
مجل�س،  فرهنگي�ان  فراكس�يون  رئي�س 
مدرس�ه داري را پردرآمد ت�ر از كارخانه داري و 
صنعت نفت را در عين حال كم دردس�رتر از آن 
توصيف كرد و همين امر را علت رغبت سياسيون 
به سرمايه گذاري در اين عرصه دانست.  ادعاي 
اين نماينده مجلس در ح�ال حاضر كه مدارس 
غيردولتي به جاي توليد كادر و ش�هروند براي 
نظام، توليد طبقه اجتماع�ي مي كنند و فاصله 
طبقات موج�ود را افزايش مي دهن�د، اهميت 
ويژه تري يافته اس�ت.  عالوه بر اينكه مي توان 
عدم نظارت و كنترل كج روي ها يا كج  سليقگي ها 
در خصوصي س�ازي آموزش و پرورش را به اين 
مس�ئله مرتبط دانس�ت. در اين ميان هستند 
مدارس غيردولتی كه به اهداف خود برای تربيت 
شهروند تراز جمهوری اسالمی و تربيت كادر برای 
كشور پايبندند و در اين مس�ير گرفتار دو دوتا 
چهارتای اقتصادی در مدرس�ه داری نشده اند.

مدرس��ه داري سياسيون امري مس��بوق به سابقه 
است. برجس��ته ترين دليل ورود اين افراد، تربيت 
كادر براي اداره حكومت بوده اس��ت و در اين راستا 
با جلب بهترين امكانات نرم افزاري و سخت افزاري  
تالش مي كردند تا به تربي��ت كادر مؤمن و متعهد 
براي تخصص هاي اجرايي مبادرت كنند. بسياري از 

اين مدارس در اين كار موفق بوده اند و آينده سازي 
خوبي انجام داده اند. 

اما اي��ن روزه��ا مدرس��ه داري و توس��عه مدارس 
غيرانتفاعي كمتر با چنين نيت هاي متعهدانه عجين 
شده و بسياري به مدرسه داري مثل كارخانه داري 

نظر مي كنند. 
در سال هاي اخير كه توسعه مدارس غيردولتي به 
طور گسترده در دستور كار قرار گرفت و تعارضاتي 
با مباني نظام و انقالب پيدا كرد، ورود به اين مسئله 

حساسيت هاي ويژه تري يافت. 
از اين جهت گفت و گوي رسانه اي حميدرضا حاجي 
بابايي، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس اهميت 

پيدا مي كند. 
 مدارس غيردولتي مرفه و سياسي

اين نماينده مجلس با اش��اره به وضعيت مدارس 
دولتي و غيردولتي خاطرنشان كرد: بايد براي همه 
ملت اي��ران موقعيتي فراهم كنيم ك��ه در مدارس 
دولتي تحصيل كنن��د، البته هم اكن��ون چندين 
نوع مدارس غيردولتي در كشور وجود دارد، گروه 
نخس��ت مدارس غيردولتي وضعيت خيلي خوبي 
دارند و شهريه بااليي هم مي گيرند. در اين مدارس 
فرزندان خانواده هاي مرفه حضور دارند كه هرچه 
مدرسه ش��هريه بخواهد، پرداخت مي كنند. گروه 

دوم مدارس غيردولتي از نوع سياسي هستند و گروه 
سوم مدارسي هستند كه جزو دو گروه فوق نبوده و 

وضعيت آنها چندان مساعد نيست. 
وي ادامه داد: هم اكنون يكي از اشتباهات اين است 
كه معلمان مش��هور را به مدارس غيردولتي باالي 
ش��هر مي برند و اين مدارس عالوه بر حق انتخاب 
دانش آموز اقدام به انتخ��اب معلمان هم مي كنند.  
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس با تأكيد بر اينكه 
بزرگ ترين ظلم به نظام جمهوري اسالمي اين است 
كه هر مسئولي براي خودش يك مدرسه غيردولتي 
دارد، افزود: چرا وقتي در مجلس فرياد مي زنم كه به 
داد مدرسه برسيد و اجازه ندهيد مدرسه را خصوصي 
كنند چراكه خصوصي سازي ظلم به نظام جمهوري 
اس��المي و خريد خدمات خيانت است، هيچ كس 

دفاع نمي كند. 
 مدارس پردرآمدتر از كارخانه داري

حاجي بابايي ادامه داد: هم اكنون بيشتر مسئوالن 
مدرسه دارند و در اين زمينه چپ و راست نيز با هم 
مشترك هس��تند و از تعطيلي مدارس تيزهوشان 
استقبال مي كنند، اينكه برخي افراد آالف و الوفي 
مي رس��ند فقط از جانب كارخانه و صنعت نيست، 
از طريق مدارس هم اين موضوع محقق مي شود و 
حتي برخي مدارس درآمدشان بيشتر از كارخانه ها و 

صنعت نفت است و دردسرش هم كمتر و تازه مدعي 
هستند كه براي نظام نيرو تربيت مي كنند. 

وي در پايان تأكيد كرد: سياه ترين نگاه به آموزش و 
پرورش خريد خدمات است كه نابودكننده آموزش 

و پرورش دولتي است. 
  غيردولتي ها در دوراهي توليد فكر و توليد 

طبقه
اظهارات حاجي بابايي از چند منظر قابل بررس��ي 
اس��ت؛ اول اينكه وي در دوره اي وزي��ر آموزش و 
پرورش بوده و مي توانست جلوي رانت اعطاي بي قيد 
و شرط مجوز تأسيس مدرس��ه را بگيرد، اما وجوه 
ديگر گزارش وي نشان مي دهد كه خصوصي سازي، 
آموزش و پرورش را مس��تعد آسيب ها و آفت هاي 

فراواني كرده است. 
برجسته ترين آن نمك گير كردن نهادهاي نظارتي 
است؛ يعني مسئوالن نظارتي كه مدرسه داري هم 
مي كنند و در تعارف امتيازي كه از آموزش و پرورش 
گرفته اند تخلفات خصوصي سازي در اين وزارتخانه 
را نادي��ده مي گيرن��د، زيرا مدرسه ش��ان همزمان 
دچار مجموعه تخلفاتي اس��ت كه در انتقادات به 
ش��يوه كنوني خصوصي س��ازي آموزش و پرورش 

وارد مي شود. 
مدارس سياس��يون عالوه بر اينك��ه عالقه مند به 
جذب دانش آموزان برتر هستند، از تعطيلي مدارس 
استعدادهاي درخش��ان نيز اس��تقبال مي كنند. 
از طرفي به دليل اينك��ه به دنبال برند س��ازي در 
مدارس ش��ان هس��تند معلم��ان برتر را ب��ا وعده 

پرداخت هاي بيشتر تطميع مي كنند. 
 واي به روزي كه بگندد نمك

در عين حال بابت آپش��ن هايي ك��ه از اين طرف و 
آن طرف براي مدرس��ه خود جمع آوري مي كنند، 
مدرسه شان را مس��تحق دريافت باالترين ميزان 
شهريه مي دانند و براي فرار از نظارت دست به دامن 
البي گري مي شوند و در نهايت نيز سهم به سزايي 
در توليد طبقه اجتماعي و ايجاد شكاف طبقاتي به 

عهده مي گيرند. 
نكته قابل تأمل اين است كه تعداد قابل توجهي از 
سياسيوني كه مدرس��ه داري مي كنند، پست هاي 
نظارتي نظام را در دست دارند و نظرشان براي اصالح 
روندهاي مديريتي در دستگاه تعليم و تربيت محل 
وثوق است. اين مسئله هزينه مدرسه داري اين افراد 
را براي نظام دوچندان مي كن��د.  در حالي كه آنها 

منت كادرسازي را به سر نظام مي گذارند. 
اگرچ��ه هس��تند م��دارس غيردولتی ك��ه در 
كارنامه ش��ان تربيت چهره های علمی، فرهنگی 
و اجتماعی اثرگذاری وجود دارد و هرگز اهداف 
عالی تعليم و تربيت را آلوده نگاه سرمايه داری و 

كاسب كارانه نكرده اند.
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دادستان تهران خبر داد

بابكزنجانيپولهارابپردازدعفوميشود

بيشاز۲۲هزارزندانيمشمولعفوتاكنونآزادشدهاند

درآمدمدرسهداريدررقابتباكارخانهداري!
حاجي بابايي: برخي افراد از طريق مدرسه داري به آالف و الوفي مي رسند، نه فقط از جانب كارخانه و صنعت 

دادستان عمومي و 
ته�ران   گزارش  2 انق�الب 

گفت: در حكم زنجاني آمده است كه اگر پول ها 
را بپردازد، مي تواند از ماده قانوني استفاده كند 
و مورد عفو قرار گيرد و اعتقادمان اين است كه 
اگ�ر پول هاي بيت الم�ال را پس بده�د، حتمًا 

مي تواند مشمول عفو شود. 
وي درخصوص اينكه چند روزي اس��ت موضوع 
س��ايت هايي مثل ديوار و ش��يپور مطرح شده و 
مطالبي درباره شان شنيده مي شود، گفت: ما اساساً 
با فعاليت كسب و كار مجازي مخالفتي نداريم بلكه 
با ورود به موضوعات مجرمانه مخالفت داريم. مثل 
فروش مال مسروقه كه يكي از مشكالت گزارش 
شده همين است، اموالي فروخته مي شود كه اينها 

مالكان واقعي ندارد. 
  كسب و كار مجازي فقط با احراز هويت

دولت آبادي اظهار كرد: خيل��ي از متهمان از اين 
بستر اس��تفاده مي كنند كه با انتشار آگهي هايي 

كارهاي غيرقانوني انجام دهند. 
وي درخصوص اينكه اگر اجازه مي دهند مالي به 
فروش برسد، بايد احراز هويت شود و بشود فرد را 
شناخت چون اگر بعدها شكايتي شود مدير سايت 

به لحاظ شكايت مسئوليت دارد. 
ما برايمان هويت مهم اس��ت و اشكالي كه وجود 
دارد اين اس��ت، هويت ها شناخته نشده است. ما 
مي گوييم كسب و كار مجاز است، اما احراز هويت 
مهم اس��ت و س��ايت هايي كه بدون احراز هويت 
اقدام به فروش جنسي مي كنند بايد اين موضوع 

را رعايت كنند. 

دادستان تهران گفت: ما موضوع را ارجاع داده ايم 
تا بررسي شود و اگر به نتيجه برسيم كه مجرمانه 

است حتماً فيلتر مي شود. 
 ناراحتي شاكيان طالي شادي

جعفري دولت آبادي درخصوص سؤال مشتريان 
فروش��گاه طالي ش��ادي گف��ت: اي��ن يكي از 
پرونده هاي سنگين ماست و اين فروشگاه سال هاي 
طوالني اعمال خالف قانون انجام مي داده است كه 
حدود ۴هزار نفر شكايت كرده اند؛ اين فروشگاه 
در گذشته طال مي فروخته اس��ت، اما بعد از آن 
به سراغ مضاربه مي رود و پول را  مي گرفته و سود 

مي داده است. 

وي ادامه داد: مالك اين فروش��گاه ۲۲ش��هريور 
امس��ال متواري، اما دستگير ش��د و به اتهاماتي 
بازداشت شد كه در حال بررس��ي است و حدود 
۱۰۰ميليارد تومان از اموال اين فرد توقيف شده، 
اما تعداد شكات زياد اس��ت؛ اموال تكافوي وجوه 

مالباختگان را نمي دهد. 
دادستان تهران گفت: از اين فرد ۲۰ملك و چندين 
فقره خودرو و پول هاي نقدي توقيف شده، اما طلب 

شكات حدود ۲۵۰ميليارد تومان است. 
وي ادامه داد: اين پرونده و پرونده س��كه ثامن هر 
دو مثل هم بوده اند، ش��كات زياد و اموال كم كه 

مشكالتي ايجاد كرده است. 

 3۱۰۰ نفر مشمول عفو شده اند
دادس��تان تهران درخصوص اتفاقات رخ داده در 
زندان زنان گفت: آنجا عده اي زندانيان را تحريك 
كرده بودند كه مشمول عفو نمي شوند و ما بررسي 
كرديم تا امروز 3 هزار و ۱۰۰ نفر مشمول آزادي 
و عفو و ۲ هزار و ۲۰۰ نفر ه��م آزاد و ۹۰۰ نفر هم 
كاهش محكوميت داشتند كه اتفاقاً بخشي از اين 

افراد هم از همان زندانيان قرچك بوده اند. 
جعفري دولت آبادي درخصوص دادس��راي ويژه 
سرقت در شرق تهران و اينكه مي تواند مفيد واقع 
ش��ود، گفت: ما به خاطر اينكه مردم دسترس��ي 
بيشتري داشته باش��ند و به پرونده ها رسيدگي 
تخصصي ش��ود، اين دادس��را را احداث كرديم و 
براي اينكه قضات متمركز شوند،  از صفر تا ۱۰۰ به 
پرونده واقف باشند و با پليس هم مذاكره كرديم و 

قرار شد در شرق تهران اين دادسرا افتتاح شود. 
  سرقت 25 ميلياردي از منزل

وي افزود: در مورد اصل مس��ئله س��رقت بخشي 
به دس��تگاه قضاي��ي و بخش��ي به عهده س��اير 
دستگاه هاست. اگر همه خيابان ها دوربين داشته 
باش��د و اتومبيل ها وس��ايل ايمني كامل داشته 
باشند، حتماً وقوع سرقت كنترل مي شود و ما با 

كاهش پرونده مواجه خواهيم شد. 
دولت آبادي با اش��اره به اين مطلب كه در يكي از 
پرونده هاي سرقت، سارقان از يك خانه توانسته 
بودند ۲۵ميليارد تومان پول نق��د، طال و دالر به 
سرقت ببرند، گفت: مردم نبايد اين ميزان پول نقد 
را داخل منزل نگه  دارند، پس بانك ها براي چه به 

وجود آمده اند؟! 

رئي�س س�ازمان 
زندان ه�ا از عفو   قضائي

بيش از 36هزار نف�ر و آزادي 22 هزار نفر از 
زندانيان كشور خبر داد. 

س��ازمان زندان ها اعالم ك��رد، در ادامه اجراي 
بخشنامه عفو گسترده زندانيان كه در پي موافقت 
مقام معظم رهبري »مدظله العالي« با پيشنهاد 
رئيس قوه قضائيه در اس��تان هاي سراسر كشور 
به اجرا درآمده است، تعداد ۲۲ هزار و 7۰۰ نفر 

از زندانيان تا ابتداي روزگذشته آزاد و تعداد ۱3 
هزار و ۴۰۰ نفر مشمول تخفيف مجازات شدند. 
در اين خصوص جهانگير رئيس سازمان زندان ها 
گفت: تا پايان روز ۲۹بهمن م��اه تعداد 36 هزار 
و ۲۰۰ نفر از زندانيان مش��مول بخش��نامه عفو 
مقام معظم رهبري »مدظله العالي« به مناسبت 

چهلمين بهار انقالب اسالمي شدند. 
رئيس س��ازمان زندان ها با قدردان��ي از مراجع 
قضايي و مس��ئوالن زندان هاي سراسر كشور به 

علت اهتمام ويژه براي اجراي اين بخشنامه ابراز 
اميدواري كرد تا چن��د روزآينده تمام زندانياني 
كه امكان بهره مندي از اين بخش��نامه را دارند، 

مشمول حكم آزادي يا تخفيف مجازات شوند. 
براساس آمار استان هاي تهران و خراسان رضوي 
به ترتيب با ۲هزار و 67 و ۲ هزار و ۲۵ بيشترين 
آمار آزادي و استان اصفهان با تعداد هزار و ۵۰۰ 
زنداني بيشترين تخفيف مجازات را تا اين تاريخ 

داشته اند. 

بيش��ترين تعداد آزادي براس��اس گروه سني با 
تعداد 6 هزار و 3۱3 نفر متعلق به گروه سني ۲6- 
3۲ اس��ت. همچنين تعداد 6۰6 نفر از زندانيان 

آزاد شده را زنان تشكيل مي دهند. 
با توجه به ادامه اجراي اين بخشنامه پيش بيني 
مي ش��ود با اجراي كامل اين بخش��نامه كه در 
راستاي رأفت اسالمي و توسعه عدالت اجتماعي 
انجام مي گيرد، تعداد قابل توجهي از زندانيان آزاد 

و به كانون خانواده بازگردند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب توئيت كرد: قدرت تكل��م و حركت پاهاي يك كودك 
به خاطر تحريم هاي ظالمانه از دست رفته و نكته اينجاست كه خيلي 
از اين تحريم ها بهانشون »نقض حقوق بشر« از سوي ايران هست. آيا 
از دس��ت رفتن جان بيماران و سالمتي اونها مصداق نقض حقوق بشر 

نيست؟ تحريم ها فقط هدفشون فشار بر مردم عادي است. 
-----------------------------------------------------

 مينا ورشوچي توئيت كرد: سيزدهمين محموله سويا امريكا 
به مقصد بندر امام خمين��ي ايران در حركت اس��ت. اين محموله 
۵6 هزار و ۹۵۱ تني سيزدهمين محموله است كه به مقصد ايران 
بارگيري شده است. ارزش معامالت صادرات سوياي امريكا با ايران 
از ۲7ميليون دالر در س��ال ۲۰۱7 به ۲۱۱ميليون دالر در س��ال 

۲۰۱8 رسيده است. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر توئيت كرد: پرايد۲3 و ۲۰6تيپ دو 3۵ ميليوني، يهو 
تو بازار شد 3۵ و 6۰ ميليون! ايران خودرو و سايپا فرداش فروش فوري 
گذاش��تن پرايد 3۰ميليون و۲۰6، ۴7ميليون. همه رو هوا خريدن. تا 
اينكه باز يهو پرايد تو بازار شد، ۴۴ ميليون و ۲۰6 شد 8۰ ميليون!حاال 
پرايد 37 ميليون و ۲۰6 ش��ده 7۲ميليون. خيلي شيك فروش فوري 

شد، به اين ميگن مافيا. بيچاره مردم!
-----------------------------------------------------

 معصومه آمره توئيت كرد: يك��ي از مطالبات اصلي امروز جوانان 
مؤمن و دلسوز كشور اين است كه با حفظ مباني و ارزش  هاي  انقالبي، 

در نگرش و شيوه سياست ورزي تحول ايجاد شود. 
-----------------------------------------------------

 صادق حسيني توئيت كرد: مفسد اقتصادي فقط بابك زنجاني، 
مي تواند پول ملت را باال بكشد و محكوم به اعدام شود و باز شانس داشته 
باشد: بارها گفتيم اگر بابك زنجاني پول ها را بدهد مي تواند مورد عفو 
قرار   گيرد. ما چندين سال است كه حكم را اجرا نكرديم... امروز نجات 

جان زنجاني دست خودش است. دادستان تهران؛ ايسنا
-----------------------------------------------------

  زهرا چمخاقي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اصاًل كار ندارم 
كه آيا بايد نظارتی روی پوش��ش اين جماعت باشه يا نه، ولی به نظرم 
رقابت عجيبی افتاده بينشون كه هر كی شتر، گاو، پلنگ  ترتيپ بزنه 
برنده است. وگرنه اين حجم از بدسليقگی و حتی مضحكه شدن طبيعی 

نيست. حتی برای بازيگران درجه n ام. 
-----------------------------------------------------

  نود اقتادي توئيت كرد: محمدهادي فرزند 3۰ ساله عباس آخوندي، 
عضو هيئت مديره پنج شركت است. ۱- عضو هيئت مديره شركت هاي 
توسعه مديريت و زيرساخت ارتكا .۲- مهندسي شهري و مالي ايرانيان. 
3- عضو هيئ��ت مديره خانه عتي��ق زند پارس. ۴- عض��و هيئت مديره 

شبيه سازان ناموران. ۵- مديرعامل بازسازي و نوسازي خانه شيراز.
-----------------------------------------------------
 حجت اهلل عبدالملكي توئيت كرد: جناب دكتر روحاني، تفهيم 
اين مطلب به جنابعالي كه علت افزايش قاچاق گوشت به خارج، كاهش 
ارزش پول ملي ايران نس��بت به پول كشورهاي همس��ايه )در نتيجه 
سياست هاي دولت شما( است و نه »ارزاني قيمت گوشت در ايران«، 
به دانش بااليي نياز ندارد كه تيم اقتصادي ش��ما نداش��ته باشند!!! يا 

واقعاً ندارند؟!
-----------------------------------------------------

 صف�ورا توئيت كرد: م��ردم مس��لمان و انقالبي اي��ران، روزهاي 
پرافتخاري را در تاريخ ايران زمين رقم زده اند كه تاريخ نگاران مش��ابه 

آن را ننگاشته اند. 
-----------------------------------------------------

  احسان سالمي توئيت كرد: آقاي تلويزيون به جون خودت قول 
ميدم به هر كس��ي كه تو بگي، رأي بديم. فقط بي خيال اين تبليغات 
جشنواره جام جم شو. واقعاً ديدن اين همه زيرنويس تبليغاتي براي رأي 
دادن به آدم هاي مختلف تو همه شبكه هاي تلويزيوني ديگه غيرقابل 

تحمله. لطفاً شورش رو در نيار... 
-----------------------------------------------------

  حسين بيوك توئيت كرد:  امه همسر يك سرباز افغانستان: »اميد 
ميبرم تو و همرزمان جسورات هميشه خوب باشيد. جيگرگوشه همسر: 
دو مرغ دخترت االهه را حالل و بريان كرده   وبه دست سرباز رفيقت كه 
رخصتي اش تمام   شده برايت با اندكي قروت فرستادم. اگر چه پشتت 

دق شده ام، اما ميدانم كه وطن مهم تر از من و فرزندت است. 
-----------------------------------------------------

 سيدامير سياح با انتشار اين عكس توئيت كرد: برخالف تصور 
آقاي جهانگيري، مردم به پول ثروتمندان حسودي نمي كنند. مردم از 
دولت مي خواهند رانت توزيع نكند تا در شرايط مساوي، هركه بيشتر 
و خالقانه تر تالش كند، موفق تر و ثروتمندتر شود ما با رانت و ژن خوب 

مخالفيم نه با ثروت حالل.
-----------------------------------------------------

 نويد با انتشار اين عكس توئيت زد: برسد به دست تروريست ها 
به قول اين پدر ش��هيد بلوچ اهل س��نت كه پس��رش توسط گروهك 
ترويستي جيش العدل در حادثه ميرجاوه ش��هيد شد: ما مرزهايمان 

را رها نمي كنيم. 

نيره ساري

 سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش  و پرورش گفت: 
در سند تحول بنيادين آمده است كه بايد از مدارس كوچك به سمت 
مدارس متوس��ط و بزرگ چرخش داش��ت؛ همچنين ايجاد مدارس 

شبانه روزي و روستايي مركزي از رويكردهاي اين سند است. 
 براساس اعالم دفتر راهبري سيستم هاي سازمان تأمين اجتماعي، 
آن دس��ته از افرادي كه طي هفته هاي گذشته درخواست بازنگري در 
وضعيت دريافت سبد حمايتي كاال كرده اند و از طريق كدهاي دستوري 
#8*۱۴۲۰* و #8*۱۴۲* اق��دام به ثبت نام براي بررس��ي وضعيت 
دريافتي سبد حمايتي خود كرده اند، از امروز مي توانند با ورود به سايت 
https://di. tamin. ir/sabadkala و وارد ك��ردن كد ملي و ش��ماره 
موبايل سرپرس��ت خانوار كه با آن ثبت نام كرده اند از نتيجه بررس��ي 

وضعيت پرونده و وضعيت دريافت سبدكاالي خود اطالع يابند. 
 مديركل دارويي سازمان غذا و دارو گفت: 8/۵ ميليون عدد كارپول 
دندانپزشكي توس��ط دو كارخانه ايراني توليد شده است كه ۵ ميليون 

داروي بي حسي تا پايان سال در بازار توزيع خواهد شد. 
 مجيد فرهاني عضو شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه سال ۹8، 
سال اتمام پروژه هاي نيمه تمام است، گفت: بودجه سال آينده ۱8 هزار 
و ۹۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است كه حدود 8درصد نسبت به 

بودجه سال قبل افزايش يافته است. 
 رئيس اداره گردشگري س��المت وزارت بهداشت گفت: در سال ۹6 
حدود 3۰۰ هزار بيمار بين الملل وارد كشور ش��ده و اين رقم در سال 

جاري ۱/۵ تا دو برابر افزايش پيدا كرده است. 
 مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توس��عه روستايي، از تكميل 
فرآيند اش��تراك گذاري اليه هاي مكاني دهياري هاي استان ها و ارائه 
آموزش هاي اوليه به كارشناسان استانداري ها، جهت بهره برداري از اين 

اليه ها، با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي )GIS( خبر داد. 
 وزيرآموزش  و پرورش، مقاومت در برابر تغيير در آموزش  و پرورش 
را زياد دانست و گفت: هر تغييري در آموزش  و پرورش زمان بر است و 

منابع خود را مي طلبد. 
 يك متخصص جراحي جمجمه فك و صورت با اشاره به اينكه مصرف 
اسيدفوليك در مادر باردار مي تواند جهت پيشگيري از ابتالي جنين به 
شكاف لب و كام در جنين مؤثر باشد، گفت: تقريباً از هر 7۵۰ تولد يك 

نوزاد گرفتار اين ناهنجاري است. 

برخوردقاطعوعادالنه
»اما«و»اگر«برنميتابد

وقتي هواپيماي باري حامل گوشت از قرقيزستان سقوط كرد و ۱۵نفر 
شهيد شدند، در خبرها آمد كه 3۰تن گوشت از بين رفت. پس از اين 
در ش��رايطي كه قيمت گوش��ت در بازار به حدود ۱۰۰هزار تومان در 
هر كيلو رسيد، مقامات مس��ئول اعالم كردند كه برخي واردكنندگان 
۱7هزار تن گوشت را براي كسب معافيت مالياتي در گمرك دپو كردند! 
گوشت هايي كه در بندر رجايي شهر يافتند و پس از آن مشخص شد 
بخشي از آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني و بخشي ديگر با ارز نيمايي وارد 
شده اس��ت، اما اين رقم چيزي حدود ۵66 هواپيمايي مي شود كه ماه 
قبل تر از آن شاهد سقوط آن بوديم! رقمي كه معادل ۱7درصد واردات 

ساالنه گوشت قرمز است. 
اما يك بار ديگر واردكنندگان با سياس��ت هاي دقيقه ۹۰ دولت دست 
به طمع زدند تا ضمن بهره من��دي از معافيت جديد گمركي كه دولت 
براي واردات گوشت قرمز در نظر گرفته است، از اين پرداخت فرار كنند. 
واردكنندگاني كه در نظر داشتند با يك تير دو نشان بزنند، از يك سو 
با افزايش قيمت گوش��ت در زمان فروش، س��ود  كنند و از سوي ديگر 

معافيت مالياتي را هم براي خود رقم بزنند. 
همين چندماه پي��ش بود كه رهبر انقالب اختيارات ويژه به دس��تگاه 
قضايي براي برخورد سريع با مفاس��د اقتصادي و اخاللگران دادند، اما 
چرا برخورد قاطعي با ارزدهندگان و كس��اني كه در رأس اين اقدامات 
هستند، صورت نمي گيرد؟! س��ؤالي كه اين هفته روزنامه »جوان« از 
سخنگوي دستگاه قضا پرسيد، اما حجت االسالم اژه اي به مواردي چون 
متهمان بانك سرمايه اشاره داشتند كه ارزي نبودند. معاون اول دستگاه 
قضا تأكيد داشت، اگر جايي تباني شده باشد و ثابت شود كه تخلفي در 

تخصيص و تأمين ارز صورت گرفته، برخورد و دنبال مي شود. 
متأسفانه گراني ها منحصر به بازار گوشت نبوده و نيست و به قول معروف 
هر دم از اين باغ بري مي رسد. يك روز بازار مرغ، يك روز گوشت، روز 
ديگر خودرو و كم كم مردم به اين باور رسيدند، براي تهيه اجناس بايد 
با قيمت هاي چند برابري مواجه شوند. به طور كلي مي توان گفت بازار 
در همه اجناس تقريباً شرايط مشابهي را سپري مي كند و به رغم اعالم 
قيمت هاي مصوب، آنچه به دست مي  رسد قيمت  هايي به مراتب باالتر از 
نرخ  هاي تعيين شده است. اين در حالي است كه نه سياست هاي تنظيم 
بازار جواب مي دهد و نه سازمان هاي ناظري چون تعزيرات، قوانين را در 

شرايط فعلي كافي مي دانند!
در حالت كلي، گراني هاي چند برابري امروز حاصل بالي بزرگي است 
كه بي تدبيري هاي دولت بر سر مردم و كش��ور آورده است، اما نه تنها 
هيچ فردي پاس��خگوي اجراي اين سياست ها نيس��ت بلكه چنين به 
نظر مي رسد گويا توقع محاكمه رأس اين بي تدبيري ها از سوي مردم، 
انتظار زيادي هم به ش��مار مي رود كه با »اما«، »اگر« و »شايد« پاسخ 

داده مي شود!

افزایش۳برابری
بودجهاشتغالمددجویانبهزیستی

رئيس سازمان بهزيستی گفت: بودجه اشتغال مددجويان سازمان 
بهزيستی به ۱5۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته و سه برابر شده است.
وحيد قبادی دانا در خصوص بودجه آسيب های اجتماعی در سال ۹8 
اظهار كرد: در زمينه بودجه برای كاهش و رفع آس��يب های اجتماعی 
در اليحه بودجه سال آينده بهزيستی، گشايش های خوبی رخ داده كه 
اميدواريم پس از تصويب در صحن مجل��س، بتوانيم در اين خصوص 
اقدام كنيم. وی افزود : همچنين در مورد مس��كن خانواده های دارای 
دو معلول نيز قرار شده ۱۰ درصد از س��ود تراكنش های بانك مسكن 
به اين امر اختصاص پيدا كند. رئيس س��ازمان بهزيستی تأكيد كرد: 
تخصيص اين موض��وع می تواند در مورد مس��كن خانواده های دارای 
دو معلول، اتفاق خوبی باشد و در سال ۹8 بخش زيادی از مشكل اين 
افراد برطرف می ش��ود. قبادی دانا به سه برابر شدن تسهيالت اشتغال 
مددجويان بهزيستی اش��اره كرد و گفت: افزايش س��ه برابری اعتبار 
اشتغال مددجويان، از ديگر اتفاقات خوب بودجه ۹8 بوده به طوری كه 
از ۵۰۰ ميليارد تومان به ۱۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. وی 
افزود: اين اعتبار می تواند در مورد تخصيص وام و همچنين ايجاد شغل 

برای مددجويان كارگشا باشد.
رئيس سازمان بهزيستی خاطرنش��ان  كرد: در كارگروه اشتغال كه به 
دس��تور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی و با حضور معاونت اش��تغال، 
مديرعامل بانك های رفاه، توسعه تعاون، صندوق اميد، بيمه روستاييان 
و عشاير تشكيل شده، قرار است اقداماتی در جهت بهتر شدن شرايط 

اشتغال مددجويان انجام شود.

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک
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