
 

توسعه خدمت بانوان در حرم مطهر رضوى
 آستان  كفشد ارى  يكى از مكان هايى است كه همه زائرانى كه به  حرم مطهر رضوى مشرف شد ه اند  در راستاى رفاه بيشتر بانوان زائر، صورت مى گيرد

با آن برخورد  كرد ه اند ، كفشد ارى هاى حرم مطهر از ابتد ا به اين شكل و شمايل و با اين نظم و ترتيب 
نبود ه است. د ر زمان هاى د ور، شخصى به عنوان كفشد ار د ر ابتد اى ورود ى حرم مطهر مى ايستاد  و با 

چوب پر بلند  خود  كفش هاى زائران را جفت كرد ه و ...

براى بردن 
به زمين مى رويم

پذيرش FATF يعنى دسترسى آنالين 
آمريكا به اطالعات اقتصادى كشور  از رونويسى در ادبيات دينى عبور كنيم

13 پذيرش  2  يعنى دسترسى آنالين 14
از رونويسى در ادبيات دينى عبور كنيم

سرمربى تيم ملى بسكتبال در گفت و گو با قدس:  محمد دهقان مطرح كرد با مجيد قيصرى كه روايتش از يك روز زندگى پيامبر 

در رمان «سه كاهن» جايزه ادبى «اوراسيا» را گرفته است

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 22 شهريور 1397  3 محرم 1440 13 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8781  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه ويژه خراسان   700 تومان  

 ............ صفحه 5

 قدس ريشه هاى رسوايى بابل و انحالل 8 شورا و سلب عضويت 283 عضو در يك سال را بررسى مى كند 

كارنامه نا مقبول در«تأييد صالحيت» شوراهاى شهر

قدس از جورچين غلط 
نظام آموزشى براى 

دانش آموزان مدارس 
غيردولتى گزارش مى دهد

جنون 
كالس هاى 

كمك آموزشى! 

 سياست  انحــالل هشت شورا و سلب عضويت 283 عضو شوراى شهر خبرى بود 
كه ســيد سلمان سامانى سخنگوى وزارت كشــور چند روز پيش اعالم كرد. بدون 
اعالم اين مقام مسئول هم با مرور اخبار رسانه هاى طى يك سال عمر پنجمين دوره 
شوراى شهرها و روســتاها مى توان فهميد كه حجم اخبار دستگيرى يا محكوميت 
اعضاى شوراى شهرهاى مختلف كشور قابل  توجه بوده است. خبرهايى كه محور آن 
اختالس يا ارتشــا يا سوءاستفاده از اختيارات بوده است و در موارد نادرى مشكالت 
اخالقى، از شــوراى شهر مشهد تا شوراى شهر بابل؛ اما مورد آخر جنجال زيادى به 

پا كرد، جنجالى كه موضوع تأييد صالحيت و...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 اقتصاد  بازار گوشــى تلفن همراه هفته هاســت دچار التهاب و افزايش شديد 
قيمت هاست به طورى كه چندى قبل هم وزير ارتباطات از توقيف و دپوى 720 
هزار دســتگاه گوشــى تلفن همراه در انبارها خبر داده بود. براساس اين گزارش 

افزايش شديد قيمت گوشى هاى وارداتى...

720 هزار گوشى براى تقاضاى ميليونى رقمى نيست 
ارزانى در بازار گوشى، آنتن نمى دهد 

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

 جامعه  تبليغات مؤسســات كنكور، در كنار 
انفعال مفرط آموزش و پرورش ســبب شــده 
است كه پس از چند دهه، خانواده ها همچنان 
موفقيت فرزندانشــان را تنها و تنها از مســير 

كنكور ببينند. بديهى است...

جزئيات
 اصالح قانون

بانك مركزى اعالم شد

بانك مركزى 
ديگر قلك دولت 

نخواهد بود

پارلمان افغانستان با 
بازبينى پيمان امنيتى كابل 

موافقت كرد

ايستادگى قانونى 
در برابر 

تحكم آمريكايى
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 8

ردپاى انحصار 
يك شركت معروف در 

مخمصه گرانى ها پيدا شد

پوشك خوارى!
 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 3

 :امام حسين
هر كه گرفتارى 

مؤمنى را برطرف 
كند، خداوند 

گرفتاريهاى دنيا 
و آخرتش را 

برطرف مى كند.
بحار االنوار، ج 75 

ص 122 ح5

روسيه و چين در مقابله با سلطه دالر به همكارى بى سابقه رسيده اند

ترامپ سبب نزديكى مسكو و پكن
 ............ صفحه 8
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

توطئه طرف هاى ثالث نمى تواند مانع توسعه روابط ايران و عراق شود    تسنيم: سخنگوى وزارت خارجه گفت: عراِق امن و توسعه يافته همواره از اولويت هاى ايران است و توطئه طرف هاى ثالث 
نمى تواند مانع توسعه اين روابط ديرينه و مستحكم شود. بهرام قاسمى در واكنش به بيانيه كاخ سفيد درخصوص ناآرامى هاى چند روز اخير در عراق و شهر بصره، صدور چنين بيانيه اى را فاقد هر گونه وجاهت، حيرت 

انگيز، تحريك آميز و غيرمسئوالنه دانست و به شدت آن را محكوم كرد. وى، سياست هاى تنش زا و اقدامات مداخله جويانه آمريكا را عامل و علت اصلى بى ثباتى، ناآرامى و ايجاد تنش و تفرقه در منطقه دانست.

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

 اخبار  رئيس جمهور با بيان اينكه ماه محرم 
براى همه ما درس آموز است، گفت: در برابر 
جنگ اقتصادى دشــمن، سرمشق مردم ما 

عاشورا ست.
حسن روحانى ديروز در جلسه هيئت دولت، 
با اشــاره به اينكه امروز مى توان صحنه هاى 
عاشــورا را ترســيم كرد، گفت: ما امروز در 
يك جنگ روشــن، در برابر متجاوزان تاريخ 
قرار داريم. امروز گروهى روبه روى ملت ايران 
قداره بندى مى كنند كه بجز چند كشــور، 
طرفدارى از لحاظ سياسى و فكرى ندارند و 
بدترين وضع در داخل كشور خودشان است.

روحانى با اشــاره به اينكه شرايط داخلى 
امــروز آمريكا با ســال هاى 
بسيارى  تفاوت  آن  گذشته 
از  يكــى  امــروز  و  دارد 
تاريخ  دوران بســيار بد در 
آمريكاست، خاطرنشان كرد: 
امروز كمتر محقق، روشنفكر 
و صاحب نظــرى در آمريكا 
وجود دارد كه با كاخ نشينان 
كاخ ســفيد موافق باشــد 
و حتــى برخــى از آن ها به 
صراحت آن هــا را به عنوان 
ابله و سفيه مى نامند و اين در تاريخ آمريكا 

كمتر اتفاق افتاده است.
رئيس جمهور افزود: امروز متحدان آمريكا 
از لحاظ سياسى در كنار آن ها قرار نداشته 
و حتى متحدين ســنتى آمريكا نيز از اين 
كشور فاصله گرفته و نسبت به اين فاصله 
گرفتن افتخار مى كنند و اين در حالى است 
كه زمانــى آن ها براى اينكه در كنار آمريكا 

بودند، افتخار مى كردند.
وى با بيان اينكه امروز به جز چند كشــور 

معدود معلوم الحال هيچ كس در كنار آمريكا 
قــرار ندارد، گفت: امــروز آمريكا در بدترين 
شرايط جهانى قرار گرفته و حتى سازمان هاى 
بين المللى مانند يونسكو، سازمان ملل متحد، 
ســازمان بين المللى انرژى اتمــى و دادگاه 
كيفرى بين المللى با سياســت هاى آمريكا 

موافق نيستند.
وى با اشــاره به اينكه راه امام حسين(ع) راه 
امر به معروف و نهى از منكر بود، اظهارداشت: 
امروز معروفى باالتــر از اميد دادن به مردم 
در مسير استقامت و منكرى بيشتر از ايجاد 
هراس و اضطراب در دل مردم آن هم به طور 

نابجا و غلط وجود ندارد.
روحانــى افزود: امــروز صاحبــان تريبون، 
رســانه دارها و كســانى كه ندا و صدايشان 
در كشــور قابل شنيدن است، يك رسالت و 
وظيفه سنگينى برعهده دارند، چرا كه امروز 
در يك آزمايش بســيار بزرگ قرار گرفته ايم 
و تمام رســانه هاى حقيقى و مجازى و همه 

مسئوالن و كسانى كه قدرت دارند به ملت 
بزرگ ايران كمك كنند، بار بسيار سنگينى 

بر دوش دارند.
وى بــا بيان اينكه مســئوالن و كارگزاران و 
رسانه ها در اين آزمايش يا پيروز خواهند شد 
و يا شكست مى خورند، اما ملت ايران قطعاً 
پيروز اين صحنه خواهــد بود، تصريح كرد: 
اگر ايستادگى كرده به مردم روحيه بدهيم، 
هزينه ملت را كاهش داده ايم، اما اگر ترس، 
هراس و نااميــدى ايجاد كنيم، هزينه ملت 
را باال برده ايم و چــه كارى ضدانقالبى تر از 
اينكه ما در صفحه اول روزنامه ها، سايت ها و 
خبرگزارى ها و رسانه هاى خود، در دل مردم 

هراس ايجاد كنيم.
روحانى بــا انتقاد از عــدم گفتن حقايق و 
واقعيات به مردم و ايجــاد ترس و دلهره در 
مردم گفت: مگر ارز خارجى در اقتصاد كشور 
ما چند درصد نقش دارد؟ اگر توليد ناخالص 
داخلــى(GDP) را برمبنــاى قدرت خريد 

يا ارزش بازار محاســبه كنيم، واردات كاال و 
خدمات كه متكى به ارز است،درصد بسيار 
كمى است و براساس برخى محاسبات حدود 
5 درصد و براســاس برخى ديگر كه ارزش 
و قدرت خريــد را در آن در نظر نمى گيرند، 

حدود 10 درصد است.
روحانى افزود: بر فــرض آنكه واردات كاال و 
خدمات 10 درصد نقش دارد، بايد ببينيم كه 
از اين ميــزان چه مقدار با ارز 4200 تومان، 
چــه مقدار با ارز حــدود 7000تومان و چه 
ميزان براى بازار سوم، مى ماند. بازار سوم در 
برابر ارزش توليدات داخلى كشــور، كمتر از 

يك درصد و يا 1/3درصد است.
رئيس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبرى در ديــدار اعضاى مجلس خبرگان 
رهبرى، گفت: ســخنان ايشان هيچ  نقطه 
ابهامى را باقى نگذاشت و ايشان به صراحت 
گفتند كه امروز زمان آن نيســت كه كسى 

بخواهد پشت دولت را خالى كند.

روحانى در جلسه هيئت دولت:

باالترين معروف اميد دادن به مردم در مسير استقامت است

  دروغگويى و رياكارى تركيه در موضوع خروج تروريســت هاى ادلب سوريه 
به خاطر حمايت پنهانى آنكارا از جريان هاى تروريســتى تجزيه طلب سورى و 
همچنين ترس از سرازير شــدن آوارگان ادلب به استان هاى جنوبى اين كشور 
است. اردوغان فردى به شدت منفعت طلب است كه حاضر است هر معامله اى را 
به خاطر منافع خود انجام بدهد، به همين دليل بايد سياست مداران ما در برخورد 

با اين كشور و بويژه در موضوع سوريه هوشيار باشند. 9360006158
 كشــور ما بايد در شرايط سخت خود را بسازد و ان شااهللا با مديريت درست از 
شــر مديريت نفتى كه مدت هاست گريبانگير كشور ما شده است، خالص شود. 

9150001469
 بى شــك هر زمامدارى كه گستره عدالتش فراگيرتر باشد، پيروزى بردشمن 

نصيب او مى شود. 9390003589
 واحدهاى مسكن مهر از 4 ميليون تومان به 50 ميليون تومان افزايش يافته 
است! از طرف ديگر از برگه هاى سهام عدالت كه پس از 12 سال حداقل بايد به 
15 ميليون تومان مى رسيد، خبرى نيست. از مسئوالن عزيز تقاضا دارم فكرى به 
حال قشر ضعيف بكنند؛ زيرا شرايط زندگى بسيار سخت شده است. 9150000210
 وزيرخارجه در اظهارنظرى گفته: تذبذب رژيم ترامپ واقعاً به يك كمدى تبديل 
شــده است. جناب ظريف، در مقام ديپلمات ارشد حق اين اظهارنظر فقط از آن 
شماست ولى مى توانيد بگوييد كه تسامح و تساهل هيئت مذاكره كننده بويژه 
شخص شما چه اندازه در اين تذبذب مورد نظر دخيل بوده است؟ اگر رهنمودهاى 
حضرت آقا را به طور كامل و نه بارى به هرجهت اجرا مى كرديد، بسيارى از اين 

مشكالت پيش نمى آمد.9150001735
 معــاون اول قوه قضائيه گفته اند كه مردم متخلفان اقتصادى را معرفى كنند. 
جناب اژه اى! اگر شما متخلفان اقتصادى دانه درشت را كه در سطح گسترده با 
رانت اقدام به تخلف و خيانت به مردم مى كنند،در مأل عام اعدام كنيد، همه چيز 

درست مى شود. شما اصل را رها و به فرع چسبيده ايد. 9150008776
 برادران بازار خودرو را دريابيد؛ دالالن در بازار جوالن مى دهند و در نبود نظارت 
به طور دلخواه قيمت گذارى مى كنند و مردم هم به دليل انحصارى بودن توليد 

خودرو مجبور هستند كه آن ها را خريدارى كنند. 9150007335
 اگر مى خواهيد اجناس را ارزان به مردم بفروشيد چرا نمايشگاه؟ چرا در سطح 

شهر اين اقدام را انجام نمى دهيد؟ 9350002256
 چرا 40 ســال پيش و زمانى كه نامزد شدن جالل الدين فارسى منتفى شد، 
مسئله دو تابعيتى ها پيگيرى و مرتفع نشد؟ عالج واقعه پيش از وقوع بايد كرد. 

9150008242
 آقاى جهانگيرى گفته: در هيچ جاى دنيا حقوق بازنشستگان مثل ايران توسط 
دولت پرداخت نمى شود! شايد درست باشد، ولى در هيچ جاى دنيا هم بستگان 

مسئوالن كه مجرم هستند، آزادانه در جامعه نمى گردند. 9150001039

بازى كشورهاى عربى در پازل غربى
در پى نشســت اخير ميان سران سه كشور ايران، 
روســيه و تركيه در تهران بر ســر اوضاع سوريه و 
بويژه منطقــه ادلب كه جمعه گذشــته برگزار و 
اميدوارى هايى زيــادى براى پايــان دادن به اين 
بحران هشت ســاله ايجاد كرده است؛ عربستان، 
امارات، بحرين و مصر در حركتى كامالً منفعالنه با 
صدور بيانيه اى مشترك، ايران و تركيه را به دخالت 
در بحران ســوريه متهم كرده و مدعى شده اند كه 
سياست هاى آنكارا و تهران در راستاى حل سياسى 
اين بحران نيست. اين اقدام در حالى است كه ايران 
و تركيه به اعتراف سازمان ملل دو كشور تضمين 
كننده آتش بس در ســوريه هستند و با همكارى 
روسيه تالش هاى زيادى براى حل سياسى بحران 

اين كشور انجام داده اند.
بــر همين اســاس اين حركــت را بايــد اقدامى 
واكنشى در برابر پيروزى و موفقيت هايى دانست 
كه كشــورهاى محور مقاومت در سوريه به دست 
آورده اند؛ زيرا آنچه كه اكنون در ادلب در حال وقوع 
است و احتمال نابودى تروريست ها در آخرين پايگاه 

شان، آن ها را بشدت نگران كرده است.
از ســوى ديگر، آن هــا و بويژه عربســتان تحت 
تأثير شكســت ســنگينى هســتند كه به اهرم 
اصلى دست نشــان دهنده آن هــا در منطقه يعنى 
تروريســت هاى داعش وارد شده اســت؛ بنابراين 
طبيعى اســت كه وارد ميدان شده و موضعگيرى 
كنند. البته اين موضعگيرى هم كامالً تحت تأثير 
آمريكا و با اجازه و اراده اين كشور است. اين كشورها 
به عنوان دولت هايى دنباله رو، عموماً واكنش ها و 
تصميمات را خودشــان اتخاذ نمى كنند بلكه اين 
تصميمات قبالً در واشنگتن، لندن و اسراييل گرفته 
شــده و آن ها تنها مأموريت انعكاس و اجراى آن را 
بر عهده دارند. اين موضعگيرى چهار كشــور عربى  
در حالى است كه بتازگى كشورهاى غربى و بويژه 
آمريكا، انگليس، فرانسه و حتى آلمان با دوباره مطرح 
كردن موضوع حمله احتمالى شيميايى دمشق عليه 
مخالفانش، مواضع خصمانه اى بر ضد دولت بشار اسد 
اتخاذ كرده اند. كشــورهاى غربى كه هيچ توجيهى 
براى مقابله با اقدامات ارتش سوريه ندارند بار ديگر 
با چنگ زدن به اهرم هاى گذشــته خود از جمله 
بحث حقوق بشــر و همچنين اتهام تكرارى حمله 
شيميايى سعى دارند جلوى تحركات دولت دمشق 
كه در راســتاى آزادسازى ادلب صورت مى گيرد را 
بگيرند. اتهام نخ نماى به كارگيرى سالح شيميايى 
از سوى ارتش سوريه سناريويى است كه پيشتر نيز 
مطرح شده،اما اكنون در دنيا هيچ خريدارى ندارد؛ 
زيرا اولين بار كه دولت دمشــق را متهم به استفاده 
از سالح شيميايى كردند پس از تحقيقات صورت 
گرفته مشخص شد آنچه كه اتفاق افتاده از طريق 
عربستان و بر اساس يك برنامه آمريكايى - اسرائيلى 
بوده است. بنابراين حركت جديد كشورهاى عربى 
را نيز بايد در ادامه و تكميل كننده پازل كشورهاى 
غربى بر ضد دمشق دانست. اكنون و پس از شكست 
تروريست هاى دست پرورده؛ محور غربى - عربى - 
عبرى به اين نتيجه رسيده كه در صورت از دست 
رفتن ســوريه هيچ جايى براى اجراى نقشــه هاى 
توطئه آميز آن ها در منطقه وجود نخواهد داشت؛ 
بنابراين با هدف جلوگيرى از قدرت يافتن كشورهاى 
محور مقاومت و همچنيــن با هدف حفظ روحيه 
تروريست هاى باقى و همچنين جبران شكست هاى 
گذشته با مطرح كردن بازى هاى جديد تمركز خود 

را بر ادلب گذاشته اند. 
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يادداشت روز

جعفر قنادباشى 
 كارشناس مسائل سياسى

صداى مردم   

خبــــــر

نامه نمايندگان به رئيس جمهور
«آخوندى» دغدغه  مسكن ندارد

 عزلش نكنيد، استيضاحش مى كنيم
فارس: يك نماينده مجلس از نامه نمايندگان به حسن روحانى براى عزل وزير راه و 
شهرسازى خبر داد و گفت: آقاى آخوندى دغدغه چندانى براى رفع مشكل مسكن 
مردم ندارد؛ بنابراين به دنبال عزل و ى هســتيم و درصورت عدم عزل، استيضاحش 
مى كنيــم. جمعى از نمايندگان مجلس در حال تهيــه و تدوين نامه اى خطاب به  
حسن روحانى  درباره لزوم تغيير در تيم اقتصادى دولت هستند. حجت االسالم احد 
آزادى خواه، در بيان جزئيات نامه نمايندگان به رئيس جمهور گفت: ما در زمان سؤال 
از رئيس جمهور پيام همدلى و همراهى با دولت را به جامعه و شخص آقاى روحانى 
ارســال كرديم و حال انتظار داريم كــه دولت نيز صداى مردم و نمايندگان ملت را 

شنيده و افراد ضعيف و ناكارآمد در تيم اقتصادى خود را تغيير دهد. 
سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس، يكى از دغدغه ها و مشكالت جدى مردم را 
بحث مسكن توصيف كرد و افزود: متأسفانه آقاى آخوندى به عنوان وزير راه، تحركات 

الزم را براى رفع دغدغه هاى مردم در حوزه مسكن ندارد. 
آزادى خواه با اشــاره به دغدغه جدى نمايندگان براى بهبود وضعيت مســكن در 
كشور گفت: با توجه به تمامى مباحث ذكرشده، جمعى از نمايندگان استيضاح وزير 
راه را كليد زده اند، اما ما بر آن شــديم پيش از برگزارى جلســه استيضاح، از آقاى 
رئيس جمهور بخواهيم كه وزيرى همچون آقاى آخوندى را كه توجهى به مطالبات 
ملت ندارد را عزل كند. نماينده مردم مالير در مجلس، عزم نمايندگان براى استيضاح 
آخوندى را جدى دانست و تأكيد كرد: عملكرد وزير راه طورى بوده كه اگر استيضاح 

به صحن بيايد به احتمال فراوان رأى خواهد آورد. 

محمد دهقان مطرح كرد
پذيرش FATF يعنى دسترسى آنالين آمريكا

به اطالعات اقتصادى كشور 
قدس آنالين - ساحل عباسى: عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: آن قدرى كه دولت بر پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم و گروه ويژه اقدام مالى(FATF) تأكيد دارد بر اعالم فهرســت دريافت 
كنندگان ارز دولتى اصرارى ندارد و حاضر نيست در اولين قدم با مردم شفاف سازى 
داشته باشــد. محمد دهقان با زيان بخش خواندن پپوستن به كنوانسيون هاى ياد 
شده و با تأكيد براينكه تحريم هاى آمريكا با پيوستن به تعهدات بين المللى ياد شده 
عليه ايران افزايش مى يابد، افزود: نمى توانيم الزمات مربوط به كنوانسيون تأمين مالى 
تروريســم را كامل بپذيريم، بنابراين اگر به اين كنوانسيون بپيونديم قطعاً تمامى 
اطالعات مالى ما در اختيار آمريكا قرار مى گيرد و در جنگ اقتصادى با اياالت متحده 
اين موضوع هيچ آورده اى براى كشور به دنبال ندارد، بلكه بستر افزايش تحريم هاى 

آمريكا را عليه ايران فراهم مى كند. 

عراقى ها سركنسولگرى ايران در بصره را آب و جارو كردند
فارس: جمعى از مــردم عراق ديروز با حضور 
در ساختمان سابق سركنســولگرى ايران در 
بصــره، اقدام به نظافت ســاختمان كردند. به 
گــزارش «بغداد امروز»، جمعــى از مردم عراق 
ديروز و يك روز پس از افتتاح ساختمان جديد 
سركنســولگرى ايران در بصــره، با حضور در 
ساختمان سابق سركنسولگرى ايران كه عصر 
جمعه توسط آشوبگران و بدخواهان روابط دوستانه و برادرانه ايران و عراق به آتش كشيده 

شد، اقدام به نظافت ساختمان كردند.
حاضران همچنين اقدام به برافراشتن و نصب پرچم جمهورى اسالمى و تصاوير امام راحل 
و مقام معظم رهبرى در بخش هاى مختلف ساختمان، كردند.  سفير ايران در بغداد روز 
سه شنبه در نشست خبرى در مقر كنسولگرى جديد اعالم كرد كه حمله به كنسولگرى 

ايران و آتش زدن آن بر روابط دو كشور تأثيرى نخواهد گذاشت.

رئيس كل دادگسترى تهران:
مشايى به 6/5 سال حبس محكوم شد

ايسنا: رئيس كل دادگسترى استان تهران از صدور رأى پرونده اسفنديار رحيم مشايى 
خبر داد و گفت: رأى صادره درباره مشايى غير قطعى و قابل تجديدنظرخواهى است.

غالمحســين اســماعيلى در نشســت خبرى ديروز افزود: با توجه به برگزارى جلسات 
رسيدگى به اتهامات آقاى اسفنديار رحيم مشايى و آقاى على اكبر جوانفكر رأى شعبه اول 
دادگاه انقالب اسالمى تهران در مورد اتهامات نامبردگان صادر شده است. وى در خصوص 
على اكبر جوانفكر متهم ديگر اين پرونده گفت: وى در اين پرونده فقط يك عنوان اتهامى 
داشته بنابراين دادگاه در مقام صدور حكم، حداكثر مجازات قانونى را مورد حكم قرار نداده 

و ميزان مجازات ايشان كمتر مورد لحاظ قرار گرفته است.
رئيس كل دادگسترى استان تهران بيان كرد: در سه فقره عنوان اتهامى رحيم مشايى در 
اتهام اول داير بر اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرم عليه امنيت ملى مطابق ماده 610 قانون 
مجازات اسالمى به 5 سال حبس و در همين عنوان جوانفكر به 4 سال حبس محكوم 
شدند. وى ادامه داد: رحيم مشايى در رابطه با تبليغ عليه نظام به استناد ماده 500 قانون 
مجازات اسالمى به تحمل يك سال حبس و به اتهام توهين به مقامات قضايى به سبب 
انجام وظيفه به 6 ماه حبس محكوم شد و دو تن از مقامات قضايى از وى شكايت كرده اند.

وى جمع حكم مشايى را 6 سال و 6 ماه عنوان كرد و درباره اتهام جاسوسى رحيم مشايى 
نيز گفت: پرونده در خصوص اتهامات ديگر وى و ديگر متهمان در دادسرا مفتوح است و 

بعد از فرايند رسيدگى نتيجه آن اعالم مى شود.

اگر ايستادگى كرده 
به مردم روحيه 
بدهيم، هزينه ملت 
را كاهش داده ايم، 
اما اگر ترس، هراس 
و نااميدى ايجاد 
كنيم، هزينه ملت 
را باال برده ايم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

قاضى زاده هاشمى در پاسخ به قدس خبردادزنگنه در پاسخ به قدس:
راهكار وزارت بهداشت براى جلوگيرى از قاچاق داروانتقادها از توافق نفتى با آذربايجان بى ربط است

خبر

 سياست/ آرش خليل  خانه   وزير نفت در 
پاسخ به قدس با اشاره به اينكه توافق ايران و 
نفتى  ميادين  مورد  در  آذربايجان  جمهورى 
مبناى سهم مساوى  بر  البرز  و  الوند  مشترك 
برخى  انتقاد  است،  گرفته  صورت  درصد   50
كارشناسان در مورد امكان حصول توافقى بهتر از 
مسير ديپلماسى نفتى جداى از روند توافق آستانه 

را رد كرد و ادعايى بى  ربط خواند.
بيژن زنگنه در حاشيه جلسه دولت به خبرنگار 
قدس گفت: در اين شــرايط هر كســى در اين 
زمينه صحبتى مى كنــد و حرف هاى بى ربط و 
بى خودى مطرح مى شود كه پايه و اساس حقوقى 
و واقعى نــدارد. توافق ما با آذربايجان مربوط به 
اوايل امســال بود و قرار شده است بر مبناى 50 

درصد از اين ميادين بهره بردارى شود.

وى بــا اين حــال دربــاره اينكــه وزارت نفت 
ســرمايه گذارى براى توسعه اين دو حوزه نفتى 
پيدا كرده است، يا نه؟ گفت: خير، در حال حاضر 

كسى براى سرمايه گذارى ورود پيدا نمى كند.
وزير نفت در پاسخ به ســؤال ديگر خبرنگار ما 
درباره كمبود و توزيع نشــدن بنزين ســوپر در 
ماه هاى اخير، با تأكيد بر اينكه با كمبود بنزين 
مواجه نيستيم، گفت: ممكن است بنزين سوپر در 

برخى جايگاه ها كمتر توزيع شود.
وزير نفــت درباره  نــرخ گازى كــه در اختيار 
پتروشــيمى ها قرار مى گيرد، گفــت: نرخ گاز 
صادراتى كشــور 20 سنت اســت، ولى قيمتى 
كه بــه پتروشــيمى ها داده مى شــود منطقى 
اســت و به قيمت صادرات نيست. نرخ تسعير 
ارز پتروشــيمى ها هم نرخ رسمى است و آن ها 
كاالهاى خود را با نرخ رســمى عرضه مى كنند 
آنچه در بورس رخ مى دهد ربطى به پتروشيمى 
نداشته بلكه مربوط به تنظيم بازار است كه بايد 
براى آن تصميم گرفته شــود از نظر ما در حق 

مصرف كننده  نهايى اجحاف مى شود.
زنگنه در مورد دو نرخى شدن بنزين هم تأكيد 
كــرد: هنوز هيچ تصميمى در اين زمينه گرفته 

نشده است.

گروه سياسى، خبرنگار حوزه دولت: وزير 
بهداشت با اشاره به اينكه تمامى انبارهاى دارو زير 
نظر سازمان غذا و دارو قرار دارد در پاسخ به سؤال 
خبرنگار قدس درمورد راهكارهاى موجود براى 
جلوگيرى از قاچاق دارو به خارج از كشور در پى 
افزايش نرخ ارز، تأكيد كرد: پيشنهاد ما به دولت 
واردات دارو با ارز نيمايى و تخصيص مابه التفاوت 

يارانه دارو به بيمه ها بوده است.
قاضى زاده هاشمى در حاشيه جلسه هيئت دولت، 
افزود: موضوع قاچاق بخشــى از فســادى است 
كه وقتى ارز چند نرخى مى شــود، رخ مى دهد. 
نمى توانم تأييد نكنم كه ممكن اســت قاچاق 
كاالهاى اساسى كه دارو هم بخشى از آن هاست 
اتفاق نيفتاده باشد، بويژه كه برخى اقالم دارويى 
مثالً يك آمپول چند ميليون تومان قيمت دارد 

و نظارت خيلى ســخت است. وى گفت: يكى از 
داليلى كه پيشنهاد كرديم ارز را به قيمت نيمايى 
در اختيار حــوزه دارو قرار دهند و مابه التفاوت 
را در اختيار بيمه ها بگذارند، براى پيشگيرى از 
چنيــن اتفاقى بود. آنچه از دســت ما بر مى آيد 
اين بوده كه با دانشــگاه هاى مرزى و استانداران 
صحبت كرده ايم تا نظارت تشــديد شود.وى با 
اشاره به دشــوارى هاى مبارزه با پديده قاچاق، 
گفت: ما بايد براى همه كاالهاى اساسى تصميم 
بگيريم و در بعضى موارد سراغ كوپن برويم، اما 
در حوزه دارو كار راحت تر است براى اينكه دارو 

بيمه است و 95 درصد مردم هم بيمه هستند..
وى ادامه داد: اگر بخواهيم از قاچاق دارو پيشگيرى 
كنيم بايد ارز نيمايى را در اختيار وارد كننده قرار 
دهيم تا آن را از بورس تهيه كنند، اما قيمت براى 
مردم تغيير نكند و مابه التفاوت را دولت از نرخ 
ارز بدهد، راه ديگر برخورد است كه در اختيار ما 
نيست و به وزارت كشور و ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز مربوط مى شــود. وى با يادآورى اينكه 
احتكار دارو كمتر محتمل است زيرا دارو تاريخ 
مصرف دارد، گفت: مواردى هم ممكن است به 
صورت قاچاق وارد كشور شده باشند و در مجموع 

تخلفات در اين حوزه كم است.

وزير كشور در پاسخ به قدس:
درباره به كارگيرى بازنشستگان 
در شهردارى  استفسار مى كنيم

گروه سياســى، خبرنگار حوزه دولت: وزير 
كشــور از توافق بــا همتاى عراقى خــود براى 
اختصاص مســيرهاى جديد تردد زائران در ايام 

اربعين و عاشوراى حسينى خبر داد.
عبدالرضا رحمانى فضلى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت با اشاره به ســفر اخير خود به بغداد براى 
پيگيرى مســائل مربوط به مراسم اربعين افزود: 
يكى از موضوعاتى كه هنوز درباره آن توافق نهايى 
نشده است مسئله ارز و قيمت آن است. نمونه هاى 
رقمى را ابتدا براى ويزا پيشنهاد كرده بوديم و بعداً 
توانستيم كمى آن را متعادل تر كنيم البته از نظر 
ما هنوز جا دارد كه دولت عراق با ما همكارى كند 
و اين رقم پايين تر بيايد. وزير كشــور در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا بحث حذف رواديد از سوى كشور 
عراق انجام مى شود يا خير، گفت: نه آن ها موافق 

نيستند، اما ما موافق اين موضوع هستيم.
وى در پاسخ به سؤال قدس درباره مناقشه حقوقى 
بوجود آمده در مورد شمول قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان بر شهرداران و تأكيد رئيس شوراى 
شــهر تهران بر اينكه وزارت كشور بايد خود را با 
قانون تطبيق دهد، گفت: همه بايد خود را با قانون 
تطبيق دهند نه فقط وزارت كشور، ما اكنون منتظر 
نظر ديوان محاســبات يا معاونت حقوقى رياست 
جمهورى هستيم و اگر نظر آن ها هم مورد اختالف 

بود در نهايت از مجلس استفساريه مى گيريم.

گروه سياسى: وزير دادگســترى اظهارداشت: 
شعب تجديدنظر رسيدگى به پرونده هاى قاچاق 
در ماه هاى اخير در تمامى اســتان هاى كشــور 

تشكيل و فعال شده است.
عليرضا آوايى با بيان اينكه شعب سازمان تعزيرات 
هــم در اين مدت توســعه خوبى داشــته اند به 
خبرنگاران گفت: قضاوت وزارت صمت و همكاران 
ما در دولت هم اين اســت كه سازمان تعزيرات 
حكومتى در دوره اخير در مقابله با گرانفروشى و 
نظارت بر بازار كامالً فعال بوده و سرعت آن ها در 

رسيدگى به پرونده ها بسيار مؤثر بوده است.
وزير دادگســترى در حاشيه جلسه هيئت دولت 
افزود: استفاده از ظرفيت قوه قضائيه در مقاطعى 
كــه الزم اســت از جمله موضوعاتى اســت كه 

تعزيرات در اين دوره مد نظر قرار داده است.
وى با اشاره به اينكه همواره در مورد خروج سازمان 
تعزيرات حكومتى در برخورد با تخلفات به دليل 
فشــار افكار عمومى و جو ايجاد شده در جامعه 
نگرانى هايى داشــته ام، خاطرنشان كرد: به همان 
ميزان كه دستگيرى مجرمين براى ما مفيد است 
حفظ آبروى مردم نيز مهم است. اگر خدايى نكرده 
بر اساس آدرس هاى غلطى كه به ما مى دهند يا بر 
اساس فضاى موجود، بى جهت آبروى افراد را ببريم 
خدمتى به مردم نخواهيم كرد و براى آبرو و اعتبار 

نظام خيلى بد است.

گروه سياســى: وزير آموزش و پرورش با بيان 
اينكه با مديران مدارس متخلف در موضوع شهريه 
برخورد جدى صورت گرفته اســت، اظهارداشت: 
در برخى موارد حتى احكام اين مديران لغو يا يا 

جابجايى در استان ها صورت گرفته است.
ســيد محمد بطحايى افزود: تيم هــاى نظارت 
در روزهاى باقى مانــده تا آغاز مهرماه به صورت 
متمركز در سراسر كشور فعال است و با مديران 
متخلف در موضوع گرفتن پول بويژه پول معين 
از اوليــاى دانــش آموزان برخــورد مى كند. وى 
درباره زمان پرداخت سرانه مدارس هم گفت: ما 
يك نوبت سرانه مدارس را پرداختيم و يك نوبت 
ديگر هم براى مدارس نيازمند نه همه مدارس تا 
مهرماه يك نوبت ديگر خواهيم فرســتاد. وى در 
مورد شهريه مدارس غيردولتى گفت: نرخ ثبت نام 
در اين مدارس در ابتداى خردادماه تعيين و ابالغ 
شــد و سامانه اى آن را كنترل مى كند و به همت 
همكاران و موسسين مدارس غيردولتى تخلفات 
در اين زمينه كمتر شده است. وى در مورد اعالم 
ديرهنگام نتايج آزمون مدارس تيزهوشان(سمپاد) 
نيز با بيان اينكه تأخيرى كه امسال با آن مواجه 
شديم به جهت مسيرى بود كه مى خواستيم آن 
را طى كنيم، افزود: واقعاً ارزش داشت كه سختى 
را تحمل كنيم و فشارهايى را كه بر دانش آموزان 

دوره ابتدايى وارد مى شد را كاهش دهيم.

سياست، خبرنگار حوزه دولت: وزير نيرو گفت: 
براى تأمين برق مورد نياز تابستان آينده به ايجاد 
8000مگاوات ظرفيت نيروگاهى جديد نياز داريم.
رضا اردكانيان در حاشــيه جلســه هيئت دولت 
با اشــاره به اينكه پيش  بينــى اوج مصرف براى 
تابستان 98 بالغ بر 61 هزار مگاوات مصرف برق 
است، اظهارداشــت: اكنون ظرفيت قابل اتكاى 
عملى توليد برق اندكى بيش از 53 هزار مگاوات 
است؛ يعنى بايد 8000مگاوات برق براى تابستان 
آينده تأمين كنيم.وى ادامه داد: براى جبران اين 
كسرى، چند اقدام در دســتور كار قرار داده ايم؛ 
نخست اينكه 25 نيروگاه حرارتى در حال ساخت 
داريم كه برنامه زمان بندى آن ها مشخص است 
و يكى پس از ديگرى بــا حمايت دولت به مدار 
وارد خواهد شد، با به مدار آمدن اين 25 نيروگاه، 
حدود 5200مگاوات به ظرفيت نيروگاه هاى كشور 
اضافه خواهد شــد كه البته اين ظرفيت، اسمى 
است و ظرفيت عملى ما از اين نيروگاه هاى حدود 

4200مگاوات خواهد بود.
اردكانيــان در خصوص انرژى هــاى تجديدپذير 
خاطرنشان كرد: هم اكنون 45 درصد نيروگاه هاى 
تجديدپذير ما بادى، 35 درصد خورشيدى و مابقى 
مربوط به ســاير انرژى هاى نو اســت كه مطابق 
برنامه، تا تابستان سال آينده حدود 600 مگاوات 
به ظرفيت انرژى هاى تجديد پذير افزوده مى شود.

وزير دادگسترى:وزير نيرو:بطحايى خبر داد
برخورد جدى با مديران متخلف 

در موضوع شهريه
سال آينده به 8000مگاوات 

ظرفيت جديد برق نياز داريم
شعب تجديد نظر قاچاق 

در تمام استان ها فعال شد

چهره خبر

بيانيه مشترك عربستان، امارات، بحرين و 
مصر عليه ايران و تركيه

سياست هاى تهران و آنكارا در 
راستاى حل بحران سوريه نيست!

مهر: عربســتان، امارات، بحرين و مصر با صدور 
بيانيه اى مشــترك، ايران و تركيــه را به دخالت 
در بحران ســوريه متهم كرده و مدعى شــده اند 
كه سياســت هاى آنــكارا و تهران در راســتاى 
حل سياســى بحران سوريه نيســت. به گزارش 
خبرگزارى اسپوتنيك روسيه، اين چهار كشور كه 
كميته وزارتى چهارگانه اى تحت عنوان «پيگيرى 
بحران ايران و مقابله با دخالت هاى اين كشور در 
امور كشورهاى عربى» را تشكيل داده اند،در بيانيه 
مشترك خود ايران و تركيه را به دخالت مستمر 
در بحران سوريه متهم كرده و مدعى شده اند كه 
اين اقدام پيامدهاى خطرناكى براى آينده سوريه، 
حاكميت اين كشور، امنيت و ثبات و وحدت ملى 
سوريه به همراه خواهد داشت. اين در حالى است 
كه ايران و تركيه به اعتراف سازمان ملل دو كشور 

تضمين كننده آتش بس در سوريه هستند.

آغاز مقتدرانه واليبال ايران 
با پيروزى بر پورتوريكو

ورزش: تيم ملــى واليبال ايران در نخســتين 
ديــدارش در قهرمانى جهان 2018 موفق شــد 

قاطعانه از سد پورتوريكو بگذرد.
نوزدهمين دوره رقابت هاى واليبال قهرمانى جهان 
به ميزبانى مشترك دو كشور ايتاليا و بلغارستان از 
روز يك شنبه شروع شد. تيم ملى واليبال ايران 
كه ششمين حضورش در اين مسابقات را تجربه 
مى كند موفق شد برابر پورتوريكو با نتيجه سه بر 

صفربه پيروزى برسد.
ايران در گروه D با تيم هاى بلغارستان، لهستان، 

كوبا، فنالند و پورتوريكو هم گروه است.

جمعه توسط آشوبگران و بدخواهان روابط دوستانه و برادرانه ايران و عراق به آتش كشيده 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

همايش جهانى شيرخوارگان حسينى در حرم مطهر رضوى برگزار مى  شود آستان: همزمان با بيش از 5000 نقطه جهان، همايش شيرخوارگان حسينى در نخستين جمعه ماه محرم، در حرم مطهر رضوى 
برگزار مى  شود. اين مراسم در نخستين جمعه ماه محرم الحرام مصادف با 23 شهريور از ساعت 8 صبح با تالوت قرآن كريم در صحن جامع رضوى آغاز مى  شود و با اجراى گروه تواشيح و مرثيه سرايى و عزادارى با نواى 

احمد واعظى تا ساعت 10 ادامه پيدا مى  كند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با استفاد ه از ظرفيت خاد مياران سالمت صورت مى گيرد 

ايجاد  بيمارستان سيار توسط بنياد  سالمت رضوى 
د ر پياد ه روى اربعين 

آستان: رئيس شــوراى راهبرد ى د اخلى بيمارســتان رضــوى از ارائه خد مات 
بهد اشتى و د رمانى ويژه از طريق راه اند ازى بيمارستان سيار د ر مسير پياد ه روى 
اربعين با اســتفاد ه از ظرفيت خاد مياران سالمت و حمايت بنياد  سالمت رضوى 

خبر د اد .
احســان اكبرى د ر اين باره گفت: ما از اقصى نقاط ايران پزشكان، متخصصان و 
كارشناســانى د اريم كه د اوطلبانه، عاشقانه و خالصانه براى خد مت به زائران د ر 
بيمارســتان سيار مسير پياد ه روى اربعين اعالم آماد گى كرد ند ؛ به طور مثال د ر 
بين اين افراد  ما متخصصان برجسته اى د اريم كه بيماران تا ماه ها د ر صف انتظار 
پذيرش شان قرار د ارند  با اين وجود  بى هيچ پيرايه و تكلفى د ر اين راه به صورت 

رايگان به ارائه خد مت مى پرد ازند .
رئيس بيمارستان صحرايى بنياد  سالمت رضوى، به فضاى معنوى كه اربعين سال 
گذشته د ر اين بيمارستان سيار حاكم بود ، اشاره كرد  و افزود : برپايى بيمارستان 
سيار د ر مسير منتهى به كربال، با توجه به وجود  ريشه هاى مذهبى د ر ميان مرد م 

كشورمان از اهميت خاصى برخورد ار است.
اكبرى گفت: اربعين ســال گذشــته د ر حالى ارائه خد مات بهد اشتى و د رمانى 
گسترد ه براى نخستين بار د ر مسير نجف به كربال د ر د ستور كار قرار گرفت كه 
تا آن زمان هيچ نهاد ى پيش از اين خد مات د رمانى پيشرفته د ر سطح د و و سه 
را د ر مسير پياد ه روى اربعين ارائه نكرد ه بود  و خد ماتى محد ود  و د ر برخى موارد  

غيراستاند ارد  به زائران ارائه مى شد .
وى اد امه د اد : براســاس تجربيات و د يد گاه هاى مثبت به د ســت آمد ه د ر سال 
گذشــته، امسال با تجربه و اعتماد  به نفس بيشترى د ر مسير ايجاد  بيمارستان 

سيار قد م خواهيم گذاشت.
وى با بيان اينكه د ر سال گذشته حد ود  30 هزار زائر از خد مات بيمارستان سيار 
مسير نجف به كربال بهره مند  شد ند ، تصريح كرد : امسال د رصد د  هستيم تا سطح و 
حجم خد مات را از نظر تعد اد  روزهاى كارى و تعد اد  پذيرش زائران افزايش د هيم 
و با استفاد ه از ظرفيت خاد مياران سالمت رضوى خد مات ويژه بهد اشتى و د رمانى 
د ر د هه آخر صفر و د ر مســير زائران پياد ه به مشهد  مقد س را نيز همچون سال 

گذشته د ر د ستور كار د اريم.
اين پزشــك فوق تخصص گوارش و كبد  با تأكيد  بر اينكه تعد اد  پزشكان را د ر 
برخى حوزه هايى كه كمبود  آنان د ر سال گذشته احساس شد ، افزايش خواهيم 
د اد ، گفت: همچنين د اروهاى ضرورى تر به محل اين بيمارستان منتقل خواهد  شد  

و توزيع د اروها هم با د قت نظر بيشترى انجام مى شود .
وى بــا تأكيد  بر اينكــه بيش از 100 نفــر د ر ارائه خد مات  بــه زائران د ر 
بيمارســتان سيار رضوى سال گذشته مشــاركت د اشتند ، افزود : حد ود  20 
پزشك د اوطلب اعم از پزشــكان عمومى، متخصصان چشم، جراح عمومى، 
بيهوشــى، طب اورژانس، اطفال، د اخلى، قلب و...، د ر كنار د يگر كاركنان د ر 
خد مات رسانى به زائران كربال د ر بخش هايى مانند  د و اتاق عمل ، بخش هاى 
د ند انپزشكى، سى تى اسكن و سونوگرافى، آزمايشگاه و... د ر سال گذشته د ر 

اين بيمارستان همكارى د اشتند .

خـــبر

 قد س/ محمد حسين مروج كاشانى   
كه  است  مكان هايى  از  يكى  كفشد ارى  
رضوى  مطهر  حرم  به  كه  زائرانى  همه 
كرد ه اند ،  برخورد   آن  با  شد ه اند   مشرف 
كفشد ارى هاى حرم مطهر از ابتد ا به اين 
شكل و شمايل و با اين نظم و ترتيب نبود ه 
است. د ر زمان هاى د ور، شخصى به عنوان 
مطهر  حرم  ورود ى  ابتد اى  د ر  كفشد ار 
مى ايستاد  و با چوب پر بلند  خود  كفش هاى 
زائران را جفت كرد ه و تميز مى كرد . كم كم 
اين كار د ر ميان مرد م به خد متى شايسته 
خود   به  را  خاصى  فضاى  و  شد   تبد يل 

اختصاص د اد  .
د ر د وران پيش از انقالب اســالمى، 10 
كفشــد ارى د ر حــرم وجود  د اشــت كه 
به صورت شــخصى اد اره مى شد  و چند  
كفشــد ار به  صورت روزمزد ي مســئول 
نگهد ارى كفش هاى زائران بود ند . پس از 
پيروزي انقالب اسالمى به د ستور توليت 
فقيد  آســتان  قد س رضوي، كفشد اري  ها 
به كاركنان رســمى آستان قد س سپرد ه 
شــد  تا به صورت رايگان كفش زائران را 
نگهد ارى  كنند  تا اينكه از ســال 1368 
افتخارى  نيروهاى  اين مسئوليت توسط 
د ر حال انجام اســت. از آبان ماه ســال 
1395 تاكنــون بــه منظــور خد مــات 
شايســته و بهتر بــه بانــوان زائر، طرح 
واگذارى كفشــد ارى هاى ويژه بانوان زائر 
به خواهران خد مه اجرايى شــد  و اكنون 
تعــد اد ى از كفشــد ارى هاى حرم مطهر 
رضوى د ر اختيار كفشد اران خواهر است.

 راه اند ازى مجد د  
كفشد ارى شماره 5 صحن آزاد ى

سيد ه معصومه حســينى، مسئول بخش 
خواهــران خد مــه اد اره امور كفشــد اران 
حرم مطهر رضــوى، د ر گفت وگو با قد س 
با اشــاره به خد مت رســانى نيروهاى اين 
بخش د ر كفشــد ارى هاى شماره 1، 2، 6، 
17 و شــيخ حر عاملى از راه اند ازى مجد د  
كفشــد ارى شــماره 5 صحن آزاد ى ويژه 
بانوان زائر خبر د اد  و گفت: اين كفشد ارى 
كه د ر رواق مباركه د ارالحكمه و د ر صحن 

آزاد ى حرم مطهر رضوى واقع شد ه است، 
قبالً نيز فعال بود ه، اما بنا به د اليلى از جمله 
اجراى عمليات عمرانى و ساختمانى، براى 
مد تى زمانى و به صورت موقت، فعاليت آن 
متوقف شــد ه بود  و اكنون اين كفشد ارى 
براى نخســتين بار د ر اختيار كفشد اران 

خواهر قرار خواهد  گرفت.
وى اد امــه د اد : هم اكنون با اتمام عمليات 
ساختمانى و با استقرار نيروهاى انسانى از 
بين خواهران خد مه، خد مات كفشد ارى د ر 
اين رواق مباركه و د ر كفشد ارى شماره 5 

به بانوان زائر ارائه مى شود .
وى اظهار كرد : هــم اكنون حد ود  1200 
نفــر از خواهران خد مه د ر 16 كشــيك 
12 ســاعته و د ر د و نوبت صبح و شب به 
ارائه خد ماتى  صورت گرد شى، مشــغول 
همچون كفشد ارى، تطهير، خد مات كتب 
انوار، خد مات مربــوط به جمع آورى مهر، 
خد مات صند لى همراه، غبارروبى و تنظيف 
رواق هاى مربوط به خواهــران زائر و... د ر 

آستان مقد س حضرت رضا(ع) هستند .

 د امنه خد مت خواهران خا دم
گسترش مى يابد 

وى با اشاره به اينكه كفشد ارى هاى شماره 
9 و 20 هم اكنون د ر رواق امام خمينى(ره) 
حرم مطهر توســط براد ران كفشد ار اد اره 
مى شــود ، افزود : مطابق هماهنگى هاى به 

عمل آمد ه قرار است اين د و كفشد ارى نيز 
د ر آيند ه د ر راستاى رفاه حال بانوان زائر به 

خواهران خد مه واگذار شود .
حسينى با بيان اينكه قرار است د ر رواق هايى 
كه محل حضور بانوان زائر است، خد ماتى 
كه امكان واگذارى شان به خواهران خد مه 
وجود  د ارد  به آن ها واگذار شــود ، افزود : با 
بررسى هاى صورت گرفته خد ماتى از جمله 
خد مات كتب انوار، خد مات مهر، خد مات 
تطهير و غبارروبى، سقايى (خد مات مربوط 
به آب شرب د ر آبسرد  كن ها) د ر رواق امام 
خمينى(ره) بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) 

د ر آيند ه به خواهران خد مه واگذار شود .
بخش  فعاليت  ابتداى  د  ر  افزود :  وى 
خواهران خدمه، اين بخش پــس از انجام 
مصاحبه  انجام  سازمانى،  و  اد  ارى  مراحل 
از بانوان گزينش حدود  400 نفر متقاضى 
خدمت را انتخاب و به مرور زمان تعداد  اين 
بانوان افزايش يافت و هم اكنون به حــد ود  

1200 نفر رسيده است.

 رضايتمند ى بانوان زائر
مســئول بخش خواهران خد مه اد اره امور 
كفشد اران حرم مطهر رضوى به اظهارنظر 
و رضايتمند ى بانوان زائر د ر هنگام مراجعه 
واگذارى  از  خواهــران  كفشدارىهاى  به 
خواهران  به  خدمات رسانى  مسئوليتهاى 
بانوان زائر د  ر  خدمه اشاره و تصريح كرد : 

از  رضايت  ابراز  ضمن  مواقع  از  بسيارى 
جذب و به كارگيــرى خواهران كفشدار د ر 
برخى از كفشد ارى هاى حرم مطهررضوى، 
خواهران  حضور  د  امنه  گسترش  خواستار 
خدمه و خاد مياران رضوى د  ر ساير فضاها 
و مكانهاى عباد ى و زيارتى ويژه بانوان د ر 

بارگاه مقدس امام رضا(ع) هستند.
اين مقام مسئول متذكر شد : تأمين نيروى 
انسانى افتخارى (خواهران خد مه) مطابق 
ضوابط و د ستورعمل هاى موجود  د ر اماكن 
متبركه حرم مطهر رضــوى با همكارى 
مركز امور خاد مان آســتان قد س رضوى 
و طبق ضوابط و شرايط اختصاصى جذب 
خواهران د ر كميسيون امور جذب بانوان 

خد مه انجام مى شود .
وى اضافــه كرد : برخى از شــرايط و حد  
نصاب ها براى احراز صالحيت بانوان جهت 
خد مت د ر اماكــن متبركه وجود  د ارد  كه 
كســب اين حد  نصاب هاى الزم از سوى 

خد مت  متقاضى  خواهران 
د ر حــرم مطهــر رضوى، 
ضرورى و الزم است. ضمن 
متقاضى  خواهــران  اينكه 
بــراى ورود  بــه خد مت د ر 
مطهر  حرم  متبركه  اماكن 
ضوابط  مطابق  بايد   رضوى 
ابتد ا به مركز امور خاد مان 
آســتان قد س رضوى واقع 
د ر صحن غد ير حرم مطهر 
امام هشــتم(ع) مراجعه و 
د ر صورت د اشــتن شرايط 
الزم، نســبت به ثبت نام و 
ساير امور اد ارى و سازمانى 
جهــت جــذب و گزينش، 

اقد ام نمايند .
يــاد آور مى  شــود ؛ خواهران خدمه بارگاه 
لباس  با  اكنون  هم  رضا(ع)  امام  مطهر 
رسمى شامل چاد ر مشكى خدمت، مقنعه 
و مانتوى سبز، نشان خدمت آستان قدس 
رضوى و اتيكت نام و نام خانواد گى مشغول 
خدمات رسانى به بانوان زائر د  ر كفشدارىها 
و رواقهاى مركزى و رواق هاى ويژه بانوان 

د ر حرم مطهر رضوى هستند .

در راستاى رفاه بيشتر بانوان زائر، صورت مى گيرد

زيارت و عزاد ارى مخاطبان توسعه خدمت بانوان در حرم مطهر رضوى
شبكه جهانى امام رضا از 

طريق امواج ماهواره اى
آستان: مد يــر شبكه جهانى امام رضا(ع) از 
پخش زنــد ه ويژه برنامه هاى د هه اول محرم 
حرم مطهر رضوى و عزاد ارى مخاطبان اين 

شبكه از طريق امواج ماهواره اى خبر د اد .
محمد  امين توكلى زاد ه مد ير شبكه جهانى 
امام رضا(ع) با اشــاره بــه پخش برنامه هاى 
ويژه اين شبكه د ر ايام د هه اول محرم گفت: 
برنامه اذان گاهى روزانه 30 د قيقه قبل از نماز 
مغرب و عشــا به صورت زند ه بر روى آنتن 
مى رود  و به مد ت يك ساعت پخش آن اد امه 

خواهد  د اشت.
وى از پخــش د و برنامه توليــد ى با عناوين 
«د ارالمرحمه» و «فيــروزه» خبر د اد  كه ويژه 
مخاطبان عرب زبان پخش خواهد  شد  و افزود : 
ايــن برنامه هاى توليد ى پس از نماز مغرب و 
عشا به مد ت 50 د قيقه بر روى آنتن مى رود .

توكلى زاد ه تصريح كرد : همچنين به مناسبت 
گراميد اشــت ايام عزاد ارى امام حسين(ع) و 
ياران باوفاى ايشان هر شــب از ساعت 21 
به مد ت 30 د قيقه از بين الحرمين ميهمان 

منازل عزاد اران حسينى خواهيم بود .
مد ير شــبكه جهانى امام رضــا(ع)، «انيس 
القلوب» را از د يگر ويژه برنامه هاى اين شبكه 
عنوان كرد  كه با حضور كارشناسان، شاعران و 
مد احان عرب زبان هر شب به مد ت 90 د قيقه 
از ساعت 21:30 با موضوع سبك زند گى امام 
حسين(ع) به صورت زند ه از شبكه جهانى امام 

رضا(ع) بر روى آنتن مى رود .
وى گفت: پخش سخنان مقام معظم رهبرى 
با محوريت امام حســين(ع)، سخنرانى هاى 
سيد  حســن نصراهللا د ر لبنان، شيخ عيسى 
قاســم؛ رهبر مبارزان بحرينى و عبد الملك 
بد ر الد ين حوثى؛ رهبر مبارزان يمنى از د يگر 
برنامه هاى اين شبكه د ر د هه اول محرم است.
الزم به ذكر است، شبكه جهانى امام رضا(ع) 
د ر ماهواره نايل ســت بــا فركانس 10922 
ورتيــكال 21500 قابــل د ريافت اســت. 
برنامه هاى زند ه از شبكه امام رضا(ع) همزمان 
 imamrezatv آد رس  بــه  يوتيــوب  د ر 
شناســه بــا  اينســتاگرامى  كانــال  و 

 imamreza.tv قرار مى گيرد .

خبر

هم اكنون حدود 
1200 نفر از 

خواهران خدمه 
در 16 كشيك 12 

ساعته و در دو 
نوبت صبح و شب 

به صورت گردشى، 
مشغول ارائه 

خدمت به 
بانوان زائر 

 حضرت رضا
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

اختصاص يك ميليارد دالر به توليد و اشتغال  خانه ملت: عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مى گويد: رهبر معظم انقالب براى كمك به واحدهاى توليدى با برداشت يك ميليارد 
دالر از صندوق توسعه موافقت كرده اند.على كاظمى در خصوص اختصاص يك ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه براى اشتغال زايى، اظهارداشت: تعدادى از كارشناسان اقتصادى، به شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 

قواى سه گانه پيشنهاد داده اند كه براى بهبود وضعيت اشتغال و كمك هاى فنى و اعتبارى از صندوق توسعه ملى يك ميليارد دالر برداشت شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rجزئيات اصالح قانون بانك مركزى اعالم شد
بانك مركزى ديگر قلك دولت نخواهد بود

غالمى: كميته پولى و بانكى كميسيون 
اقتصادى مجلس سرانجام قانون پس از 
50 ســال، قانون بانك مركزى را اصالح 
كرد، قانونى كه در تمام اين پنج دهه به 
انتقاد كارشناسان  انحاى مختلف مورد 
پولى و بانكى قرار گرفته است. آن طور 
كه از اظهارات محمد رضا پورابراهيمى 
رئيس كميســيون اقتصادى در گفت و گو با خبرگزارى خانه ملت بر مى آيد، كار 
بررسى اصالح قانون بانكدارى جمهورى اسالمى تا پايان مهرماه در اين كميسيون 

به پايان مى رسد.
به گفته وى عمده ترين مواردى كه در اصالحيه آمده، عبارتند از: تشــكيل يك 
ســازمان نظارتى قدرتمند در بانك مركزى براى تغيير نظارت ســنتى، اصالح 
ساختار بانك مركزى درراستاى كاهش وابستگى به دولت و تشكيل شوراى فقهى 

در بانك مركزى.
پور ابراهيمى افزود: مديريت نظام بانكى و همچنين مديريت و نظارت بر مؤسسات 
اعتبارى و مالى با اختيارات و تقويت استقالل بانك مركزى مى تواند ارتقا يابد و 
اميدوارم با تصويب نهايى اين قانون در مجلس كه با قيد فوريت در دستوركار قرار 
خواهد گرفت، گام بلندى براى تقويت اقتصاد كشور و رفع گرفتارى هايى مانند 

مشكالت مؤسسات اعتبارى و مسائل ارزى برداشته شود.

 استقالل بانك مركزى 
عضو كميسيون اقتصادى نيز در گفت و گو با خبرنگار ما در توضيح بيشتر اصالحات 
قانون بانك مركزى گفت: مؤثرترين و مهم ترين شاخصه اين اصالحيه اين است 
كه بانك مركزى ايران مانند بسيارى از كشورها مستقل خواهد شد بدان معنى كه 
ديگر از دولت تأثير نمى پذيرد و «قلك» دولت نيســت تا هروقت دلشان خواست 

از منابع آن استفاده كنند.
ناصر موسوى الرگانى همچنين به تبديل شــوراى فقهى به بخشى اثرگذار در 
اصالحيه اشــاره و اضافه كرد: در قانون قبلى اين شــورا نقش مشورتى داشت و 
نظراتش در تصميمات بانك مركزى نافذ نبود و همچنين هيئت عالى در رأس 

بانك مركزى و يكى از اركان آن خواهد بود.
نايب رئيس پيشين كميسيون اقتصادى مجلس اظهارداشت: بانك مركزى منطبق 
بر شرع مقدس اسالم، اهداف و مسئوليت هاى مشخصى دارد، اما متأسفانه برخى 
رفتارهــا و برنامه هاى اين بانك بويژه در مباحثى مانند جرايم ديركرد با موازين 
اسالمى همخوان نيست و حتى به اذعان بسيارى از مراجع، شبه ربوى است كه 

در اصالحيه اين قانون تالش شده از چنين وضعيتى خارج شود.
وى تأكيد كرد: بانك مركزى موظف است ثبات قيمت ها، تأمين و ثبات سالمت 
نظام بانكى، حمايت از رشد اقتصادى، اشتغال و ثبات مالى را محقق كند كه اين 

اهداف در اصالحيه قانون آمده است.
موســوى الرگانى افزود: در اين اصالحيه ساختار بانك مركزى به ترتيب شامل 
هيئت عالى، رئيس كل، ســازمان نظارت بر مؤسسات اعتبارى، شوراى فقهى، 
كميته سياست گذارى پولى و ارزى، كميته مقررات گذارى و نظارت بانكى خواهد 

بود كه دو بخش آخر جايگزين شوراى پول و ا عتبار خواهند شد.
وى همچنين به شكل گيرى هيئت انتظامى و بازرسى قانونى و حسابرسى مستقل 
در اصالحيه اين قانون اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه مشكالت متعدد در نظام 
پولى، مالى و بانكى كشور ديده مى شود، شخص رئيس مجلس هم درخصوص اين 
اصالحيه درخواست فوريت داشته، نمايندگان در تعطيالت اين بحث را پيگيرى 

كرده اند و انتظار مى رود، هر چه سريع تر شاهد طرح آن در صحن علنى باشيم.

گزارش

سختگيرى هاى بانك هاى چينى براى مشتريان ايرانى 
ايرنا: بررسى ها نشان مى دهد سختگيرى 
بانك هاى چينى براى مشــتريان ايرانى 
مقيم اين كشور در روزهاى اخير بيشتر 
شــده اســت و ايرانيان امكان استفاده از 
كارت هــاى بانكى بين المللــى را ندارند.
بســيارى از ايرانيان در روزهاى اخير به 
بانك هاى چيــن فراخوانــده و به آن ها 
گفته شده است كه بايد خدمات مالى كارت هاى بانكى آن ها كه به دالر و ارزهاى 
خارجى است در چين متوقف شود. با اين حساب كارت هايى چون «ويزا كارت» و 
«مستركارت» كه براى ايرانيان در چين صادر شده است، بتدريج اعتبار خود را در 
اين كشور از دست مى دهد و دارندگان آن حق استفاده از اين كارت ها را نخواهند 
داشت و حتى احتمال ابطال آن ها نيز زياد است.در بخش ديگرى از سختگيرى ها، 
حتى شــركت هاى چينى كه در بانك اعتبارى «كونلون» در پكن فعال هستند به 
دليل تحريم هاى آمريكا با چالش روبه رو شــده اند و جابه جايى ارزى حواله هاى 
«يورو» و «دالر» از اين بانك به شركت هاى ايرانى سخت تر شده است و تعامالت و 
اسناد بانكى براى ايرانيان هم بتدريج فقط با «يوان» پول ملى چين صادر مى شود.

سكه طرح جديد 150 هزار تومان ارزان شد
مهر: در جريان معامالت بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه ســكه تمام بهار آزادى 

طرح جديد با 150 هزار تومان كاهش به 4 ميليون و 330 هزار تومان رسيد.
همچنين هر قطعه ســكه تمام بهار آزادى طرح قديم با 220 هزار تومان افت به 
ارزش 3 ميليون و 986 هزار تومان داد و ســتد شــد. هر گرم طالى 18 عيار نيز 

با 14 هزار و 310 تومان كاهش به ارزش 362 هزار و 690 تومان فروخته شد.

تالش براى ترخيص خودروهاى ممنوعه از گمرك!
تسنيم: درحالى كه بنا بر اظهارات وزير 
ارتباطات 720 هزار دســتگاه گوشــى 
تلفن همــراه در انبارها توقيــف يا دپو 
شده، تحركات براى ترخيص خودروهاى 
لوكس وارداتى باال گرفته اســت. در اين 
بين اتفاقــات جالبى در حــوزه واردات 
خودروهاى لوكس خارجى افتاده اســت. 
در حالى كه هنوز وضعيت گوشى هاى تلفن همراه كه اقشار بيشترى از جامعه با 
آن ارتباط دارند، مشخص نشده، تالش هاى گسترده اى براى صدور اجازه ترخيص 
خودروهاى در گمرك مانده آغاز شده است! اوايل تير ماه سال جارى دولت خودرو 
را در فهرســت كاالهاى ممنوعه قرار داد و به اين ترتيب براى ساماندهى بازار ارز 
واردات خودروهاى خارجى با توجه به ارز برى باالى آن به كشور ممنوع اعالم شد. 

كمبود بنزين نداريم
مهر: وزير نفت گفت: در كشــور مشكل كمبود بنزين نداريم، اما ممكن است كه 
بنزين سوپر در يك جايگاهى كم باشد.زنگنه وزير درخصوص انتقادات مطرح شده 
پيرامون قرارداد ميادين نفتى البرز و الوند، افزود: در اين شرايط هر كسى در اين 
زمينه صحبتى مى كند و حرف هاى بى ربط و بيخودى مطرح مى شــود كه پايه و 
اساس واقعى ندارد. توافق ما با آذربايجان مربوط به اواخر سال قبل و اوايل امسال 

بود و قرار شده است بر مبناى 50 درصد از اين ميادين بهره بردارى شود.
وزير نفت درباره  نرخ گازى كه در اختيار پتروشيمى ها قرار مى گيرد، تصريح كرد: 

نرخ گاز صادراتى كشور 20 سنت است. 

بازار مسكن در ركود و متقاضيان خريد در انتظار 
كاهش قيمت ها

اقتصاد: تحوالت اخير در بخش مسكن نشان مى دهد كه رشد قيمت مسكن در 
ماه هاى گذشته، موجب كاهش قدرت و ركود معامالت در شهريور ماه شد درعين 

حال فروشنده ها هم دست نگه داشته اند وبندرت خريد وفروشى انجام مى گيرد.
گزارش بانك مركزى از بازار مسكن تهران در مردادماه نشان مى دهد كه در ادامه 
روند رشد قيمت مسكن در ماه هاى اخير، اين نرخ در مردادماه به باالترين ميزان 
خود طى پنج ســال گذشته رسيده و رشد 62 درصد را نسبت به ماه مشابه سال 

قبل به ثبت رسانده است.

خبر

رئيس كميســيون اقتصادى در گفت و گو با خبرگزارى خانه ملت بر مى آيد، كار 

در حالى كه هنوز وضعيت گوشى هاى تلفن همراه كه اقشار بيشترى از جامعه با 

گفته شده است كه بايد خدمات مالى كارت هاى بانكى آن ها كه به دالر و ارزهاى 

 اقتصاد/ذالكى/ غالمى   اگر پوشك بچه 
كمياب نيســت، پس چرا قيمت آن سر به 
فلك كشــيده است؟ آنچه در رسانه ها بدان 
پرداخته شده اســت، اگرچه تنها بخشى از 
انواع پاسخ هاســت، اما تمام پاســخ نيست. 
«راز پوشك بچه» عنوانى است كه بايد براى 
اين مطلب در نظر گرفت. از اظهارنظرهاى 
متناقض بگيريد تــا آمارهاى نافى يكديگر. 
البته در آخرين روشــنگرى درباره بلبشوى 
بازار پوشك آنچه به دست آمده اين است كه 
از 200 واحد توليدى فقط حدود 50 شركت 
فعال در ايران وجود دارند و 150 شــركت 
هم در شرف تعطيلى هستند. برخى افزايش 
قيمت را مربوط به ما به التفاوت قيمت ارز 
مى دانند، در حالى كه ايــن مقدار افزايش 
قيمت براى كارشناســان غيرمنطقى است. 
البتــه در اين بين بانــك مركزى نيز اعالم 
كرده است كه به برخى شركت ها ارز 4200 
تومانى تخصيص يافته است. پس چرا قيمت 

آن سر به فلك كشيده است؟

 آيا باز هم پاى رانت 
در ميان است؟

در ايــن بين شــركت پارس 
حيات صاحب برند مولفيكس، 
پاپيا و تِنــو، به عنوان يكى از 
بازار پوشك  تأمين كنندگان 
ايران نامى شناخته شده است. 
شــركتى كه در سال 2011 
در شهر ابهر استان زنجان به 
منظور برآورده كردن نيازهاى 
بــازار ايــران در حوزه هــاى 
پوشــك بچه با برند هاى مولفيكس و مولپد 
ساختَه شد. دو ســال بعد دستمال كاغذى 
برندهاى تنــو و پاپيا نيز بــه مرحله  توليد 
رسيد. او طى اين ســال ها توانسته است با 
ســرمايه گذارى خارجى 60 در صد ســهم 
بازار را به خــود اختصاص دهد و حاال يكى 
از وارد كنندگان اصلى اين صنعت است كه 
مواد اوليه بسيارى از شركت هاى زير دست را 
تأمين مى كند. البته گويا حاال تصميم گرفته 
ديگر اين كار را نكند؛ بســيارى از شركت ها 
متضرر شدند دخل و خرج شان به هم خورده 
است. ترخيص هاى مشكوك طى مدت زمان 
بســيار كوتــاه، اســتفاده از محموله بدون 
تشــريفات گمركى و 1260 ثبت سفارش 
با تعرفه چهاردرصــد كه اظهار كاال مغاير با 
اصل بوده را جزو تخلفات اين شركت عنوان 
كرده اند. توسط اين شركت 50 ميليون دالر 
مواد اوليه پوشــك وارد شده كه معادل 10 
الى 11 ماه كل نياز كشور است. در اين ميان 
نام محمد عزيزى نماينده ابهر در مجلس نيز 
به چشم مى خورد. مدارك حاكى است بارها 
اين نماينده به مثابه وكيل اين شركت پيگير 
ترخيص و يا رفع موانع گمركى اين شركت 
بوده اســت. مكاتبات اين نماينده مجلس با 

وزير صنايع و... درباره حل شــدن مشكالت 
اين برند قابل دسترسى است. اگرچه عزيزى 
در گفت وگــوى خود با خبرگــزارى فارس 
اين موارد را بهتان دانســته و گفته اســت 
تمام تالش هايش مبنى برحفظ اشــتغال 
منطقه بوده اســت.عزيزى اگرچــه درباره 
سفرهايش به تركيه كه مبدأ اصلى شركت 
سرمايه گذار است، توضيح شفافى ارائه نكرده، 
اما نامه نگارى ها و اظهار تخلفات اين شركت 

توسط گمرك نزد «قدس» محفوظ است. 

 بازار به شرايط عادى برمى گردد
با اين حال خبر كمبــود و افزايش بيش از 
دو برابرى قيمت پوشــك در يكى دو هفته 
گذشــته به اندازه كاالهاى اساسى خبرساز 
شد؛ خبرى كه به مدد شبكه هاى اجتماعى 
جان گرفت و البته در ابتدا اندكى به لطيفه 
شــبيه بود، اما تمام مســئوالن ذى ربط را 
به تكاپو انداخت تا مشــكالت اين مسير را 
برطرف كنند. واقعيت اين اســت كه طيف 
گســترده اى از جامعه به پوشــك نوزاد و 
ســالمند نياز روزانه دارند و به عبارتى اين 
كاال برايشان اساسى است و همين نارسايى 
شــديد در عرضه آن، دردسرهاى متعددى 

براى مردم ايجاد كرده است.
در شــرايطى كه وعده هاى مسئوالن حوزه 
ســلولزى حكايت از رفع اين نابسامانى در 
روزهــاى اخير دارد، افزايــش 100 تا 150 
درصدى اين محصوالت تقريباً قطعى و بدان 
معنى اســت كه برخى برندهاى پوشك در 
محدوده 100 هزار تومان عرضه خواهد شد. 
درخصــوص داليل گرانى و كمبود نســبتاً 
گسترده پوشك در دو هفته اخير، تحليل ها و 

اظهارات متعددى به گوش رسيد.
رئيس انجمــن صنايع ســلولزى ايران در 
گفت وگويى كوتاه با خبرنگار ما ضمن تأييد 
عادى شدن بازار اين محصوالت تا يكى دو 
روز آينده اظهارداشــت: مسئله پيچيده اى 
وجود نــدارد و بازار با كمبــود محصوالت 

سلولزى روبه رو نيست، اما به دليل نامشخص 
بودن تخصيص يا تخصيص نيافتن ارز دولتى 
به واردات مواد اوليه، طوالنى شدن ترخيص 
اين مواد از گمرك و بعد هم قطعى شــدن 
گزينــه دوم، كمبود نقدينگى و مواد اوليه و 
بعد هم افزايش حدودا 2/5 برابرى قيمت ها 
رخ داد. حتى شايد با رشد مجدد نرخ ارز باز 

هم شاهد رشد قيمت باشيم!
عباس فصيح خوشــگرد با اشــاره به توليد 
ساالنه 100 هزار تن پوشك بچه در كشور 
افزود: خوشــبختانه با ترخيــص مواد اوليه 
و شــروع به كار توليدكنندگان، مشكلى در 

تأمين نياز مردم نيست.
وى پيشــتر در گفت وگو با برخى رسانه ها 
احتكار پوشــك هاى توليد داخل را تكذيب 
كرده و گفته بود پوشــك هاى احتكار شده، 
توليــد برندهاى خارجــى بوده اند كه يا به 
صورت قاچاق و يا به صورت رسمى به كشور 

وارد و احتكار شده اند. 
تســنيم هم به نقــل از يــك توليدكننده 
محصوالت ســلولزى و بهداشــتى نوشت: 
مشكل اصلى تحريم داخلى است نه خارجى. 
كريم ميزبان اظهارداشــت: مــواد اوليه ما 
چندين روز در گمركات مانده و هيچ كس 
هم پاسخگو نيســت. عالوه بر اين هرزمان 
براى دريافت تســهيالت به بانك ها مراجعه 
مى كنيم، مى گويند خط اعتبارى ما منفى 
اســت و عمالً هيچ تســهيالتى در اختيار 

توليدكننده قرار نمى دهند. 
وى ادامه داد: مگر توليدكننده بدش مى آيد 
كه كاال را با قيمت ارزان راهى بازار كند؟ او 
هم به دنبال افزايش ســهم خود در بازار و 
خريد ماشين آالت جديد است، اما افزايش 
هزينه ها عاملى شده تا فعاليت ما با مشكالت 

زيادى همراه شود.

 تناقض هاى آمارى 
در شرايطى كه انتظار مى رود، بازار پوشك در 
روزهاى آينده و البته با رشــدى حدوداً 2/5 

برابرى در قيمت ها، با كمبود روبه رونباشد، 
ايسنا هم در گزارشى به وجود تناقض هاى 
آمارى موجود در ظرفيت توليدى محصوالت 
سلولزى اشاره كرده اســت. در اين گزارش 
آمده اســت: براســاس آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم اكنون 150 واحد توليدى 
با ظرفيت 280 هزارتن در زمينه پوشك بچه 
معمولى، پوشك كامل بچه، پوشك بزرگسال 
و.... در كشور فعاليت دارند، حال آنكه انجمن 
صنايع ســلولزى تعداد اين واحدها را 100 
واحد و توليد پوشك را 100 هزار تن اعالم 
كرده است. تناقض ديگرى كه در اين صنعت 
وجود دارد، ادعاى چهارماه پيش مسئوالن 
اين صنعت مبنى بر خودكفايى در توليدات 
خود اســت كه بر اين اساس حتى خواستار 
خواهــان ممنوعيــت واردات محصــوالت 
سلولزى شــده اند. اما اكنون انجمن صنايع 
سلولزى گفته در مواد اوليه دستمال كاغذى 
وابســتگى صد درصدى بــه واردات و 80 
درصدى در زمينه پوشــك بچه وجود دارد! 
اين خبرگــزارى همچنين به نقل از پروين 
نباتى مديركل صنايع شيميايى و سلولزى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشــت: با 
توجه به كيفيت محصوالت توليدى، ميزان 
واردات محصوالت سلولزى رقم قابل توجهى 
در گذشته نبوده و حداكثر دودرصد مصرف 
كشور از طريق واردات تأمين مى شده است و 
صرفاً در سال 1395 سهم واردات از مصرف 
به حدود 9 درصد رسيد، اما در سال 1396 
اين مقدار تعديل شــد. در ســال جارى به  
دليل گاليه هايى كه توليدكنندگان سلولزى 
داشتند و بر طبل خودكفايى كوبيدند، دولت 
واردات محصوالت ســلولزى را ممنوع كرد. 
بدين جهت هرگونــه محصولى كه در بازار 
وجود دارد، قاچاق محســوب مى شــود. در 
همين راستا اميد است، كشف چندين انبار 
پوشك كه يا دست به احتكار زده بودند و يا 
توزيع غيرقانونى داشته اند، بتواند بازار تقاضا 

را آرام كند.

ردپاى انحصار يك شركت معروف در مخمصه گرانى ها پيدا شد

پوشـك خوارى! پيشنهاد خودروسازان براى 
افزايش 17 درصدى قيمت

ســخنگوى كميســيون صنايع  تسنيم: 
و معــادن مجلس با اشــاره به پيشــنهاد 
خودروســازان مبنــى بــر افزايــش 17 
افزايش  درصدى قيمــت خودرو گفــت: 
قيمت ها بايد براساس آناليز قيمت خودرو 
صورت بگيرد و مــردم نبايد تاوان حقوق 
و دســتمزد 11 هزار پرســنل مــازاد در 
يك شــركت خودروسازى را بدهند.سعيد 
باســتانى افزود: در حال حاضر تصميماتى 
كه براى تنظيم بازار خودرو گرفته شــده، 
تصميمــات مقطعى هســتند. وى درباره 
افزايش  بر  مبنى  پيشنهاد خودروســازان 
17 درصــدى قيمت خودرو گفت: افزايش 
قيمت ها بايد براساس آناليز قيمت خودرو 
صورت بگيرد. چرا خودروسازان هزينه هاى 
سربار خودروســازى را كاهش نمى دهند؟ 
چرا مــردم بايد تاوان حقوق و دســتمزد 
11 هزار پرسنل مازاد خودروسازى سايپا 
را پرداخــت كنند؟ البته ما تورم و افزايش 
مواد اوليه توليد و به تبع آن افزايش قيمت 
را قبــول داريم، اما عدد آن بايد بررســى 

شود.

انبارهاى مملو از مواد 
پتروشيمى متعلق به كيست؟

خانه ملت: ســخنگوى كميســيون انرژى 
مجلــس، گفت: هم اكنــون كه محصوالت 
پتروشــيمى در بورس ارائه مى شود، شائبه 
زد و بنــد در فروش وجــود دارد، بنابراين 
اگر محصوالت پتروشــيمى خارج از بورس 
ارائه شــود، مشخص نيســت چه وضعيتى 
رخ مى دهد. اســداهللا قره خانى با بيان اينكه 
در حــال حاضر انبارهاى متعددى در برخى 
مكان ها كشف مى شود كه اين انبارها آكنده 
از مواد اوليه پتروشيمى هاســت، ادامه داد: 
كشف اين انبارها نشان مى دهد كه در بورس 
اتفاقاتى رخ مى دهد و مصرف كنندگان واقعى 
نيز نمى توانند از بورس نيز نياز خود را تأمين 

كنند.

جزئيات افزايش هزينه 
معيشت كارگران 

تسنيم: جزئيات اقالم مصرفى مواد غذايى 
يك خانوار كارگرى كه در كميته دســتمزد 
شوراى عالى كار مورد توافق قرار گرفت اعالم 
شد. اين اقالم شامل13 قلم كاال بوده و هزينه 
مصرف روزانه هر نفر9183 تومان تعيين شد.
«حداقل هزينه مصرف ماهيانه مواد غذايى» 
يك خانوار 3/3 نفره با توجه به آمار مركز آمار 
هزينه مصــرف روزانه يك نفر در ماه حدود 
910 هزار تومان است كه هزينه يك خانوار 
3/3 نفره حدود 3ميليون و 450 هزار تومان 

برآورد مى شود.
هزينه معيشــت خانواركارگرى اسفند ماه 
سال گذشــته 2ميليون و670 هزار تومان 
محاســبه شــده بود كه اين رقم در حال 
حاضر بــه 3ميليون و 450 هــزار تومان 

رسيده است.

جهش بدهى ويرانگر بانك ها
ايسنا: بدهى بانك ها به بانك مركزى به روند 
رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز 147 هزار 
ميليارد تومان پيش رفته اســت. به اعتقاد 
رئيس كل بانك مركزى، اين بدهى بخشى از 
همان عملكردى از بانك ها محسوب مى شود 
كه بمرور مى تواند روند نظام و سيستم بانكى 

را نابود كند.
بدهى بانك ها به بانك مركزى طى سال هاى 
گذشــته، اغلب رو به افزايش بوده اســت؛ 
به گونــه اى كه آخرين آمارهــا از ثبت 147 
هزار ميليارد تومــان از اين بدهى تا تيرماه 
سال جارى حكايت دارد. اين بدهى نسبت 
به تيرماه سال گذشته 36/4 درصد افزايش 
داشته كه بيانگر دو برابر شدن سرعت رشد 
آن در مقايســه با دوره ديگر اســت. بدهى 
بانك ها در تيرماه ســال گذشــته نسبت به 
همين ماه در سال 1395 حدود 18/7 درصد 

رشد داشته بود.
روند اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزى 
همواره مورد انتقاد كارشناسان و البته روساى 
كل بانك مركزى نيز قرار داشته است چراكه 
جزو عوامل افزايش پايه پولى و به دنبال آن 
تورم محسوب مى شــود. ازسوى ديگر اين 
موضوع نشان دهنده بى نظمى بانك ها و عدم 

تراز در صورت هاى مالى آن هاست. 

خبر

720 هزار گوشى براى تقاضاى ميليونى رقمى نيست

ارزانى در بازار گوشى، آنتن نمى دهد 

خبر

شهرآبادى: بازار گوشى تلفن همراه هفته هاست دچار التهاب و 
افزايش شديد قيمت هاست به طورى كه چندى قبل هم وزير 
ارتباطات از توقيف و دپوى 720 هزار دســتگاه گوشــى تلفن 

همراه در انبارها خبر داده بود.
براساس اين گزارش افزايش شديد قيمت گوشى هاى وارداتى به 
گونه اى اســت كه برخى از اين گوشى ها تا چندين برابر قيمت 
اصلى آن در بازار خريد و فروش مى شود و اين مسائل در حالى 
است كه بسيارى از مردم با وجود نياز به تعويض يا خريد تلفن 

همراه، امكان خريد گوشى جديد را ندارند.
اين گزارش حاكى اســت كه افزايش قيمت گوشــى دو دليل 
دارد؛ نخســت افزايش نرخ ارز و دوم نبود كاال در بازار. به گفته 
خريداران، قيمت گوشى هاى مختلف از جمله محصوالت برند 
و پرتقاضــا در بازار به صورت لحظه اى و بدون نظارت و توجيه 
منطقى افزايش مى يابد و فروشندگان نيز علت اين نوسان شديد 
قيمتــى را نبود موجودى در مغازه هــا مى دانند و مى گويند تا 
زمانى كه تلفن هاى همراه جديد از انبارها خارج نشــود، اوضاع 
بازار به همين منوال خواهد بود. گفتنى است چندى قبل وزير 
ارتباطات با وجود گرانى شديد تلفن همراه در بازار چندين بار 
وعده آزادســازى و توزيع گوشى هاى توقيفى را داده بود، اما تا 
كنون اين وعده عملى نشده است. آذرى جهرمى معتقد است 
كه مسئول تنظيم بازار نيســت و در بازار موبايل، فقط بخش 

مقابله با قاچاق برعهده وزارت ارتباطات است.

  كاهش 30 درصدى 
به گفته فعاالن بازار عرضه گوشى هاى توقيفى و در انبار مانده 
مى تواند 20 تا 30 درصد به كاهش قيمت فعلى موبايل در بازار 

كمك كند و اين در حالى است كه احتكار موبايل در گمرك و 
انبارها روند عادى بازار موبايل و لوازم جانبى آن را برهم ريخته 
است. اينكه با توجه به گرانى هاى نجومى گوشى تلفن همراه چرا 
موبايل ها از گمرك ترخيص نمى شود نيز پرسش ديگرى است 
كه فعاالن بازار از مسئوالن مى پرسند. به عقيده اين عده، توزيع 
720هزار دســتگاه موبايل شايد نتواند همه نياز بازار را تامين 
كند، اما مى تواند يك مسكن مقطعى براى كاهش التهابات بازار 
تلفن همراه تلقى شــود. البته ناگفته نماند كه در زمان آشفته 
بازار موبايل برخى افراد سودجو نيز به خريد و احتكار چندين 
دستگاه موبايل اقدام كرده اند كه به گفته فعاالن بازار مى توان با 
تمهيدات در نظر گرفته شده از جمله جريمه و مسدود كردن 
تماس اين موبايل ها، صاحبان اين موبايل ها را وادار كرد تا اين 

كاالهاى احتكار شده را روانه بازار كنند.

 آبى برآتش
در اين زمينه رئيس اتحاديه دستگاه هاى مخابراتى، ارتباطى و 
لوازم جانبى تهران با بيان اينكه 720هزار گوشى توقيفى ودپو 
شده تعداد بااليى نيست كه بتواند همه بازار موبايل را پوشش 
دهد به خبرنگار ما گفت: اما عرضه اين گوشــى ها آبى بر آتش 
فعلى بازار اســت وعرضه اين تعداد موبايــل مى تواند بازار را از 
تالطم وبالتكليفى خارج كرده وبه كاهش تقاضا هم كمك كند 

كه به تبع قيمت ها نيز تا حدودى كاهش خواهد يافت. 
مهــدى محبى خاطرنشــان كــرد: اكثر ايــن موبايل ها براى 
شــركت هايى است كه صاحبان آن تخلف كرده اند و تا تكليف 
پرونده آن ها مشــخص نشود، زمان عرضه اين گوشى ها نيز به 

بازار مشخص نخواهد بود. 
وى تصريح كرد: به عبارتى اطالعات اين كاالها در اختيار مديران 
اين شركت هاست و اعضاى هيئت مديره آن ها اطالعاتى درباره 

جزئيات اين كاالها ندارند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه با عرضه اين گوشى هاى مانده در 
انبار چه ميزان قيمت موبايل كاهش خواهد يافت، اظهارداشت: 
كاهش قيمت گوشى بســتگى به اين دارد كه اين موبايل ها با 
چه قيمت دالرى (4200 و يا بيشــتر) به بازار عرضه شود كه 
البته من معتقدم عرضه گوشــى هاى انبار شده با دالر 4200 
تومان به بازار، فســاد به همراه دارد و به دست مصرف كننده 

واقعى هم نمى رســد و مشكالت و حاشيه هاى متعدد ديگرى 
درســت مى كند. محبى ادامه داد: كاالهاى ما به گونه اى است 
كه بايد حتماً به قيمــت و دالر نرخ روز و آزاد (13 هزار و500 
تومان) خريد و فروش شــود واگر با نرخ كمتر وارد بازار شود، 
دوباره عده اى ســودجو وارد بازار شده و از اين مسئله سودهاى 
كالن به جيب مى زنند. وى با بيان اينكه حتى ممكن است به 
دليل ارزان بودن موبايل با دالر 4200 تومان اين كاال نيز مانند 
ساير محصوالت به كشورهاى ديگر با قيمت باالتر فروخته شود، 
تصريح كرد: هم اكنون موبايل به صورت مســافرى وارد كشور 
مى شود كه اين مسئله موجب شده تا گوشى موبايل نسبت به 

قيمت اصلى آن 15درصد حباب داشته باشد. 
وى افزود: برهمين اساس تقاضا در بازار موبايل بشدت افزايش 
يافته، اما عرضه كاهش چشــمگيرى داشته واين اتفاق موجب 

شده تا بازار با مشكالت زيادى روبه رو شود. 
محبى عرضه موبايل هاى احتكار شده در مغازه، خانه و يا انبارها 
را در كاهش تقاضا و كاهش قيمت بسيار مؤثر دانست وگفت: به 
عبارتى چندى قبل وزير ارتباطات اسامى متخلفان را اعالم كرد، 
اما مى توان براى عرضه گوشى هاى احتكار شده، مهلت يك ماهه 

تعيين كرد تا بازار هم از بالتكليفى خارج شود. 
وى وضعيت اين صنف را نيز بســيار نامناسب دانست و گفت: 
برخى از اعضاى صنف اتحاديه دستگاه هاى مخابراتى، ارتباطى و 
لوازم جانبى به دليل نبود كاال در حال تعطيل كردن مغازه هاى 
خود هستند وحتى برخى هم كارمندان خود را اخراج كرده اند به 
طورى كه هم اكنون تعداد ابطالى پروانه هاى صنفى ما از تعداد 

پروانه هاى صادره باالتر زده است. 
وى خاطرنشان كرد: با وضعيت آشفته فعلى اين بازار مديران 
شــركت هاى واردكننده كه مجوز هم دارند، جرئت واردات 
ندارند چراكه معتقدند بايد با ارز بيشــترى خريدهاى خود 
را انجــام دهند كه به تبع قيمت موبايل هاى وارداتى گران تر 
تمام شــده و دوباره مشــكالت مديران قبلى براى آن ها به 

وجود خواهد آمد.
 بــه گفته فعاالن بازار هم اكنــون به دليل كمبود موبايل هاى 
روز وجديد در بازار بازار گوشــى هاى دست دوم داغ تر شده كه 
البته با توجه به گرانى هاى اخير اين گوشى هاى كاركرده نيز با 

قيمت هاى باال به مشتريان عرضه مى شود. 

پوشك هاى احتكار 
شده، توليد 
برندهاى خارجى 
بوده اند كه يا به 
صورت قاچاق و يا 
به صورت رسمى 
به كشور وارد و 
احتكار شده اند 

بــــــــرش

ســخنگوى كميســيون صنايع 

معيشت كارگران 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

چون ســرانه د   انش آموزى نيســت؛ مد   ارس د   ولتى شهريه مى گيرند    خانه ملت: عضو كميســيون آموزش مجلس با بيان اينكه كمبود    نيروى انسانى د   ر آموزش و پرورش چالشى براى اين 
وزارتخانه شــد   ه اســت، گفت: عد   م تخصيص ســرانه آموزشى مد   ارس د   ولتى را ناچار به د   ريافت شهريه مى كند   . سيد    محمد    جواد    ساد   اتى نژاد    افزود   : بر خالف اينكه سرانه آموزشى نسبت به هزينه ها 

بسيار كم است اما عد   م تخصيص همين مبلغ كم نيز مد   ارس د   ولتى را ناچار به د   ريافت شهريه از والد   ين مى كند   . بايستى د   ر بود   جه سال آيند   ه به اين موضوع توجه ويژه شود   .

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

گزارش

قدس از جورچين غلط نظام آموزشى براى دانش آموزان مدارس غيردولتى گزارش مى دهد

جنون كالس هاى كمك آموزشى! 
خبر

معاون وزيرعلوم اعالم كرد   
ميزان افزايش بهاى غذا 

و خوابگاه د   انشجويى 

ايسنا: رئيس ســازمان د انشجويان گفت: 
حد اكثــر افزايــش نــرخ غــذا و خوابگاه 
د انشجويى د ر سال تحصيلى جد يد  كمتر از 
10 د رصد  خواهد  بود . د كتر مجتبى  صد يقى 
عنوان كرد : تغييــرات زياد ى د ر نرخ تغذيه 
و خوابگاه د انشــجويان د ر ســال تحصيلى 
جد يد  ند اريم و حد اكثر اين افزايش قيمت 
كمتر از 10 د رصد  خواهد  بود . معاون وزير 
علوم د ر خصوص وام د انشــجويى د ر سال 
تحصيلى جد يد ، خاطرنشــان كرد : نرخ وام 
د انشجويى افزايش قابل توجهى نسبت سال 
گذشته ند اشته است، ولى ما سعى كرد يم 
اعتبارات را افزايش د هيم تا بتوانيم تقاضاى 

د انشجويان بيشترى را پاسخ د هيم. 

رئيس سازمان مد   ارس غيرد   ولتى 
و مشاركت هاى مرد   مى

32 مد   رسه غيرد   ولتى تخلف 
شهريه د   اشتند   

فارس: رئيس ســازمان مد ارس غيرد ولتى 
و مشــاركت هاى مرد مــى گفت: شــوراى 
برخورد   غيرد ولتى  مد ارس  سياست گذارى 
ســختگيرانه د ارد  و معتقد  اســت نبايد  به 
خاطر 40 و50 مد رسه د انه د رشت، مد ارس 
د يگر تحت تأثير قرار گيرند ؛ تاكنون هم 32 
مد رســه د ر بحث شهريه تخلف كرد ند  و ما 
اجازه اخذ شهريه خارج از الگوى شهريه را 
نمى د هيم. مجتبــى زينى وند  افزود : د ر اين 
ايام خيلى با مــد ارس غيرد ولتى نامهربانى 
مى شود  اما از ياد  نبريم كه د ر شهر تهران د ر 
ساليان گذشته مد ارس چند  شيفته د اشتيم 
و مد ارس غيرد ولتى به كمك آمد ند ، ضمن 
اينكه د ر راستاى ارتقاى كيفيت نيز فعاليت 

كرد ند .

معاون وزير فرهنگ و ارشاد    
اسالمى خبر د   اد   

حمايت ويژه از خبرنگاران 
د   ر پياد   ه روى اربعين امسال

تسنيم: معــاون مطبوعاتى و اطالع رسانى 
وزير فرهنگ و ارشاد  اسالمى از هماهنگى 
با ستاد  اربعين كشــور براى حمايت ويژه 
از اعزام خبرنگاران و برنامه هاى آموزشــى 
براى حضور مؤثر و هوشمند انه رسانه ها د ر 
پياد ه روى اربعين امســال خبر د اد . محمد  
ســلطانى فر ضمن اعالم آماد گى ثبت نام از 
خبرنگاران براى پوشــش رسانه اى مراسم 
اربعين اظهار كرد  : معاونت مطبوعاتى آماد ه 
است تا با هماهنگى ســتاد  اربعين كشور، 
كارت خبرنگارى ويــژه اربعين 97 را براى 
رســانه هاى متقاضى حضور د ر اين مراسم 
ارائــه د هد . وى از آماد گى بــراى راه اند ازى 
ســتاد ى براى انجام فرايند هــاى ثبت نام، 
صد ور كارت خبرنگارى ويژه اربعين و ارائه 
آموزش هاى الزم بــه خبرنگاران عازم خبر 
داد و تصريح كرد : د ر صورت آماد گى ستاد  
اربعين اين امكان وجود  د ارد  كه خبرنگاران 
خارجى مستقر د ر ايران را نيز د ر قالب تيم 
خبرى و توليد  محتوا عازم مراسم اربعين د ر 

عراق كنيم.

پيگيرى فسيل د   ايناسور 
ايرانى د   ر موزه برزيل

تســنيم: مد يركل موزه ها و اموال منقول 
فرهنگى تاريخى ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع د ســتى و گرد شــگرى از آماد گــى 
پيگيرى  بــراى  ميراث فرهنگى  ســازمان 
سرنوشت فسيل د ند ان د ايناسور ايرانى كه 
د ر محل موزه ملى برزيل نگهد ارى مى شد  

خبر د اد . 
محمد رضا كارگر با اشاره به وقوع حريق د ر 
موزه ملى برزيل د ر هفته گذشته با ميليون ها 
شىء تاريخى تصريح كرد : «د ر بين اشياى 
تاريخــى موجــود  د ر موزه ملــى برزيل، 
نمونه اى از فســيل د ند ان د ايناسور مربوط 
به منطقه آب بيد  كرمان نيز وجود  د اشــته 
است كه پس از وقوع آتش سوزى اين موزه 
د وســتد اران ميراث فرهنگى و آثار تاريخى 

نگران سرنوشت اين فسيل هستند ».
وى افــزود : «البته انتقــال و نگهد ارى اين 
نمونه از فسيل تاريخى د ر موزه ملى برزيل 
ارتباطى با سازمان ميراث فرهنگى ند ارد  و 
سازمان محيط زيست مسئول اين كار است 
با اين حال به منظور صيانت از آثار و اموال 
تاريخى، ســازمان ميراث فرهنگى آماد گى 

براى پيگيرى اين موضوع را د ارد ».

  ســعيد   ناصرى  تبليغات مؤسسات 
كنكــور، در كنار انفعال مفــرط آموزش 
و پرورش ســبب شده اســت كه پس از 
چند دهه، خانواده هــا همچنان موفقيت 
فرزندانشــان را تنها و تنها از مسير كنكور 
ببينند. بديهى است كه در چنين شرايطى و 
با اين ديدگاه، مدارسى در جذب دانش آموز 
موفق تر عمل مى كنند كه برنامه  پيشنهادى 
آن ها بــه خانواده ها، موفقيت در كنكور را 
براى آن ها بيشتر تضمين كند و اين تنها 
از عهده مدارس غيردولتى و بعضى مدارس 
دولتى خاص كه تعداد آن ها انگشت شمار 
است برمى آيد. بنابراين رقابتى ناسالم بين 
اين مدارس در مى گيرد و برنده كسى است 
كه ساعت هاى بيشترى از وقت دانش آموز 
را براى مسائل درسى و كنكورى اختصاص 
دهد؛ حتى اگر اين اختصاص زمان بيشتر، 
درست مقابل همه يافته هاى علمى و به  روز 
در اين زمينه باشد و كسب موفقيت علمى 
به قيمت رخ دادن مشكالت متعدد تربيتى 
براى دانش آموزان اتفــاق بيفتد. مدارس 
دولتى هم كه مشخص است، از قبل بازنده 
اين مصاف هســتند. گزارش زير به ابعاد 
مختلف برگزارى كالس هاى مختلف توسط 
مدارس غيردولتى و خارج از زمان درسى 

دانش آموزان مى پردازد:
در مدارس دولتى با سيستم مديريت دولتى 
فقط حفظ ظواهر كلــى آموزش كفايت 
مى كند و تا زمانى كه اتفاق حاشيه ســاز 
خاصى رخ ندهد و يا نتايج قبولى ها از يك 
نُرمى پايين تر نيايند، كسى سراغ سؤال و 
جــواب از مديران آن ها نمى رود و صندلى 
مديريت  همچنان محفوظ است.از آن طرف 
نه تنها كمترين نگرانى بابت به حدنصاب 
نرســيدن تعداد ثبت نامى ها در پايه هاى 
مختلف وجود ندارد كه شــوربختانه با هر 
وضعيت عملكردى، همچنــان خانواده ها 
از روى ناچــارى، براى ثبت نام در مدارس 
بى كيفيــت دولتى التمــاس مى كنند و 
دســت به دامان مســئوالن مدرســه و 
آموزش و پرورش هستند. همان اتفاقى كه 
در خودروسازهاى وطنى شاهد آن هستيم 
و محصوالتشــان با هر كيفيتى، همچنان 

خريدار التماس كننده دارند.

 جلســات ثبت نام دانش آموز يا 
پذيرش دانشجوى دكترا!؟

در مدارس غيردولتى اما، قضيه كمى فرق 
مى كند. افزايش مجوزهاى تأســيس اين 
مدارس، در كنار مشكالت اقتصادى طبقه 
متوسط كه بيشترين شاگردان اين مدارس 
را تشــكيل مى دهند، جذب دانش آموز را 
براى آن ها به رقابتى سنگين تبديل كرده 
است. جلسات چندساعته و با وقت قبلى 
ثبت نام و معارفه آن دســته از مدارســى 
كه ســابقه اى و اســم و رســمى دارند و 
بر سردر مدرسه شان بنرهايى بزرگ موفقيت 
دانش آمــوزان نخبه شــان در آزمون هاى 
كنكور سراسرى و المپيادهاى علمى نصب 
اســت، هيچ كم از جلســات ارائه رزومه 
دانشگاه ها براى پذيرش دانشجويان دكترا 
ندارد. يك تفاهم دوطرفه اســت. مدرسه 
از دبيران نامى كنكور و المپياد اســتفاده 
مى كنــد و در مقابل هــم از دانش آموز و 
والدينــش مى خواهند كه خودشــان را و 
برنامه شان را تمام و كمال در اختيار مدرسه 
بگذارند و بى اجازه و اطالع آن ها حتى يك 
ســفر يك روزه «آب و هوا عوض ُكن» به 
مناطق خوش و آب و هواى اطراف شهرها 
هم نروند؛ كه اگــر اين معصيت اليغفر را 
مرتكب شدند، مدرسه ديگر تضمينى براى 
رتبه خوب فرزندشان در كنكور را نمى دهد. 
يك آب خوردن ساده در منزل هم بايد با 
اجــازه و با كمى لطف و تخفيف، با اطالع 
مشاور مدرسه باشد. والدين عمدتاً بى اطالع 
از مســائل آموزشى و روان شناختى نيز، از 
اينكه مدرســه براى هر لحظه فرزندشان 
برنامــه درســى و علمــى دارد ذوق زده 

مى شــوند و فرزندشان را در همان جلسه، 
در لباس دكتر مهندسى موفق مى بينند. 
مشاوران آموزشى فضاى رقابت در كنكور 
را آنچنان براى آن ها رقابتى و ميليمترى 
ترســيم مى كنند كه اگر به والدين باشد، 
اجازه همــان 10 دقيقه يــك ربع زنگ 
اســتراحت را هم ندهند و بكوب و به قول 
فرنگى ها نان استاپ (بدون توقف) به آن ها 

مسائل درسى را ُحقنه كنند.
در مدارسى كه ســابقه كم ترى دارند اما 
ســختگيرى كمترى مى شود و خانواده ها 
و دانش آمــوز اختيارات بيشــترى دارند. 
آن هــا هم نه كــه مايل نباشــند همان 
سيســتم مدارس نامــى را دنبال كنند و 
حتى شده ســختگيرانه تر از آن ها؛ اما چه 
كنند كه تازه شــروع به فعاليت كرده اند و 
هنوز رزومه اى شايســته بنر شدن ندارند. 
اگــر هم بخواهنــد اداى آن مدارس نامى 
را دربياورند كالس هايشــان به حدنصاب 
نمى رسد و دردناك تر اينكه بايد شهريه ها 
را با شــرمندگى پس دهنــد و چه كارى 

سخت تر از اين؟

 نشــانه گرفتن اوقــات فراغت 
دانش آموزان

برنامه هاى سنگين درسى طول سال كه گاه 
تا نزديكى هاى غروب هم ادامه دارد خودش 
به اندازه كافى داراى انواع ايرادها و اشكاالت 
تربيتى و روان شناختى است، چندسالى 
است كه اين مدارس، اوقات فراغت فرزندان 

مردم را هم نشــانه گرفته اند كه حتى اگر 
دانش آموزى در يك زمينه هنرى، ورزشى، 
اجتماعى و... اســتعداد و عالقه داشت در 
ايام فراغت خود هم نتواند ســراغ آن برود 
و كنكور، اســتعداد ُكش بودنش را تمام و 
كمال به رخ جامعه بكشــد. توجيه همه 
آن ها هم همان عاميانه ترين توجيهى است 
كه اگر از هر فرد عامى سؤال كنيد، اولين 
راه براى موفقيت يك دانش آموز در كنكور 
كدام است، به شما پاسخ خواهد داد. اينكه 
تعداد ساعت هاى آموزش را بيشتر كنند. 
عملى كه اتفاقاً علم امروز آن را رد مى كند 
و موفقيــت تحصيلى را تنهــا در كميت 
ساعت هاى تدريس و مطالعه نمى داند. هر 
كس كه دانش آموزى را تجربه كرده است 
مى داند كه نزديك به نصف زمان همان 90 
دقيقه متعارف كالس ها اضافه است و عمًال 
بعد از 60-50 دقيقه تدريس، معلم نقش 
مبصر كالس را بازى مى كند و دانش آموزان 
هــم تحمل تدريس و حتــى حل تمرين 
بيشتر را ندارند. راهى كه مدارس غيردولتى 
در اهميت دادن فوق العاده به مسائل درسى 
و كنكــورى و در كنــار آن بى توجهى به 
مســائل پرورشى و تربيتى و اوقات فراغت 
و در اختيــارِ خــود دانش آمــوز در پيش 
گرفته انــد در تضاد بنيادى با اهداف كالن 
آموزش و پرورش در اســناد راهبردى آن 
است. به عنوان نمونه، افزايش نقش مدرسه 
به عنوان كانون پيشرفت محلى، بويژه در 
ابعاد فرهنگى-اجتماعى يكى از اين اهداف 
كالن اســت. خروجى اين مــدارس تك 
بعدى و كنكور محور، حتماً دانش آموزانى 
نيستند كه نگاه و زندگى چندبعدى داشته 
باشند و بتوانند در ارتباطات اجتماعى و در 

زندگى آينده خود، آن گونه كه اين ســند 
خواسته است؛ انسان هايى مؤمن و متخلق 
به اخالق اسالمى، پرسشگر و فكور، خالق 

و كارآفرين باشند.

 براى مسائل تربيتى وقت بسيار است!
قاســمى، مشــاور تربيتى يكى از مدارس 
غيردولتى كه ســابقه حضــور در مدارس 
دولتــى را نيــز در كارنامــه اش دارد در 
گفت و گو با «قدس» ضمن انتقاد به رويه 
جارى مدارس در اهميت دادن به مسائل 
درسى در تعطيالت و اوقات فراغت اظهار 
مى دارد: «بايد به گونه اى برنامه ريزى شود 
كه از حضور بچه ها در مدرســه بيشترين 
بهره را برد. در اوقات رسمى مدارس، تأكيد 
اصلى روى آموزش است و مسائل پرورشى 
و تربيتى به حاشيه مى روند. در طول سال 
صداى اعتراض ما معموالً به جايى نمى رسد 
و هم مديــران و هم خانواده هــا، اولويت 
اولشان كسب نتايج خوب در كنكور است، 
بنابراين شــايد حتى اگر مدارس، ساعت 
ورزش بچه ها را نيز به سود دروس كنكورى 
بگيرند، با اعتراضى از سوى والدين مواجه 
نشوند. فرصت طاليى پرداختن به مسائل 
تربيتــى فقط مى توانــد درايام تعطيالت 
پيش بيايد. توقع اين اســت كه مسئوالن 
مدرســه حداقل همه زمــان اين فرصت 
طاليى را به امور آموزشى صرف اختصاص 
ندهند. بلكه اتفاقاً اولويتشــان بايد مسائل 
پرورشى و تربيتى باشد. دانش آموزان بايد 

با مهارت هاى زندگى كه در آينده نزديك 
با آن ها مواجهه پيدا مى كنند، آشنا شوند. 
خود قانون هم به مدارس اين اجازه را نداده 
اســت كه در تعطيالت دروس سال آينده 
را تدريس كنند، اما متأسفانه نگاه «نتيجه 
محور» بعضى مديران سبب مى شود كه به 
اين تذكر و اين قانون پايبندى وجود نداشته 
باشد. خانواده ها هم با جوى كه مؤسسات 
آموزشى كنكور به وجود آورده اند اعتراضى 
نمى كنند كه كسى از مسئوالن پيگيرش 
شــود.» وى در ادامه كســب نتايج خوب 
در كنكــور را تنها مالك موفقيت مدارس 
دانســته و خاطرنشان مى كند: «متأسفانه 
اكنون براى رتبه بندى يك مدرسه خوب 
شايد تنها مالك كســب نتايج خوب در 
كنكور سراسرى است. همه مى گويند براى 

مسائل تربيتى وقت بسيار است. 
اما متأســفانه مســائل تربيتى به گونه اى 
نيســتند كه بتوان آن ها را در يك مكان 
فريز كرد و بعد از كنكور سر فرصت آن ها 
را بــه دانش آموز تزريق كــرد. اثرگذارى 
مســائل تربيتى در زمان و مكان منحصر 
به فــرد خودشــان اتفاق مى افتــد. اگر از 
دانش آموز فرصت بازى و تعامل را به نفع 
كنكور بگيريم، حتماً نتايج تربيتى ســوء 
آن را روى آينــده بچه هــا خواهيم ديد. 
حاصل اين نگاه در بهترين وضعيت تربيت 
دانشمندانى است كه كوچك ترين مهارتى 
در ارتباطات اجتماعى، حتى در زندگى دور 
و بر خودشان را نيز ندارند.  وى در ادامه به 
اهميت مسائل تربيتى و بويژه اردو در ايام 
فراغت و تعطيالت اشاره كرده و مى گويد: 
«دانش آموز در طول سال تحصيلى ساعت 
خاصى به مدرسه مى آيد و ساعت خاصى 

هــم مدرســه را ترك مى كنــد. اكثريت 
دانش آموزان اين توانايى را دارند كه با وجود 
داشتن مشــكالت رفتارى، خودشان را در 
اين ساعات محدود كنترل كنند و چيزى 
بروز ندهند. ولــى وقتى اين مدت حضور 
طوالنى شد، كنترل رفتارهاى نهادينه شده 
و نابهنجار مشــكل مى شود و حتماً جايى 
با يك دعوا با همكالســى يا با يك رفتار 
نابهنجار ديگر بيرون مى ريزد و خودش را 

نشان مى دهد. ولى اگر به 
جاى تأكيد روى برنامه هاى 
درسى، چند اردوى داخل 
شــهر و خارج از شهر نيز 
سبب  شــود،  برنامه ريزى 
مى شود استعدادهاى دانش 
آموزان كشــف و مشخص 
شــود و ابعــاد مختلــف 
شــخصيت آن ها بروز پيدا 
كند. اردوها بهترين فرصت 
اولياى مدرســه و  بــراى 
هستند  خبره اى  مشاوران 
كه با مداخلــه حرفه اى و 
كارشناســى به رفع عيوب 

اخالقى احتمالى و تقويت اخالق هاى خوب 
دانش آموزان اقدام كنند. اين فرصتى است 

كه فقط در اردو پيش مى آيد.»

 دانشــگاه هاى خوب در انحصار 
طبقه پولدار!

كيانى، كارشناس مسائل اجتماعى نيز در 
گفت وگو با قــدس به ابعاد ديگرى به اين 
موضوع مى پــردازد و مى گويــد: «من از 
منظر عدالت آموزشــى به اين قضيه نگاه 
مى كنم. همه شــاهد هستيم كه به دليل 
مشــكالت اقتصادى گريبانگير دولت، روز 
به روز از بودجه هاى وزراتخانه هاى مهمى 
مثل آموزش و پرورش كم مى شود. آن ها 
هم راهى ندارند بــه جز اينكه مجوزهاى 
بيشترى به مدارس غيردولتى بدهند. وقتى 
هم تعداد آن ها زياد شد، عمالً نظارت كمتر 
مى شــود و عمالً شاهد هستيم كه بعضى 
از اين مــدارس غيردولتى، حتى بعضى از 
دروس مصــوب آموزش و پرورش را كه از 
نگاه آن ها، بــراى كنكور اهميتى ندارند، 
حذف مى كنند تا دانش آموز وقت بيشترى 
براى خواندن دروس كنكورى داشته باشد 

و اين ناعادالنه است. از آن 
طرف روز به روز از كيفيت 
معمولى  دولتــى  مدارس 
كاسته مى شود. هم به دليل 
اينكه دانش آموزان نخبه و 
خــوب و حتى متوســط 
اســتعدادهاى  مدارس  را 
حلى  عالمه  و  درخشــان 
و... بعــد از اين ها، مدارس 
بهتر  كيفيت   با  غيردولتى 
جــذب مى كنند و در كنار 
آن، معلمــان خوب و برتر 
نيز به تدريس در اين گونه 
بيشــترى  عالقه   مدارس 
نشان مى دهند.» وى افزود: 
«وقتــى بودجــه مدارس 
دولتى عمالً صفر اســت و 

آن ها بايد به طرف الحيــل، از والدين پول 
بگيرند، عمالً كالس هاى فوق برنامه معنايى 
ندارد. اين در درازمدت ســبب مى شــود 
رقابت در كنكور و ورود به دانشــگاه هاى 
خوب، در انحصار چند مدرســه باكيفيت 
ولى بســيار محدود دولتــى و همچنين 
مدارس غيردولتى قرار گيرد. تا قبل از اين، 
دانشگاه  خوب رفتن، تنها فرصتى بود كه 
ثروت صرف، براى آن تعيين كننده نبود و 
دانش آموزان خانواده هاى فقير و متوسط، با 
تالش بيشتر مى توانستند براى خود منزلت 
اجتماعى و احياناً مشاغل مناسبى كسب 
كننــد، اما با وضعيت فعلــى اين فرصت 
نيــز در انحصار طبقه پولدارتر جامعه قرار 

مى گيرد.» 

مشاوران مد  ارس 
چنان فضاى كنكور 

را رقابتى نشان 
مى د  هند   كه خود   

والد  ين خواهان 
برگزارى د  روس 

سال آيند  ه باشند   
خد  اى نكرد  ه تا 
زمان كم نياورند  

بــــــــرش

راهى كه مد ارس 
غيرد ولتى د ر 
اهميت د اد ن 
فوق العاد ه به 

مسائل د رسى 
و بى توجهى به 

مسائل پرورشى 
د انش آموز د ر پيش 
گرفته اند  د ر تضاد  

بنياد ى با اهد اف 
كالن آموزش و 

پرورش د ر اسناد  
راهبرد ى آن است

بــــــــرش

حناى حذف آزمون ها از مد   ارس رنگى ند   ارد    
بى عد   التى آموزشى 

با سود   اگرى مؤسسات كنكور
 جامعــه/ محبوبه على پور  گرچه 
انتظار مى رفــت پس از تصويب مصوبه 
شــوراى عالى آموزش و پرورش،مبنى 
بر حذف آزمون د   ر مــد   ارس ابتد   ايى و 
آزمون هاى ورود   ى مد   ارس خاص د   ر پايه 
هفتم د   ر اواخر سال گذشته، اين موضوع 
بر روند    نفوذ فعاليت مؤسسات كنكور به 

مد   ارس و استفاد   ه د   انش آموزان از كتاب هاى كمك د   رسى تأثير بگذارد    اما د   ر عمل 
اين اتفاق رخ ند   اد   .چنانكه بر اســاس آخرين آمار چهار ماهه نخست سال جارى 
35 ميليون و 685 هزار و 442 نســخه  كتاب به بازار آمد   ه كه كتاب هاى كمك 
د   رسى با 6 ميليون و 993 هزار و 17 شمارگان كل رتبه د   وم بازار نشر را به خود    
اختصاص د   اد   ه است. حال آنكه با وجود    اوضاع ناخوشايند    بازار كتاب، اين ميزان 

نسبت به سال گذشته 11 د   رصد    نيز رشد    د   اشته است.

 استفاد   ه از كتاب هاى كمك د   رسى د   ر مد   ارس ابتد   ايى ممنوع!
با جست و جويى ساد   ه د   ر فروشگاه هاى اينترنتى شاهد    عرضه 
كتاب هاى كمك د   رسى خواهيد    بود    كه رد    پاى مؤسسات 
كنكور به وضوح د   ر آن ها مشــهود    است. نكته جالب توجه 
د   ر اين خصوص تخفيف هاى اغواگرانه اين فروشگاه ها حتى 
براى كتاب هاى مقطع ابتد   ايى است. به راستى با وجود    وفور 
تبليغات و عرضه چنين محصوالتى چگونه مى توان نفوذ اين 

كتاب ها را به نظام آموزشى كشور انكار كرد   ؟ 
رضوان حكيم زاد   ه، معاون آموزش ابتد   ايى وزارت آموزش و پرورش د   ر پاســخ به اين 
پرسش تأكيد    مى كند   : ضرورتى براى فعاليت مؤسسات كنكور د   ر مد   ارس وجود    ند   ارد    
و اين رويه خالف قانون اســت؛ بنابراين چنانچه والد   ين د   ر مراكز آموزشــى شاهد    
فعاليت مؤسسات ياد   شد   ه هستند   ، مى توانند    به مراجع مربوط اطالع د   هند   . چرا كه 
طبق د   ســتورعملى كه به امضاى وزير آموزش و پرورش رســيد   ه برگزارى هرگونه 
آزمون و شبه آزمون، استفاد   ه از كتاب هاى كمك د   رسى و كمك آموزشى يا همكارى 
با مؤسسات كنكور د   ر تمام مد   ارس د   ولتى و غيرد   ولتى د   ر مقطع ابتد   ايى ممنوع است. 

 كنكور متهم سود   جويى ها
حال پرسش اينجاست د   رحالى كه متوليان نظام آموزشى 
بر كيفى بود   ن منابع د   رســى اصرار د   ارند   ، چرا شاهد    نفوذ 

مؤسسات كنكور د   ر مد   ارس هستيم؟
محمد    شريف متولى الموتى؛ عضو پيشين شوراى برنامه ريزى 
و تأليف كتاب هاى د   رســي با تأكيد    بر كنكور زد   گى نظام 
آموزشــى مى گويد   : با نگاهى بنياد   ى مى توان د   ريافت كه 
كنكور همه اهد   اف آموزشــى و پرورشى و حتى تالش هاى 

مولفان را د   ر تد   وين كتاب هاى د   رســى تحت تأثير قرار د   اد   ه است، چون د   ر حال 
حاضر د   ر سيســتم آموزشى ما كنكور هد   ف غايى به شمار مى آيد   . چنانكه تمام 
اهد   اف د   انش آموزان پس از 12 ســال تحصيل د   ر مد   رســه و حتى اد   امه زند   گى 
آن ها به موفقيت د   ر اين آزمون آن هم با اســتفاد   ه از توانمند   ى د   ر تســت زنى 
خالصه شد   ه اســت. همين موضوع نيز فرصت را براى سود   جويى هاى كالن د   ر 
قالب هاى گوناگون فراهم ســاخته است.  وى سيطره كنكور را مصيبت بزرگى 
براى نظام آموزشى د   انسته مى افزايد   : اين شيوه آزمون قرار بود    تنها براى سنجش 
آموخته هاى د   و ســال پايان تحصيالت بــه كار رود    اما حال د   ر مقاطع مختلف 
تحصيلى شــاهد    برگزارى آزمون هاى متعد   د    براى ورود    به مد   ارس غيرانتفاعى، 
ســمپاد    و غيره هستيم؛ همچنين امروزه ذهنيت روانى جامعه به گونه اى تشنه 
موفقيت د   ر كنكور است كه همگان بى هيچ شك و ترد   يد   ى هرگونه فعاليتى را كه 
تصور مى كنند    تسهيل گر اين مسير است مى پذيرند   ؛ سياست گذارى هاى آموزشى 
نيز د   ر جهت تقويت كنكور هد   ايت مى شود   . اين صاحبنظر حوزه تعليم و تربيت 
د   ر اد   امه خاطر نشــان مى كند   : د   رحال حاضر شيوه تستى كه د   ر برگزارى كنكور 
رايج است، روشى كامالً حافظه محور است به اين ترتيب حتى به حفظ مطالب 
تازه توجهى نمى شود    و تنها بر چگونگى حفظ راهكارهاى كوتاه مد   ت حل مسائل 
تأكيد    د   ارد   . از همين رو شــيوه ياد   شد   ه بخصوص د   ر مقطع ابتد   ايى آفت آموزش 

محسوب مى شود    زيرا د   انش آموزان توان د   رك و تحليل را فرا نمى گيرد   . 

 بى عد   التى آموزشى؛  د   ستاورد    كّمى نگرى
كارن خانلرى؛ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شــوراى اســالمى نيز با اشــاره به آفت هاى پنهان نفوذ 
مؤسســات كنكور بر نظام آموزشى تصريح مى كند   : وقتى 
پد   يد   ه اى هرچند    نامطلوب د   ر جامعه اى شكل مى گيرد    به 
طور حتم ضرورت وجود    آن به د   ليل كاســتى هايى فراهم 
بود   ه است؛ بنابراين د   ر بررسى اين مقوله بايد    د   اليل فعاليت 

و رشــد    اين گونه مؤسسات را جست و جو كرد   . البته فارغ از نتايجى كه فعاليت 
مؤسسات ياد   شد   ه و ترويج شيوه تست زنى بر نظام آموزشى د   ارد   ؛ وجود    اين گونه 
بسترها براساس اصول بنياد   ين قانون اساسى و سياست هاى توسعه اى كشور مغاير 
عد   الت آموزشى اســت، زيرا با اين رويه شاهد    بى عد   التى مضاعفى خواهيم بود   ، 
چراكه خانواد   ه هاى د   اراى تمكن مالى عالوه بر د   يگر مزاياى آموزشى كه د   ر اختيار 
د   ارند   ، مى توانند    با پرد   اخت هزينه براى كتاب هاى كمك آموزشى و يا كالس هاى 
كنكور روند    ورود    فرزند   انشان را به مقاطع باال تر و د   انشگاه تسهيل كنند   . د   رحالى 
كه د   انش آموزى كه از اين امكانات به هر د   ليلى محروم شد   ه، قرار است د   ر رقابتى 
مشــابه د   ر كنار د   انش آموزان برخورد   ار ارزيابى شود   ؛ همچنين بنابر نگرش هاى 
فرهنگى و اجتماعى خانواد   ه هاى ايرانى سعى مى كنند    به هر طريق روند    تحصيل 
و آموزش فرزند   ان را تسهيل كنند    و د   راين راه از هيچ هزينه اى د   ريغ نمى كنند   . 
از همين رو شايسته نيست چنين مؤسساتى از اين احساسات والد   ين براى كسب 
منافع تجارى خود    سوء استفاد   ه كنند   .  وى د   ر پاسخ به اينكه چگونه مى توان روند    
فعاليت مؤسســات كنكور را هد   ايت كرد    تا منجر به رونق نگاهى تجارى نشود   ، 
مى گويد   : بى شك روند    فعاليت مؤسسات ياد   شد   ه مبتنى بر كسب منابع مالى است 
و نمى توانيم انتظار د   اشته باشيم اين مؤسسات خد   مات خود    را رايگان د   ر اختيار 
تمام د   انش آموزان قرار د   هند   ؛ بنابراين براى تعد   يل اين قضيه بايد    تمام نهاد   ها از 
وزارت آموزش و پرورش تا خانواد   ه براى كاهش حضور اين مؤسســات و هرگونه 

عاملى كه منجر به بى عد   التى آموزشى مى شود   ، اهتمام كنند   . 

 غلبه حافظه محورى بر تحليل محورى
به اعتقاد    صاحبنظران نبود    نظارت كافى بر فعاليت مؤسسات كنكور سبب جوالن 

اين مراكز بر تار و پود    نظام آموزشى ما شد   ه است. 
متولى الموتى د   ر اين باره مى گويد   : بخشنامه اى براى محد   ود   يت فعاليت مؤسسات 
كنكور و عرضه كتاب هاى كمك آموزشــى وجود    د   ارد    اما د   ر اجرا با چالش هايى 
مواجه است، زيرا د   ر سياست گذارى د   ر اين خصوص شاهد    فعاليت هاى جزيره اى 
د   ستگاه هاى زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش هستيم؛ همچنين براى نظارت 
بر قضيه اى ناظران بايد    به آثار نامطلوب آن باور د   اشته باشند    د   ر حالى كه بخشى 
از فعاالن حوزه آموزش و پرورش شركاى تجارى اين مؤسسات هستند   . از طرف 
د   يگر خانواد   ه ها نيز نسبت به استفاد   ه مد   ارس از چنين منابعى اصرار د   ارند    و اين 
قضيه را به عنوان كارآيى مراكز آموزشى مى د   انند   . د   رحالى كه با اين رويه به جاى 
تقويت توانمند   ى ها و خالقيــت د   انش آموزان، آن ها به ضبط صوت هايى كارآمد    
تبد   يل شد   ه اند   . اين د   رحالى است كه به عنوان فرد   ى كه سال ها د   اور ساماند   هى 
كتاب هاى كمك آموزشى بود   م، معتقد   م بسيارى از كتاب هاى كمك آموزشى فاقد    
استاند   ارد   هاى الزم بود   ه و حتى تا 80 د   رصد    با اهد   اف آموزشى تربيتى مورد    نظر 

كتاب هاى د   رسى مغايرت د   ارند   . 

 چه بايد    كرد   ؟
كارشناسان معتقد   ند    براى تغيير د   ر اين وضعيت بايد    با استاند   ارد   سازى منابع د   رسى 
اهد   اف آموزشى براى مؤلفان و ناشران كتاب هاى كمك د   رسى تبيين شود   ؛ همچنين 
براى پرهيز از گسترش نگاه تجارى و كّمى نگرى بايد    نظام ارزشيابى مرسوم تغيير 
كند   . از ســويى توزيع عاد   النه و همســان سازى امكانات آموزشــى براى تمامى 
د   انش آموزان به طور طبيعى فعاليت اين مؤسسات و رونق كتاب هاى كمك د   رسى 
كاهش خواهد    يافت. د   ر واقع زمانى كه قاد   ر به همسان سازى ارائه خد   مات آموزشى 
نيستيم اين مؤسسات فرصتى پيد   ا مى كنند    كه با حضور خود    اين كاستى ها را جبران 
كنند   . ناگفته نماند    كه توزيع عاد   النه امكانات و همسان سازى شرايط تحصيل بحث 

د   شوارى بود   ه و تحقق آن مستلزم منابع انسانى و منابع مالى خاص فراوانى است.

گرچه 
انتظار مى رفــت پس از تصويب مصوبه 
شــوراى عالى آموزش و پرورش،مبنى 
بر حذف آزمون د   ر مــد   ارس ابتد   ايى و 
آزمون هاى ورود   ى مد   ارس خاص د   ر پايه 
هفتم د   ر اواخر سال گذشته، اين موضوع 
بر روند    نفوذ فعاليت مؤسسات كنكور به 

مد   ارس و استفاد   ه د   انش آموزان از كتاب هاى كمك د   رسى تأثير بگذارد    اما د   ر عمل 
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

کمک ۸۰ میلیاردی در جشــن های گلریزان  خرم آباد- مهر: مدیرعامل ســتاد دیه کشــور با اشاره به جمع آوری کمک ۸۰ میلیاردی در جشــن های گلریزان امسال گفت:3766 بدهکار مهریه در 
زندان به ســر می برند. اســداهلل جوالیی در شــورای اداری لرستان با اشاره به تصویب و اجرای قانون بیمه اجباری شــخص ثالث گفت: با این قانون تعداد رانندگان زندانی کاهش پیدا کرد و اگر این 

قانون نبود، اآلن 3۰۰ هزار راننده زندانی داشتیم و این در حالی است که این تعداد 3۵۰ نفر است که آن هم مربوط به گذشته است.
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 ماه محرم در یزد با آداب و رسوم خاصی دنبال می شود

آیین نخل برداری در »حسینیه ایران«

یزد- قدس آنالین: از دیرباز یزد به نام »حســینیه ایران« در 
ذهن ها نقش بسته اســت. مردم دیار »دارالعباده« در روزهای 
آغازین این ماه با سیاه پوش کردن هر کوی و برزن و برافراشتن 

پرچم ها و بیرق های سیاه به استقبال ماه محرم می روند.
در این ماه، آیین های مختلفی برگزار می شــود و بســیاری از 
گردشــگران خارجی برای مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی 
به این استان ســفر می کنند تا از برکات معنوی این مراسم ها 
بهره مند شوند. روضه خوانی، سخنرانی های مذهبی، دسته های 
ســینه زنی و زنجیرزنی، تعزیه خوانی، نخل برداری و طبخ آش 
نذری از مهم ترین مراســمی است که ماه محرم در استان یزد 

برگزار می شود.

پرسه زنی
بعد از این مراســم، آیین دیگری بنام پرسه زنی اجرا می شد به 
طوری که گروهی به نام پرســه زن از هیئتی از یک حسینیه 
جمع می شدند و فرد سیدی جلوی گروه حرکت کرده و آن ها 
را هدایت می کرد و شخصی به نام علمدار علم به دست داشت و 
مردمی که سینه و سنج می زدند، جمع می شدند و به حسینیه 

دیگر می رفتند. 
اعضای حسینیه جلودار به پیشواز آن ها می آمدند و سرراهشان 
مردمی که صدای آن ها را می شنیدند به آن ها کمک مالی کرده 
و یا حبوبــات، موادغذایی، قند و برنــج می دادند که بعدها به 

مصرف هیئت می رسید.
این گروه مردم را باخبر می کردند تا در مراســم روضه خوانی و 

نخل برداری و شامی که تهیه شده بود، شرکت کنند.

روضه خوانی
یکــی از آیین های روضه خوانی، پامنبری بــود. پامنبرخوان ها 
افرادی سید و خوش صدا بودند که اکثراً هم دو نفر بودند که با 
صدای بلند در مرثیه امام حسین)ع( و با هدف نظم بخشیدن به 
مجلس تا اینکه روحانی بعدی به منبر بیاید، مرثیه می خواندند.

بین مراســم هم کسانی به نام »ســقا« بودند که معروف ترین 
ســقاهای یزدی میرزاسقا و رضاسقا بودند که آب را از آب انبار 
داخل مشــک کرده و به عزاداران امام حسین)ع( می نوشاندند. 
این افراد لباس سفید با کمربند مشکی می پوشیدند و به مردم 

آب می دادند.

پوش کشیدن
»پوش« پارچه محکمی بود که به نقوش واقعه کربال مزین بود 
و توســط مردم برپا می شد تا عزاداران حسینی از سرما و گرما 
در امان باشــند، در زمان پوش باال کردن هم چاووشی خوانان 

اشعاری را درباره حادثه کربال می خواندند.
دوســتداران امام حســین)ع( و جوانان قوی بنیه پوش را باال 
می کشــیدند. پوش روی تیرک بنا و استوار می شد و با گفتن 
»یاحسین« و »یاابوالفضل« باال کشیده می شد و بعضی از افراد 
قربانی کرده و یا صدقه می دادند تا اتفاقی نیفتد و در پایان هم 
نقل و شربت توزیع کرده و برای کسانی که پوش می کشیدند 

دعا می کردند.
پوش پارچه سفیدی بود که کارخانه هراتی در یزد بافت آن ها 
را برعهده داشت و پوش دوزها پارچه های عریض را به هم وصل 
می کردند و نقوشی مانند شیر، فرشته، شمشیر، درخت سرو و... 

بر روی آن می دوختند.

مراسم سینه زنی
دسته های »شــاه ابوالقاسم«، »فهادان«، »یوزداران«، »بعثت«، 
»باغ گندم« و »رنگرزها« از دســته های سینه زنی مشهور یزد 
بودند و زنجیرزن ها شامل دســته »خرمشاه«، »قلعه کهنه«، 
»کوشــک نو«، »گازرگاه« بود و از نوحه خوان های معروف یزد 
هم می توان به »علی اکبر سعادتمند«، »حسین سعادتمند«، 
»محمد کاســب«، »مرحوم حاج عباس حسینی« و همچنین 
آقایــان »آدابی«، »خویش داری« و »عالیی« اشــاره کرد که 

سردسته هیئت پشت باغ بودند.
همچنین دســته عرب ها که پرشورترین دســته عزاداری یزد 
بود، لباس سیاه و بلندی بر تن می کردند. لباسشان را گل آلود 
می کردند و خاک بر سر می ریختند و با بیل و کلنگ در دست 
بــه امامزاده جعفر)ع( می رفتند که هنــوز هم این کار را انجام 

می دهند.

جغجغه زنی
حدود ۷۰ یا ۸۰ سال پیش مراسم سنگ زنی در میدان بعثت 
یزد اجرا می شــد که به جغجغه زنی معروف بود که در مشهد 
و بغدادآباد مهریز هم اجرا می شــد و امروزه مجدداً این مراسم 

زنده شده است. 
در این مراسم افرادی لباس سیاه بر تن می کردند که نماد اجنه 
بودند و ابزاری شبیه گوشکوب در دست گرفته و به طورمرتب 
به هم می زدند و اشــعاری در رثای ســرور و ساالرشــهیدان 
می خواندند که شــبیه سنج زنی است. این هیئت کامالً از بین 
رفته بود و امروزه با تقلید از دیگر شهرها بار دیگر زنده شده که 
بعضی از علما این مراسم را نهی می کردند. این هیئت از بعثت تا 

میدان امیرچخماق حرکت می کرد. 

نخل برداری
نخل را با نمادهای آیینه، شــیر، درخت ســرو، کتیبه هایی با 
اشعاری در رثای امام حسین)ع( آذین می بستند به طوری که 
درخت سرو تمثیلی از پیکره امام حسین)ع( است و در فرهنگ 
ایرانی هم نشــانه جاودانگی است. همچنین چراغ دستی هایی 
)فانوس ها( به نخل آویزان می کردند تا مردم را به سمت محل 

قرار گرفتن نخل هدایت کنند.
نخل دارای الوارهایی بود که زیر آن قرارداشــت. در دوران قدیم 
هــر چوب متعلق به یک خانواده بود که عزاداران با ســر دادن 
»یاحسین یاحســین« نخل را بلند می کردند و یک نفر باالی 

نخل می ایستاد و با خواندن اشعاری، گروه را هدایت می کرد.
نخــل را بــه تعداد اعــداد فرد یعنی ســه بار، هفت بــار و یا 
11 بار پیرامون حســینیه چرخش می دادنــد و هربار بعد از 
 استراحت، مجددا آن را بلند می کردند تا اینکه به جایگاه اولیه 

بر می گرداندند. 

کنکاش قدس پیرامون ادعای کندوداران شمال کشور

زنبورداران برای جنگل نعمت هستند یا نقمت؟

آیین »سقاخوانی« نوش آباد در فهرست میراث معنوی
کاشان- ایسنا: رئیس مرکز پژوهشی 
کاشان شناســی دانشگاه کاشان گفت: 
ســند ثبت آیین هــای ســقاخوانی و 
ُکَتل نــوش آباد، در فهرســت میراث 
معنوی کشور رونمایی می شود. محمد 
مشهدی با بیان اینکه »ُکَتل« زیباترین 
و باشکوه ترین تجلی آیین های نوش آباد 
و شامل عناصر متعدد رمزی و زیباشــناختی است، گفت: کتل عبارت است از 
کودکی که روز عاشورا بر اسب می نشانند و جلو هیئت عزادار حرکت می دهند و 
آن را نماد حضرت علی اصغر)ع( می دانند. وی افزود: سقاخوانی نیز مراسمی است 
که شهروندان در قالب چهار گروه از استادان و پیشکسوتان سقاخوان، بزرگ ترها، 
شــاگردان و جوانان به صورت حلقه های عزا مقابل یکدیگر نشسته و اشعاری پر 

محتوا در توصیف واقعه کربال و مدح شهدای کربال همخوانی می کنند. 

هزینه بیماران تصادفی 
معادل ساخت دو بیمارستان است

اهواز- قدس آنالین: مشــاور درمان 
در امــور اورژانس اســتان خوزســتان 
هزینه های بیماران تصادفی در اســتان 
خوزستان را مبلغ سرسام آور ۴۰ میلیارد 
تومانــی اعالم کرد و گفت: با این میزان 
می توان دو بیمارســتان ۳۲ تختخوابی 
ساخت. آرش فروزان در نشست خبری 
میزان تصادفات در شهریور را باالترین آمار کشور اعالم کرد و افزود: خوشبختانه 
آمار تصادفات در این ماه در اســتان خوزســتان کمتر اســت. وی ادامه داد: در 
خوزستان به خاطر ورود زائرین اربعین و راهیان نور دو ماه مهر و آبان پر حادثه تر 
اســت و اگر برنامه های فرهنگ سازی برای کاهش میزان تصادفات در کشور را 
جدی نگیریــم، این میزان از یک میلیون و ۲۰۰ نفر به یک میلیون و ۸۰۰ نفر 

افزایش می یابد که یک فاجعه به حساب می آید.

توزیع کاال صبح ها در تهران ممنوع است
 تهران- ایرنــا: قائم مقــام معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
اعــالم کرد: بنابر مصوبه شــورای عالی 
ترافیک در دوهفته نخست مهر از یکم 
تــا 11 این ماه توزیع کاال بین ســاعت 
6 تا 9 صبح در پایتخت ممنوع اســت. 
شهریار افندی زاده در جلسه هماهنگی 
ستاد استقبال از مهر 9۷ درخصوص ساعت کار ادارات و نهادهای عمومی و مراکز 
آموزشــی نیز گفت: در این راستا پیشــنهادی به هیئت دولت داده شده که در 
صورت تصویب ساعت کار ادارات از ساعت هفت تا ۸:۳۰ صبح به صورت شناور 
باشــد. به گفته افندی زاده، این تصمیم موجب کاهش ترافیک و سرویس دهی 
بهتر ناوگان حمل و نقل عمومی به شهروندان خواهد شد و براساس این پیشنهاد 
کســری کار کارمندانی که دیرتر در محل کار خود حاضر می شوند را می توان با 

اضافه کاری در بعدازظهر جبران کرد.

استان های مرزی ظرفیت گذر از تحریم ها
ارومیه- مهر: معاون وزیر بهداشــت 
و رئیس ســازمان غذا و داروی کشــور 
اســتفاده از ظرفیت استان های مرزی و 
افزایش میــزان تبادالت از این طریق را 
بهترین راه برای گذر از تحریم ها عنوان 

کرد.
دکتر غالمرضا اصغری در چهاردهمین 
اجالس مدیران نظارت بر مواد غذایی کشور در ارومیه افزود: در شرایط اقتصادی 
کشور و افزایش تحریم ها می توان از ظرفیت استان های مرزی برای واردات دارو و 
مواد غذایی بهره برد که آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی 

می تواند پیشتاز باشد.
وی تأکید کرد: در این راستا مسئولین دانشگاه علوم پزشکی، غذا و دارو و سایر 
مســئولین حوزه بهداشــت برای نظارت بر واردات محصوالت غذایی و دارویی 
خارجی از مرز نظارت بیشــتری داشته و زمینه افزایش میزان تبادالت را فراهم 

کنند.

افتتاح 12 هزار واحد مسکونی در کرمانشاه
قصرشیرین- ایرنا: استاندار کرمانشاه 
از افتتاح و بهره بــرداری 1۲ هزار واحد 
مســکونی آسیب دیده ناشــی از زلزله 
هفت و ســه دهم ریشــتری ۲1 آبان 
پارســال در مناطق روستایی استان تا 

پایان شهریور امسال خبر داد.
هوشنگ بازوند در نشست ستاد بازسازی 
مناطق زلزله زده اســتان در فرمانداری سرپل ذهاب با بیان اینکه گرانی آهن و 
سیمان مشکالتی را در روند بازسازی به وجود آورده است، اظهارداشت: درراستای 
رفع این مشــکل، 9۰ هزار تن آهن با قیمت بورس در اختیار زلزله زدگان قرار 
می گیرد؛ ضمن اینکه ســیمان مورد نیاز نیز تهیه و توسط بنیاد مسکن توزیع 

می شود.
وی بیان کرد: روند ساخت و سازها در مناطق شهری به دلیل چند طبقه بودن 
ساختمان ها و وجود مراجع متعدد نظارتی، با روستاها متفاوت و همین خود عاملی 

است تا روند بازسازی در این مناطق در مقایسه با روستاها کمی کند تر باشد.

وضعیت معاش بازنشستگان نگران کننده است
ایالم- قدس آنالین: دبیر اجرایی خانه 
کارگر و رئیس کانون بازنشستگان استان 
ایالم گفت: وضعیــت امکانات و معاش 
بازنشستگان نگران کننده است، بنابراین 
مسئوالن باید برای آنان ارزش بیشتری 

قائل شوند.
هدایت چراغی با بیان اینکه اجرای طرح 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان در استان ایالم اجرا می شود، اظهار داشت: 
وضعیت کنونی کارگران و بازنشســتگان مسیری دشوار و سخت است و باید از 

امکانات الزم بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه سهمیه طرح کرامت رضوی ایالم بسیار کم است، افزود: افزایش 
سهمیه این طرح سبب می شود تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی حتی المقدور از خدمات یکسان و هماهنگی در بهره مندی از امکانات 

سفر برخوردار شوند.

پرداخت 2000 میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان 
خرم آباد- فارس: رئیس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( گفت: ســال گذشته 
حــدود ۲۳۰۰ میلیارد تومــان از همه 
منابع، تســهیالت برای 1۳5 هزار نفر 
پرداخت شد که امسال تقریباً این مبلغ 
دو برابر شــده و بیش از ۴۰۰۰ میلیارد 

تومان می توانیم وام ارائه دهیم.
ســید پرویز فتاح در حاشیه شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه طی پنج ماه 
گذشته امسال 1۴ درصد سقف دریافتی مددجویان اضافه و پرداخت شده، عنوان 
کرد: این ظرفیت قابل اضافه شدن است. وی از افزایش سقف وام اشتغال خبر داد 
و گفت: متوسط دریافت وام در لرستان تاکنون ۳5 میلیون تومان بوده که برای 
وام شهری سقف ۲۰ میلیون تومان بوده است و به دنبال مصوبه ای برای دریافت 
سقف بیشتر هستیم. فتاح عنوان کرد: برای مسکن نیز مصوبه قانونی ما این است 
که 5۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی را تحویل بگیریم که در چند استان 

این اقدام صورت گرفته است.

برگزاری همایش شیرخوارگان 
در رشت

اجرایی  مدیــر  رشــت- قدس آنالین: 
برگزاری دوازدهمین همایش شیرخوارگان 
حسینی)ع( گفت: همزمان با 5۰۰۰ نقطه 
در ایران و جهان دوازدهمین همایش بزرگ 
شیرخوارگان حســینی)ع( روز جمعه ۲۳ 

شهریور ماه در رشت برگزار می شود.
رضا ثقتی با اشاره به برگزاری این همایش 
بــزرگ در نخســتین جمعه مــاه محرم 
همچون ســال های گذشــته، افــزود: این 
 همایش در رشت ساعت 9 صبح در مصلی 

امام خمینی)ره( برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این مراسم همه ساله مورد 
استقبال پرشوری در گیالن قرار می گیرد، 
خاطرنشان کرد: مادران گیالنی همه ساله 
با هدف رشــد و پرورش فرزندان شیرخوار 
خــود در دریای پرمهــر معنویت حضرت 
سیدالشــهدا)ع( در این مراســم شــرکت 

می کنند.
ثقتی بنای مراسم شیرخوارگان حسینی)ع( 
را برپایه نذرنامه خوانی عنوان کرد و باتأکید 
بر اینکه مــادران با قرائت دســته جمعی 
نذرنامــه، فرزندان خود را نــذر یاری قیام 
حضرت صاحب الزمان)عج( می کنند، گفت: 
این مراســم همه ساله با شور و نوای روضه 

حضرت علی اصغر)ع( برگزار می شود.

قائمشهر میزبان شهید گمنام 
در تاسوعای حسینی

قائم شهر- قدس: فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج قائمشــهر به میزبانی از یک شهید 
گمنام در تاسوعای حســینی اشاره کرد و 
گفت: مراسم تشییع پس از اجتماع بزرگ 
عزاداران حســینی در عصر تاسوعا برگزار و 
شهید گمنام در حوزه علمیه محمدیه این 

شهرستان به خاک سپرده می شود.
سرهنگ ابراهیم یعقوبی از پخش زنده این 
مراسم از شبکه های استانی و سراسری خبر 
داد و افزود: مراسم شب وداع با شهید گمنام 
شب تاسوعا در حسینیه عاشقان ثارهلل برگزار 

می شود.
وی به برپایی مرحله دوم رزمایش سپاهیان 
محمدرسول اهلل)ص( اشــاره کرد و گفت: 
رزمایش »اقتدار عاشــورایی بســیج« ۲۳ 
شــهریور همزمان با سراسر کشور و استان 
مازندران در پادگان شــهید باقرزاده برگزار 

می شود.

کمبود الستیک 
یکی از چالش های بازار یزد

و  راهــداری  مدیــرکل  قــدس:   یزد- 
حمل و نقل جاده ای اســتان یزد با اشــاره 
به اینکه برخی از نحوه توزیع الســتیک در 
اســتان گالیه دارند، گفــت: موضوع نحوه 
توزیع نیست، بلکه کمبود آن در بازار است و 
کمبود الستیک در بازار یکی از چالش های 

جدی یزد است.
علی علیخانی با بیان این خبر اظهارداشت: 
الســتیک مورد نیاز کشور 5 میلیون حلقه 
اســت در صورتی که تولیــد داخلی 1/5 
میلیون حلقه اســت و بقیــه آن به صورت 
قاچاق وارد می شود و همه مسئوالن صنعت 

و معدن در جریان این موضوع قرار دارند.
وی افزود: با اتفاقات اخیری که در کشور رخ 
داده، میزان توزیع الستیک در کل کشور به 
۷۰ تا ۸۰ هزار حلقه رسیده که به هیچ وجه 

با میزان مصرف، قابل مقایسه نیست.

دستگیری کارمند قالبی 
نهاد ریاست جمهوری در کرج

کرج- قدس آنالین: پلیس آگاهی استان 
با انتشــار تصویر فردی که خود را به دروغ 
کارمند نهاد ریاســت جمهــوری معرفی 
می کرد، خواستار حضور مالباختگان و طرح 
شکایت از ســوی آن ها شد. سرهنگ جواد 
صفایی اظهار کرد: در پی اعالم شکایت یکی 
از شــهروندان از فردی که خود را کارمند 
نهاد ریاست جمهوری معرفی و با توسل به 
شگردهای فریبکارانه اقدام به کالهبرداری از 
وی کرده است، شناسایی متهم در دستور 
کار مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهی استان 
البــرز قرار گرفت. وی افزود: نامبرده پس از 
شناســایی متقاضیان دریافت وام به آن ها 
نزدیک شده و پس از طرح دوستی با معرفی 
خود به عنوان کارمند نهاد ریاست جمهوری 
ادعا می کند که می تواند براحتی برای آن ها 

وام کم بهره دریافت کند.

 قد س / مریم ذوالفقــاری منظری  
کاربران شــبکه های اجتماعی در شمال 
کشــور و بویژه شهرســتان نــور حتماً با 
انتقادات و گالیه های زنبورداران مبنی بر 
ممانعت مسئوالن منابع طبیعی برای ورود 
کندوها به جنگل آشنا هستند؛ موضوعی 
که هفته گذشــته حتی پایش به برخی 

رسانه های رسمی نیز باز شد.
 در این سیل انتقادها که در خبرگزاری های 
داخلی نیز منتشــر شد، یک تولیدکننده 
عسل در شهرســتان نور مازندران مدعی 
شد که »اداره منابع طبیعی نه تنها برای 
زنبورداران هیچ امکاناتی را فراهم نمی کند، 
بلکــه بــرای ورود آنان به جنــگل موانع 
ایجاد می کنــد«.  مجتبی ایزدی زنبوردار 
شهرســتان نور و یکی از منتقدان جدی 
در این حوزه در همین خصوص اظهارکرد 
که این موضوع موجب شده 
تا بــا هزینه شــخصی راه 
خود را برای ورود به جنگل 
باز کنــد و هیچ حمایتی از 
طرف مســئوالن بــه خود 
ندیده است. وی که در این 
زمینــه گفت و گوی مفصلی 
بیان  با خبرگزاری ها داشت 
کــرد: در ایران بســیاری از 
بــه صورت  مســائل هنوز 
کارشناسی شده جا نیفتاده 
اســت زیرا در کشــورهایی 
همچــون کانــادا یکــی از 
بیشترین راه های کسب درآمد دولت بابت 
اجاره ای اســت که باغدارها به زنبورداران 
می دهند، اما در ایــران این امر به صورت 
کامالً معکوس است. وی حتی برای ضریب 
دادن بــه اهمیت این موضــوع و ضرورت 
وجود کندو ها در جنگل ها مدعی شد: در 
صورتی که ثابت شــده اگر زنبور عسل از 
چرخه زیستی حذف شود، کره زمین فقط 
چند دهه سرسبزی خود را حفظ می کند، 

چون گیاهان اساسی دوپایه و به صورت نر 
و ماده و از دو درخت مجزا هســتند و این 
عملیات گرده افشانی و ادامه نسل را فقط 
زنبور عســل انجام می دهد. این زنبوردار 
همچنین گفته است زنبورداران در آن بازه 
زمانی که در جنگل حضور دارند، حافظ و 
نگهبان جنگل هستند و حمایت مسئوالن 
و اداره ها از این صنعتی که مورد محرومیت 
قرار گرفته، باعث رشــد هرچه بیشتر آن 
می شــود. بر همین اساس خبرنگار قدس 
در گفت و گویی با مسئوالن منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان نور صحت و سقم 
این ادعا و همچنین حمایت های محتمل 

را جویا شد.

ممانعتی وجود ندارد
ادریس هدایتی کارشــناس جنگل اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور 
با رد ادعای این زنبوردار به خبرنگار قدس 
گفت: حضور زنبورداران و کندوهای عسل 
در جنگل ها گویای این واقعیت است که 
منابع طبیعی ممانعتــی در قبال حضور 

کندوداران ندارد.
وی با اشــاره به اینکه جانمایی کندوهای 
یک زنبــوردار در جنــگل برعهده منابع 
طبیعی اســت، افزود: برخی از زنبورداران 

قصد دارند در منطقــه خاصی که گاهی 
مناطق حفاظتی هستند، کندوهای خود را 
قرار دهند که با این افراد مخالفت می شود.

جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان
کارشــناس جنــگل اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان نور با اشــاره به 
این موضوع که در مــوارد خاص احتمال 
برخی مخالفت ها به دلیــل اجرای قانون 
منع بهره بــرداری از داخل جنگل وجود 
دارد، ابرازکــرد: مناطــق حفاظتی منابع 
طبیعی مناطقی هســتند که باید در آن 
رفــت و آمدها به طور دقیق تحت کنترل 
باشد چراکه مورد سوءاستفاده قاچاقچیان 

چوب قرار می گیرد. بر این اســاس حضور 
بهره برداران باید با نظارت کامل باشد، اما 
این موضــوع دلیل بر مخالفت یا ممانعت 

حضور کندوداران نیست.
وی در پاســخ بــه این ســؤال که حضور 
زنبورداران در جنگل ها چه مزایا و مضراتی 
دارد، عنوان کرد: حضور آنان هیچ ضرری 
بــرای جنگل ندارد و حتی بســیار مفید 
نیز هست چراکه منجر به باروری جنگل 
می شوند، اما گاهی زنبوردار قصد دارد در 
مناطقی که تحت حفاظت منابع طبیعی 

نیســت، کندوهای خود را برپا کند که با 
مخالفت هایی روبه رو می شود.

هدایتی حفــظ و حراســت از جنگل را 
وظیفه ای عمومی و با مشــارکت مردمی 
امکان پذیر دانســت و خاطرنشان کرد: از 
زنبورداران به عنوان بهره برداران از جنگل ها 
درخواست داریم حافظان جنگل باشند و 
در صورتی که رفت و آمدهای مشــکوک 
و غیرمتعارف در جنگل را مشاهده کردند 
برای جلوگیری از هرنوع سوءاســتفاده و 
آسیبی به جنگل به منابع طبیعی اطالع 

دهند. 

کندو داران کمک حال منابع طبیعی
عطاءاهلل توکلی رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیــزداری شهرســتان نور با اشــاره 
بــه اینکه متولی اصلــی عرصه های ملی، 
جنگل ها و دریاها، منابع طبیعی اســت، 
گفت: این ادعایی درســت نیست، چراکه 
زنبورداران تا حد بسیاری کمک حال منابع 
طبیعی هستند و اگر در مواردی از حضور 
زنبورداران جلوگیری شده، به دلیل رعایت 
نکردن موارد و شرایط الزم از سوی آن ها 

بوده است.
وی افزود: وجود و حضور زنبورها در جنگل 
بسیار ضروری است چراکه زنبور به مسئله 
باروری جنگل و در نهایت پایداری جنگل ها 
کمک می کنند و اگر زنبورها و زنبورداران 
در جنگل ها حضور نداشته باشند، جنگل ها 

رو به نابودی می روند.
رئیس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرستان نور ادامه داد: به همین منظور 
تا حد ممکن بــا زنبورداران همکاری های 
الزم صورت می گیرد، برای مثال در ابتدای 
فعالیت آن ها در جنگل ها کارشناســانی 
از منابع طبیعــی در بحث جانمایی بهتر 
کندوها و دیگر مــوارد آن ها را راهنمایی 
می کننــد تا حضور آنــان را در جنگل ها 

همچون گذشته داشته باشیم. 

برخی از 
زنبورداران قصد 
دارند در مناطق 
حفاظتی کندوهای 
خود را قرار دهند 
که باید تحت 
نظارت منابع 
طبیعی فعالیت 
کنند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سردار نقدى: بايد با غرور از 40 سالگى انقالب دفاع كنيم  ايسنا: معاون سپاه پاسداران با بيان اينكه سنگرهاى كليدى دنيا توسط انقالب مرتباً در حال فتح شدن است، گفت: اين انقالب مسيرى روشن 
پيش رو دارد، اما دشمنان در عالم مجازى مى خواهند طورى نشان دهند كه انقالب به پايان راه رسيده، بنابراين در اين شرايط وظيفه مروجان انقالب و هاديان سياسى روشنگرى است. اكنون در 40 سالگى انقالب 

بايد با غرور و سربلندى از آن دفاع كنيم، چراكه نمره انقالب در اين 40 سال 20 بوده است.

چرا اقتصاددانان حامى دولت، منتقد شده اند؟
«چوب  تا  «دنده خــالص»  از  جهان: 
خشــك» تعابيــرى كه ايــن روزها 
اقتصاددانان دولتى درباره سياست هاى 
دولتى به كار مى برند. اين انتقادات از 
توسط  دولت  اقتصادى  سياست هاى 
كه  مى شــود  مطرح  اقتصاددانانــى 
پيش تر همين افــراد با حمايت تام و 
تمام از دولت در انتخابات سال 96 با 

نامه اى خطاب به ملت ايران هشدار مى دادند كه اگر دولت روحانى ادامه نيابد مشكالت 
عظيمى بر كشور وارد مى شود.

در ســال گذشــته، 50 اقتصاددان با صدور بيانيه اى از حســن روحانى در انتخابات 
رياست جمهورى حمايت كردند. در ميان آنان نام اقتصاددانانى چون سعيد ليالز، محمد 
ستارى فر، فرشاد مؤمنى، محسن رنانى، بهروز زنوز، جعفر عبادى، زهرا كريمى، محمود 
ختايى، حسن طايى، محمدحسين شريف زادگان، عباس شاكرى و حسين راغفر، به 

چشم مى خورد. حاال همين اقتصاددانان منتقد سياست هاى اقتصادى دولت هستند.
بايد ديد در پس پرده منتقد شــدن اقتصاددانان حامى دولت چه موضوعى اســت؟ 
سياست دولت نسبت به گذشته تغيير خاصى كرده است كه اين افراد روزى حامى بوده 
و امروز منتقد شده اند كه ظاهراً اين فرضيه مردود است؛ چون در عمل تغيير رويكردى 
در اين پنج ســال مشاهده نمى شود، غيرازآنكه ادامه آن روند آغازشده در سال 92 به 
اينجا ختم شده است؛ اما فرضيه دوم و به نظر صحيح تر جاخالى دادن اقتصاددانان حامى 

دولت براى حفظ آبروى خود با ايفاى نقش منتقد و فرار از آن حمايت هاست.

ضرورت وجود مكانيسم نظارت مستمر بر نمايندگان
وطن امروز: عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان گفت: شوراى نگهبان به 
دنبال اين نيســت كه نظارت خود را توسعه دهد و آن را گسترده كند، اين موضوع را 
بيان مى كنم كه عده اى نگران نباشند، اگر قانونى هم در اين زمينه آورده شود، ما آن 
را رد مى كنيم؛ اما نبايد كسى با اصل نظارت مخالفت كند؛ نظارت حكم عقل است و 
براى همه نهادها بايد باشد، اينكه يك نهاد و مرجع براى نظارت بر عملكرد نمايندگان 
وجود داشــته باشد، اين يك امر عقاليى است و بايد اين نظارت دقيق، كارآمد و مؤثر 
باشد و همه مجلس هاى دنيا اين نظارت را دارند و غالباً از طريق خود احزاب اين اتفاق 
رخ مى دهد. اخيراً نماينده پارلمانى در يك كشور اروپايى حرفى را عليه يك اقليت زده 
بود، حزب متبوع آن نماينده اعالم كرد موضوع را بررسى مى كند و اعالم كرد اگر الزم 
شد نماينده را از حزب اخراج مى كنيم. پس در كشورهاى ديگر نظارت استصوابى دارند 
و اين موضوع در حين نمايندگى است و مى تواند منجر به محروميت عملى يك نماينده 
به طور دائم شود. حرف ما اين است كه در جمهورى اسالمى هم يك مكانيسم نظارتى 
در حين دوره نمايندگى بايد باشد و شوراى نگهبان هم نباشد و اگر شورا براى اين كار 

انتخاب شود ما آن را رد مى كنيم. اين نظارت هم بايد مؤثر باشد.

اميد درمانى دولت
الف: عبدى در يك گفت و گوى رسانه اى با بيان اينكه اميدوار كردن مردم با سخنرانى 
وظيفه دولت نيست، خاطرنشان مى كند: «سياستى با عنوان اميد درمانى دولتى وجود 
ندارد كه حال بخواهيم صرفاً با صحبت كردن جامعه را اميدوار كنيم. متأسفانه ما شاهد 
اختالفات گسترده در دولت هستيم. در كدام دولت اين حجم از اختالفات وجود داشت؛ 

وزير بهداشت عليه يك وزير ديگر صحبت مى كند، وزير راه عليه ديگرى است».
اين تحليلگر اصالح طلب ضمن بيان مصاديقى از نااميدى كابينه دولت خاطرنشــان 
مى كند: «سياست هاى متناقض، صدور روزانه بخشنامه هاى مختلف، عدم پايبندى به 
قول و قرارهاى مطرح شده و نبود مدير براى كارهاى مهم با كارايى و كارآمدى در تضاد 
است، حداقل كارى كه دولت بايد در شرايط فعلى انجام دهد، آن است كه اقتصاد را به 
يك گروه كارشناس و متخصص واگذار كند. متأسفانه دولت كنونى توانايى كار كردن 
ندارد؛ چراكه اين مديران براى شرايط نرمال و عادى شايد دولت مناسبى باشند، اما براى 
شرايط كنونى مناسب نيستند». عبدى ادامه مى دهد: «اينكه مسئولى بگويد چون به 
دولت رأى داده ايد وضعيت همين بوده و بايد تحمل كرد چه معنايى دارد؟ چطور زمانى 

كه نياز به رأى مردم دارند اين صحبت ها مطرح نمى شوند».

تحليل

 سياســت  انحالل هشــت شــورا و سلب 
عضويت 283 عضو شــوراى شهر خبرى بود 
كه سيد ســلمان سامانى ســخنگوى وزارت 
كشــور چند روز پيش اعالم كرد. بدون اعالم 
اين مقام مسئول هم با مرور اخبار رسانه هاى 
طى يك ســال عمر پنجمين دوره شــوراى 
شهرها و روســتاها مى توان فهميد كه حجم 
اخبار دستگيرى يا محكوميت اعضاى شوراى 
شهرهاى مختلف كشور قابل  توجه بوده است.

خبرهايــى كه محور آن اختالس يا ارتشــا يا 
سوءاستفاده از اختيارات بوده است و در موارد 
نادرى مشكالت اخالقى، از شوراى شهر مشهد 
تا شــوراى شــهر بابل؛ اما مورد آخر جنجال 
زيادى به پا كــرد، جنجالى كه موضوع تأييد 
صالحيت و نظارت بر شوراهاى شهر را دوباره 

مطرح كرده است.

 رسوايى بابل گيت و حلقه مفقوده 
شوراهاى شهر

مورد عجيب شــوراى شــهر بابل باعث شده 
برخى بــه گفته محمد فاضلــى، عضو هيئت 
 علمى دانشگاه شــهيد بهشتى، آن را رسوايى 
بابل گيت بخوانند. با دســتگيرى و استعفاى 
چند نفر از اعضاى شــوراى شهر بابل به اتهام 
رســوايى اخالقى، برخى رســانه ها ابعاد اين 
ماجرا را شــرح داده اند، منبع اين رسانه ها هم 
اظهارات امام  جمعه شــهر بابــل بود. خالصه 
ماجرا هم اين است كه يكى از نزديكان اعضاى 
شــورا با دسيسه چينى و اســتخدام يك زن، 
زمينه تهيه فيلم غيراخالقى از پنج عضو شورا 

و اخاذى از آنان را فراهم مى كند.

 چه كسى مسئول نظارت بر شوراهاست؟ 
در پاســخ به اين ســؤال دو مرحله نظارت را 
مى تــوان در نظر گرفت، پيــش از انتخابات و 
مرحله تأييــد صالحيت و بعــد از انتخابات. 
برخالف انتخابات رياست جمهورى و مجلس 
شوراى اسالمى كه صالحيت نهايى كانديداها 
را شوراى نگهبان مشــخص مى كند، بررسى 
صالحيت كانديداى شــوراهاى شهر و روستا 
بر عهده ايــن نهاد نيســت و هيئت مركزى 
نظارت بر انتخابات شــوراها متشــكل از پنج 

نفر و مســئوليت هيئت نظارت هر استان هم 
بر عهده ســه نفر است كه از ميان نمايندگان 

مجلس انتخاب مى شوند.
پررنگ بودن نقــش نمايندگان مجلس فعلى 
كه عمدتاً حامى دولت و يك جريان سياســى 
خاص هســتند، اين ســؤال را به وجود آورده 
اســت كه نتيجه نظارت آن ها چــرا منجر به 
شكل گيرى شوراى شهرهاى ناكارآمد و بعضاً 
دچار فســاد شده است؟ بويژه  اينكه طى چند 
روز اخيــر برخى از اين نماينــدگان انتقادات 
تندى نســبت به شــوراى نگهبان داشته اند و 
علت بى عملى خود در حل مشكالت اقتصادى 
كشــور را ناشى از نظارت استصوابى اين شورا 

دانسته اند!

 نشانى غلط نمايندگان درباره نظارت 
استصوابى

امــا چهره هايى همچــون آذر منصورى فعال 
اصالح طلــب در اين زمينه نظــرى متفاوت 
دارند، وى نوشــته است:  «انحالل هشت شورا 
و ســلب عضويت 283 عضو شــوراى شــهر 
در سراســر كشور، چه بر ســر خردترين نهاد 
منتخب دمكراتيك ايران آمده اســت؟ نشانى 
غلط،  نظارت استصوابى است. بهترين انتخاب 
هم نياز به  نظارت و  پاسخگويى دارد. تا زمانى 
كه نسبت قانونى بين انتخابات و  حزب روشن 
نشود، نهاد انتخابى الزاماً در خدمت دمكراسى 

نخواهد بود».
البتــه چنين خأل نظارتى از همان ســال 96 
و همزمان بــا انتخابات شــوراها مطرح بود، 
آيت اهللا احمد جنتى دبير شــوراى نگهبان در 
زمــان انتخابات دوره پنجم شــورا گفته بود: 
«متأســفانه نظارت در انتخابات شوراى شهر 
حســاب وكتاب ندارد و مصيبت اســت چون 
صالحيت ها به خوبى رســيدگى نمى شــود و 
400 هزار نفر در انتخابات (شــوراى شــهر) 
وارد مى شــوند و بخوبى سوابق و شرايط آن ها 

بررسى نمى شود».
عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان 
هم گفتــه بود: «شــوراى نگهبــان در بحث 
انتخابات شــوراها ورود نخواهد داشت، قانون 
اساســى چنين اختيارى به شــوراى نگهبان 

نداده است. شوراى نگهبان در خصوص نظارت 
بر انتخابات شوراها، نه ادعايى دارد، نه فرصت 

و نه امكانات الزم را در اختيار دارد».

 مجلس ناتوان در احراز صالحيت ها
خود نماينــدگان مجلس نيز بــه ناكارآمدى 
نظارتشــان اذعــان دارنــد، امير خجســته 
نايب رئيس اول كميســيون شــوراها و امور 
داخلى كشــور، در واكنش به اتفاقات شوراى 
شــهر بابــل، مى گويد: «مكانيســم بررســى 
صالحيت هــا و انتخابات شــوراها مورد تأييد 
نيســت و بر اســاس اطالعاتى كــه بنده در 
اين دوره از كل كشــور دريافــت كردم روند 
كار رضايت بخــش نبوده اســت. در انتخابات 
شوراها فشارهاى سياســى سنگينى بر دفاتر 
نمايندگان مجلس در هر حوزه انتخابيه حاكم 
مى شود و حتى اين فشــارها به دستگاه هاى 
نظارتــى و مجموعــه اى كه مســئول تأييد 
صالحيت نامزدهــاى انتخابات شــوراها هم 
هســتند، وارد مى شــود. بايد يك مكانيسم 
دقيق و حساب شــده از پيش براى انتخابات 
شوراهاى شهر و روستا طراحى شود، طى اين 
دوره از انتخابــات شــوراها و حتى دوره قبل 
با توجه به حضورم در كميســيون شوراهاى 
مجلــس، معتقدم مكانيســم خوبــى وجود 
نداشت. امكانات، برنامه ريزى، بودجه و مكان 
خاص و خوبى براى انتخابات شــوراهاى شهر 
و روســتا وجود ندارد متأســفانه بايد شاهد 
اين گونــه اتفاقات در شــوراها باشــيم، قطعاً 
نمونه هاى ديگرى هم در بحث فســاد وجود 

دارد».
و  عضو هيئت رئيســه كميســيون شــوراها 
امــور داخلى كشــور در مجلس بــا تأكيد بر 
اينكه شــوراى نگهبان براى انتخابات رياست 
جمهــورى و مجلــس مكانيســم، بودجه و 
امكانات خــاص دارد، اظهار مى كند: «مجلس 
نيز بايد از قبل مكانيســمى را براى انتخابات 
شوراها برنامه ريزى كند نه آنكه تنها چند ماه 
مانده به شــروع انتخابات وارد كار شود و هر 
كسى به نوعى راهكار خود را ارائه دهد بر اين 
اساس اين گونه حق مردم در انتخابات شوراها 

عملى نمى شود».

 قانون انتخابات شوراها يكى از 
سست ترين قانون هاى نظارتى و انتخاباتى

فرهاد تجرى سخنگوى هيئت مركزى نظارت 
بر پنجمين انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا نيز مى گويد: «در همان زمان انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستاها اعالم كرديم 
كه قانون اين انتخابات يكى از سســت ترين و 
بى پايه ترين قانون هاى نظارتى و انتخاباتى در 
كشور است، لذا با اين فرايند خيلى نمى تواند 
انتخابات ســالم، مؤثر و مثبتى باشد. به دليل 
آنكه نظارت هــاى آنى و فورى بــدون منابع 
تحقيقــى ثابــت و مطمئن با عنــوان هيئت 
ناظر بر انتخابات شــوراها تشــكيل مى شوند 
و دسترســى اين گروه به اطالعات و امكانات 
ضعيف است و اخبار و اطالعات واصله به اين 
هيئت درباره برخى نامزدهاى انتخابات شوراها 

از  مى رسد.  معكوس  به صورت 
ســوى ديگر نفوذ جريانات و 
افراد بر نمايندگان مجلس كه 
خود به عنوان فردى ذى مدخل 
و ذى نفع در موضوع انتخابات 
شــوراها بــه دليــل چينش 
سياسى محســوب مى شوند و 
ناظر  نقش  انتخابــات  اين  در 
را ايفــا مى كنند هم تأثيرگذار 
اســت و به نوعــى مى تــوان 
گفت كــه رفتارها و برخوردها 
شــوراها  انتخابات  رونــد  در 
ســليقه اى صــورت مى گيرد. 
تأييــد  و  خروجــى  قاعدتــاً 
شوراهاى  انتخابات  نامزدهاى 
اســالمى شــهر و روســتاها 
باشد  مناسب  نمى تواند  خيلى 

و اكنون شــاهديم كه به دليل همين مسائل 
مشــكالتى با عنوان مباحث فســاد اخالقى و 
مالى در تعدادى از شــوراها به وقوع پيوسته 

است».
وى ادامــه مى دهد: «ســاز و كار مســتقل و 
محكمى براى انتخابات شــوراها وجود ندارد 
درصورتى كه شــوراى نگهبان از هم اكنون در 
حال بررسى شناسنامه و سوابق و رويكردهاى 

افراد براى انتخابات بعدى مجلس است».
اين نماينده مجلس درباره راه حل اين مشكل 
مى گويد: «قانون نحــوه رد يا تأييد صالحيت 
نامزدهاى انتخاباتى بايد به دليل آســيب پذير 
بودن تغيير كنــد، لذا از همان زمان انتخابات 
شوراها خواستيم تا نظارت بر اين انتخابات از 
مجلس شــوراى اســالمى گرفته شود و نبايد 
نمايندگان راســاً وارد اين موضوع شــوند. در 
انتخابات شوراها خداى ناكرده 
شخصى  به صورت  نمايندگان 
در تأييــد يــا رد صالحيت ها 
اعمال نظــر مى كنند يا امكان 
دارد نماينده اى آن قدر بمباران 
اطالعاتــى درســت يــا غلط 
نسبت به شــخصى بشود كه 
ناخواســته تصميمى بگيرد و 
از سوى ديگر نحوه استعالمات 
و عملكرد دستگاه هاى نظارتى 
در ايــن ميان هــم تأثيرگذار 
است. يك نهاد فرا قوه اى مانند 
شوراى نگهبان بايد مسئوليت 
اسالمى  شــوراهاى  انتخابات 
شهر و روستا را بپذيرد يا يك 
كميته اى متشــكل از سه قوه 
براى نظــارت و برگزارى اين 

انتخابات تشكيل شود».

قدس ريشه هاى رسوايى بابل و انحالل 8 شورا و سلب عضويت 283 عضو در يك سال را بررسى مى كند

كارنامه نا مقبول در«تأييد صالحيت» شوراهاى شهر

پررنگ بودن نقش 
نمايندگان مجلس 

فعلى كه عمدتًا 
حامى دولت و يك 

جريان سياسى 
خاص هستند، 
اين سؤال را به 

وجود آورده است 
كه نتيجه نظارت 

آن ها چرا منجر به 
شكل گيرى شوراى 
شهرهاى ناكارآمد 
و بعضاً دچار فساد 

شده است؟

بــــــــرش

«چوب  تا  «دنده خــالص»  از   :
خشــك» تعابيــرى كه ايــن روزها 
اقتصاددانان دولتى درباره سياست هاى 
دولتى به كار مى برند. اين انتقادات از 
توسط  دولت  اقتصادى  سياست هاى 
كه  مى شــود  مطرح  اقتصاددانانــى 
پيش تر همين افــراد با حمايت تام و 
 با 
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پارلمان افغانستان با بازبينى پيمان امنيتى كابل موافقت كرد

ايستادگى قانونى در برابر تحكم آمريكايى
بين الملل: رئيس پارلمان افغانســتان در پى 
درخواســت شــمارى از نمايندگان و افزايش 
ناامنى ها در اين كشــور با بررسى مجدد پيمان 
امنيتى كابل- واشنگتن موافقت كرد.«عبدالرئوف 
ابراهيمــى» در واكنش به انتقادهــا از پيمان 
امنيتى كابل با واشنگتن با بيان اينكه نمايندگان 
بازبينى اين پيمان را خواستار هستند، افزود: آنان 
درخواست هاى خود را به هيئت ادارى پارلمان 
افغانستان ارائه كرده اند تا به اين موضوع خارج 
از نوبت رسيدگى شــود. «محى الدين مهدى» 
نماينده مجلس ملى افغانستان كه موافق بازنگرى 
پيمان امنيتى كابل و واشنگتن است دراين باره 
گفت، براساس اين پيمان قرار بود نظم و امنيت 
در افغانســتان افزايش پيدا كند، اما نه تنها اين 
چنين نشــد؛ بلكه همه روزه اين كشور شاهد 
كشته شدن غيرنظاميان و حتى نيروهاى امنيتى 
افغان اســت پيمان امنيتى آمريكا و افغانستان 
در زمان رياســت جمهورى «حامــد كرزى» 
تنظيــم و در اولين روزهاى آغــاز به كار دولت 
«محمد اشرف غنى» رئيس جمهورى افغانستان 
امضا شــد. از همان ابتدا مخالفــان اين قرارداد 
معتقد بودند آمريكا با امضاى پيمان امنيتى با 
دولت افغانستان دو هدف را دنبال مى كند؛ اول 
آنكه ادامه اشغال افغانستان را قانونى كند و دوم 
اينكه پايگاه هاى نظامى خود را در اين كشــور 
افزايش دهد. اين در حالى است كه دولت كابل 
انتظار داشت دولت و ارتش آمريكا ضمن آموزش 
و تجهيز ارتــش و پليس ملى افغانســتان در 
برقرارى امنيت در اين كشور نيز مشاركت كنند.

خشم مردم افغانستان از گفت وگوهاى 
پنهانى با طالبان

با گذشت بيش از سه ســال از امضاى پيمان 
امنيتى آمريكا با دولت افغانستان نه تنها ارتش 
آمريكا به تعهــدات خود در مــورد كمك به 
برقرارى امنيت در افغانستان عمل نكرده است، 
بلكه ضمن تشديد خشــونت هاى خونين در 
افغانستان آمريكا با طالبان نيزوارد گفت وگوهاى 
پنهانى شده كه بشدت خشم مردم افغانستان 
را برانگيخته اســت. «اهللا ُگل مجاهد» نماينده 

مجلس ملى افغانســتان گفت: تنها راه پايان 
جنگ، كشتار غيرنظاميان و تأمين امنيت در 
افغانستان، خروج نظاميان خارجى به فرماندهى 

آمريكا از افغانستان و لغو پيمان 
امنيتى كابل - واشنگتن است 
زيــرا آمريكا از ايــن پيمان به 
حضور  مشــروعيت  عنــوان 
نظاميش در افغانستان استفاده 
پارلمان  نماينــدگان  مى كند. 
افغانستان در حالى بر بازنگرى 
در پيمــان امنيتى بــا آمريكا 
اصرار دارنــد كه دونالد ترامپ 
رئيس جمهورى اين كشور نيز 
اعتقادى به آن ندارد و در حال 
بازنگرى در اهداف واشــنگتن 
براى ادامه حضور نظامى آمريكا 
در افغنستان با كمترين هزينه 

مالى و انسانى است.

مواضع تنــد حامدكرزى عليه ناتو و 
آمريكا

پيشتر از اين نيز حامد كرزى در سخنانى اعالم 
كرده بود، آمريكا نمى تواند از طريق عمليات هاى 
نظامى، بمبــاران و تخريب منازل غيرنظاميان 
افغان به اهدافش در افغانســتان برســد. وى 
افزود: بمباران روستاها و منازل مسكونى مردم 
افغانستان عالوه بر تلفات جانى و خسارات مالى 

موجب تشــديد آتش جنگ و افزايش نفرت از 
آمريكا شده اســت. همزمان با اظهارات كرزى 
در انتقاد از عملكرد آمريكا، انتشار برخى اخبار 
از  تروريست ها  استفاده  درباره 
تجهيــزات نظاميان آمريكايى 
در حملــه اخيــر بــه وزارت 
كشــور افغانستان و همچنين 
اذعان ژنرال «جان نيكلسون» 
اين  خارجى  نظاميان  فرمانده 
كشور به ارتباط پنهان برخى 
ديپلمات هــاى آمريكايــى با 
شمارى از سركرده هاى طالبان 
در افغانســتان نشــان دهنده 
ســفيد  كاخ  مخرب  عملكرد 
در جنگ اين كشــور اســت. 
در شرايطى حمالت آمريكا و 
ناتو بخصوص بمباران مناطق 
مختلف افغانســتان تداوم يافته است كه طبق 
توافقنامه امنيتى كابل با واشنگتن پس از پايان 
مأموريت رزمى نيروهاى خارجى در افغانستان 
از ابتداى ســال 2015، هرگونه حمله هوايى 
عليه مواضع تروريست ها در اين كشور تنها با 
درخواست دولت كابل با هدف پشتيبانى هوايى 

از نيروهاى افغان انجام بشود. 
تــداوم حمالت آمريكا و ناتو در افغانســتان و 
كشتار غيرنظاميان در شرايطى است كه پس 
از واگــذارى مســئوليت هاى امنيتى به دولت 

افغانســتان در ســال 2014 و امضاى پيمان 
امنيتى بين كابل و واشــنگتن، انتظار مى رفت 
كاخ سفيد به تعهدات خود در اين عرصه پايبند 
باشد. البته كارنامه سياه آمريكا در افغانستان، 
تنها به اقدام هاى خودسرانه و يكجانبه نظاميان 
آن كشور و كشتار غيرنظاميان محدود نيست و 
عملكرد مخرب كاخ سفيد زوايا و ابعاد خطرناك 
ديگرى دارد كه ضمــن نقض حاكميت ملى 
افغانستان موجب شده تا دوگانه جنگ و صلح 
بر خالف منافع و مصالح مرم اين كشور به پيش 

برود.

آمريكا به دنبال سياست بحران زايى 
در خاورميانه است

درهمين راستا برخى محافل در آمريكا از برنامه 
دولت اين كشور براى خصوصى سازى جنگ در 
افغانستان خبر مى دهند كه بشدت با مخالفت 
مــردم و نهادهاى مختلف سياســى و نظامى 
در افغانســتان روبه رو شده است. «عبدالودود 
پيمان» نماينده  مجلس ملى افغانستان گفت: 
پيمان امنيتى آمريكا و افغانســتان نه تنها در 
تأميــن امنيت و برقرارى صلح در اين كشــور 
نتيجه نداشــته اســت، بلكه روز به روز ناامنى 
در افغانستان افزايش يافته و جنگ طوالنى تر 

شده است. 
اين وضعيت زمينه اجراى ساير اهداف آمريكا 
از ادامه اشــغال افغانســتان را فراهم مى كند. 
درخواست نمايندگان پارلمان افغانستان براى 
تجديــد نظر در پيمان امنيتى با آمريكا بيانگر 
لبريز شــدن صبر مــردم و نهادهاى مختلف 
افغانستان از بى توجهى آمريكا به امنيت و جان 
و مال مردم اين كشــور اســت. شرايط ناامنى 
در افغانستان آشكارا نشان مى دهد كه آمريكا 
سياست مديريت بحران در افغانستان را براى 
اجراى سياست هاى شوم خود در منطقه دنبال 
مى كند كه از جمله آن ها ترانزيت تروريسم به 
آسياى مركزى، غارت منابع معدنى افغانستان 
و تحميل شرايطى كه دولت اين كشور حضور 
شركت هاى امنيتى خصوصى را بپذيرد، قابل 

اشاره است.

از همان ابتدا 
مخالفان اين 

قرارداد معتقد 
بودند آمريكا با 

امضاى پيمان 
امنيتى با دولت 

افغانستان 
مى خواهد ادامه 

اشغال افغانستان را 
قانونى كند

بــــــــرش

پوتين پيشنهاد صلح بدون پيش شرط را به ژاپن داد
مهر: رســانه هاى روسى در خبرى فورى 
اعــالم كردند كــه «والديميــر پوتين» 
رئيس جمهور اين كشور به «شينزو آبه» 
نخســت وزير ژاپن پيشــنهاد داده كه تا 
پيش از پايان ســال جارى ميالدى يك 
توافــق صلح بدون پيش شــرط را امضا 
كنند. روسيه و ژاپن با گذشت بيش از 70 
سال از جنگ جهانى دوم، هنوز موافقتنامه صلح امضا نكرده اند؛ زيرا توكيو امضاى 
موافقتنامه را مشروط به واگذارى جزاير كوريل جنوبى كرده است كه در پايان جنگ 
به تصرف نيروهاى شوروى درآمد و روسيه نيز وضعيت كنونى را به عنوان پيامدهاى 
جنگ جهانى دوم تمام شده و غيرقابل بازگشت مى داند.سايه مالكيت چهار جزيره 

جنوبى كوريل بر روابط اقتصادى و سياسى توكيو و مسكو سنگينى مى كند.

يورش نظاميان صهيونيست به كرانه باخترى
العهــد: نظاميان رژيم صهيونيســتى 
همچنان به اقدامات خود عليه شهروندان 
فلســطينى ادامه مى دهند.بر اساس اين 
گزارش، نظاميان صهيونيست در همين 
راســتا به مناطق مختلف كرانه باخترى 
رســانه هاى  اعالم  بردند.طبق  يــورش 
فلسطينى، به دنبال اين حمله درگيرى 
شديدى ميان صهيونيست ها و شهروندان فلسطينى درگرفت.شاهدان عينى اعالم 
كردند كه 23 فلسطينى بدون تفهيم اتهام توسط نظاميان صهيونيست بازداشت 

شدند.

افزايش آمارتلفات حمله «ننگرهار» 
به 68 كشته و 168 زخمى

ســخنگوى  خوگيانى»  «عطاءاهللا  افق: 
والــى ننگرهار اعالم كــرد كه در حمله 
انتحارى كــه اعتراض كننــدگان را در 
منطقه «دهكــه» واقع در «مهمند دره» 
اين واليت هدف قــرار داده بود، 68 تن 
جان باخته و دست كم 168 تن ديگر نيز 
زخمى شده اند. اين حمله زمانى صورت 
گرفت كه شمارى از شهروندان مهمند دره ننگرهار، عليه يك فرمانده پليس محلى 
دست به اعتراض زده و خواستار بركنارى وى شده بودند. اين معترضان گفتند كه 

اين فرمانده پليس دست به آزار و اذيت مردم محل مى زند.

تفاهم فتح و سائرون 
درباره روساى سه گانه است نه ائتالف بزرگ

النهرين:  نعيم العبــودى عضو ائتالف 
الفتح عــراق گفت: نزديكى ميان ائتالف 
الفتح به رهبرى هادى العامرى و سائرون 
به رهبرى مقتدا صــدر در واقع نزديكى 
به منظور توافق درباره روســاى سه گانه 
است نه ائتالف بزرگ. وى افزود: تا بدين 
لحظــه نزديكى و تفاهم ميــان الفتح و 
ســائرون ائتالف نيست و نزديكى و تفاهم درباره نخســت وزير و نيز حمايت از 
اينكه چه كسى رئيس پارلمان و نيز رئيس جمهور شود، است و از اين رو ائتالف 
نيست. العبودى درباره ائتالف بزرگ پارلمانى گفت:  ما منتظر تصميم دادگاه فدرال 
مى مانيم. وى افزود: تالش هاى الفتح و سائرون در وهله كنونى هماهنگى و تفاهم 
و اتفاق درباره نخست وزير صرف نظر از اينكه چه طرفى از نظر عددى فراكسيون 

بزرگ را تشكيل خواهد داد، است.

اتحاديه عرب را فراموش كنيد
تسنيم: «وليد معلــم» وزير خارجه سوريه 
اعالم كرد كــه فعاليت هاى اتحاديه عرب به 
خاطر خروج سوريه از آن ديگر اهميتى ندارد.
معلم در مصاحبه با يك نشريه روسى در پاسخ 
به اينكه آيا اين احتمال وجود دارد كه سوريه 
به اين اتحاديه بازگردد، گفت: «اتحاديه عرب 

را فراموش كنيد».

يك كشته و 6 زخمى 
براثر انفجار در شمال تكريت

الســومريه: يك منبع امنيتى در اســتان 
صالح الدين از انفجار خــودروى بمب گذارى 

شده خبر داد.
اين منبع بيان كرد: خودروى بمب گذارى شده 
در نزديكى رستوران القلعه در منطقه الحجاج 
در شمال تكريت منفجر شد كه بر اثر آن يك 

نفر كشته و 6 نفر ديگر زخمى شدند.

پشت ويترين

 روسيه و چين در مقابله با سلطه دالر به همكارى بى سابقه رسيده اند

ترامپ سبب نزديكى مسكو و پكن

پوتيــن» رئيس جمهورى  بين الملل: «والديمير 
روســيه اعالم كرد، مســكو و پكن قصد دارند در 
مبادالت تجارى، به جاى دالر بيشــتر از پول ملى 
خود استفاده كنند و اين مبادالت را با توجه به تنش 
بين روســيه و كشورهاى غربى به سطح بى سابقه 

برسانند.
رئيس جمهورى روســيه بعد از ديدار با شى جين 
پينگ همتــاى چينى خود در مجمــع اقتصادى 
والدى وســتوك گفت: «طرف روس همانند طرف 
چينى عالقه خود را به استفاده فعاالنه از پول ملى 

در مناسبات مشترك تاييد كرد».
اين اظهارات در شــرايطى بيان شد كه كشورهاى 
غربى بعد از آغاز بحران اوكراين در ســال 2014، 
تحريم هاى اقتصادى بيش از پيش سنگينى را به 
روســيه تحميل كرده اند. آمريــكا نيز در ماه هاى 
اخير در واكنش به اتهام دخالت روسيه در پيروزى 
دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهورى 2016 
و مسموم شدن سرگئى اســكريپال، جاسوس دو 
جانبــه روس و دختر او در بريتانيــا در ماه مارس 
تحريم هاى خود را تشــديد كرده است. چين نيز 
بعد از آنكه واشــنگتن موانــع گمركى براى برخى 
كاالهــاى چينى ايجاد كــرد وارد جنگ تجارى با 
واشنگتن شــده و تدابير تالفى جويانه اتخاذ كرده 
اســت. روابط اقتصــادى و ديپلماتيك بين چين و 
روســيه در سال هاى اخير در شرايط پر تنش بين 
مسكو و كشورهاى غربى تقويت شده است و سران 

دو كشور بر گسترش و افزايش روابط اقتصادى تاكيد 
دارند تا از اين طريــق تحريم هاى اقتصادى غرب 
به ويژه آمريكا را به چالش بكشند. چين  و روسيه 
در روابط دوجانبه با يكديگر و قراردادهاى آتى نفت 
ديگر از دالر اســتفاده نمى كنند و همين روند مى 
تواند اقدامات عدم وابستگى به دالر را سرعت بخشد. 
ايران نيز در پاسخ به تشديد تحريم ها به اين روند 
اضافه شده اســت و دالر را از معامالت بين المللى 
خود خارج و تمــام پرداخت هاى بين المللى را به 

يوروانجام مى دهد.
بسيارى از كشورهاى جهان حتى متحدان نزديك 
آمريــكا در اروپا از ســلطه  دالر بــر اقتصاد جهان 
ناراضى هستند و اكنون كه رئيس جمهورى آمريكا 
با سياست هاى يك جانبه اش اياالت متحده را وارد 
جنگ تجارى با روسيه، چين، اتحاديه اروپا و حتى 
كانادا كرده است اين نياز يعنى كاهش وابستگى به 

دالر بيش از پيش احساس مى شود.
نياز به كاهش وابســتگى به دالر براى كشورهايى 
مانند روســيه به امرى حياتى تبديل شده است و 
بــدون يافتن راه حلى براى كاهش اين وابســتگى 
كشورها در چنگال سياست هاى استعمارى آمريكا 

گرفتار خواهند ماند.
ديويد استوكمان مدير بخش  بودجه كنگره آمريكا 
در زمان رياست جمهورى ريگان گفت اقتصاد آمريكا 
آنقدر قوى نيســت كه بتواند با پيامدهاى ناشى از 
جنگ تجارى ميان آمريكا و ديگر اقتصادهاى جهان 

مقابله كند.
كاهش روند وابستگى كشــورها به دالر سود دهى 
اوراق قرضــه و بهــادار وزارت خزانه دارى آمريكا را  
كاهش مى دهد و هنگامى كه اين اوراق سوددهى 
كافى نداشته باشد؛ ديگر كسى حاضر به خريد آنها 
نخواهد بود. اين در حالى است كه دولت آمريكا براى 
تامين نيازهاى مالى خــود به فروش اوراق قرضه و 
بهادار نياز دارد كه اين به چالشى جدى براى اقتصاد 

آمريكا مبدل خواهد شد.
البته همكاريهاى چين و روســيه عمدتا در بخش 
اقتصادى و انرژى متمركز نيست، بلكه دوكشور در 
بخش هاى مختلف ازجمله دربحران هسته اى كره 
شــمالى نيز همكارى دارند و در سازمان همكارى 

شانگهاى نيز از اعضاى موثر محسوب مى شوند.
 با اين وجود تــالش چين براى همكارى نظامى و 
امنيتى با كشــورهاى حوزه آسياى مركزى و حتى 
افغانستان ممكن اســت موجب بروز حساسيت و 
نگرانى در روسيه شود و به همين علت چين درصدد 

اعتماد سازى با مسكو است. 
 ديميترى الكساندروف كارشناس مسائل سياسى 
معتقد است «گسترش همكارى هاى نظامى چين 
با كشورهاى آسياى مركزى نتيجه توسعه اقتصادى 
اين كشور است. پكن مى خواهد همكارى هاى خود 
در ديگر زمينه ها، به خصوص در حوزه نظامى را نيز 
با كشــورهاى اين حوزه توسعه دهد و ممكن است 

موجب نگرانى روسيه شود.»

رويترز: «آنتونيو گوترش»، دبيركل ســازمان ملل متحد ضمــن اذعان به اينكه 
اوضاع «ادلب» و حضور تروريســت ها در آن قابل تحمل نيســت از روســيه، ايران 
و تركيه خواســت از هيچ تالشــى براى محافظت از غيرنظاميان در اين اســتان 
ســوريه فروگذار نكنند. گوترش از روســيه، ايران و تركيه خواست «از هيچ تالشى 
براى يافتــن راه حل هايى به منظــور محافظت از غيرنظاميــان فروگذار نكنند» 

و تالش بــراى اجتناب از درگيرى تمام عيار را «بســيار ضــرورى» توصيف كرد. 
ادلب آخرين پايگاه تروريســت هاى سوريه است كه به دنبال ساقط كردن حكومت 
بشــار اسد بودند.گروه هاى تروريستى مختلفى از جمله هيئت تحرير الشام (جبهه 
النصــره)، گروهك هاى «جيش الباديــه» و «المالحم»، «احرار الشــام» و برخى 

گروهك هاى تروريستى ديگر در اين منطقه حضور دارند.

  حضور تروريست ها در ادلب قابل تحمل نيست

گرفت كه شمارى از شهروندان مهمند دره ننگرهار، عليه يك فرمانده پليس محلى 

ســائرون ائتالف نيست و نزديكى و تفاهم درباره نخســت وزير و نيز حمايت از 
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