ها 
است

بــــــــرش
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