
خروج از قوانين عام كش�وري مانند قانون 
مديري�ت خدمات كش�وري در پرداخ�ت 
حقوق فرهنگيان از يك طرف و اداره هيئت 
 امنايي مناط�ق آموزش و پرورش از س�وي 
ديگ�ر س�رفصل هاي ت�ازه اي از فرآيندي 
هستند كه با خصوصي سازي آغاز شده و به 
خروج آموزش و پرورش از فهرست نهادهاي 
حاكميت�ي مي انجام�د. هر چق�در هم اين 
اقدامات از سند تحول بنيادين هزينه كنند، 
باز هم نمي توانند به فصل مشتركي با اساس 
اين س�ند و سياس�ت هاي ابالغي برس�ند. 
  تمام دولت ها از جريان هاي سياسي و اجتماعي 
مختل��ف از تنگناي زندگ��ي فرهنگيان و لزوم 
رس��يدگي به معيش��ت آنها س��خن گفته اند. 
يعني دست كم سه دهه اس��ت كه تأمين مالي 
فرهنگيان و افزايش حقوق و پرداخت مطالبات 
آنها در صدر برنامه هاي مال��ي و پولي دولت ها 

قرار دارد. با اي��ن حال موض��وع دخل و خرج 
نابرابر مانند ساير اقش��ار، جامعه فرهنگيان را 
نيز درگير كرده اس��ت. اما اينكه چ��را از ميان 
تمام اقشار كه اتفاقاً در شرايط نامساعدتري در 
مشاغل مختلف مشغول به كار هستند و حداقل 
امتيازات شغلي و حرفه اي مانند امنيت شغلي 
معلمي را هم ندارند، دولت ها حقوق معلمان را 
برجسته و رس��انه اي مي كنند جاي ابهام دارد. 
يك دليل خوشبينانه اين است معلم  به دليل 
جايگاه حساس و اثرگذارش  به رسيدگي بيشتر 
و فوري تري دارد و تأمين رفاه معلمان به منزله 
سرمايه گذاري روي آينده كشور است.  اما اينكه 
كم بودن ميزان حقوق و مزاي��اي فرهنگيان و 
وعده براي اصالح پرداختي هاي آنها مدام بيان 
مي ش��ود و بنا به اذعان مديران ارش��د وزارت 
آموزش و پرورش بالغ ب��ر 95درصد بودجه اين 
وزارتخانه را پرداخت اين حقوق و مزايا مي بلعد، 

با وجود اين مسئله همچنان ادامه دارد كه حتماً 
داليل بيشتر دارد. 

 كاشت بذر ليبراليسم در زمين معيشت 
معلمان!

يك س��ناريو اين اس��ت ك��ه معل��م را متوقع 
مي كنند، بعد نيازش برطرف نمي شود. سپس 
شخص اول مجموعه آموزش و پرورش از لزوم 
داشتن ش��غل دوم براي فرهنگيان مي گويد و 
در نهاي��ت از اين توقع مانده و كهنه ش��ده در 
موج س��ازي هاي سياسي اس��تفاده مي كنند 
و از حاكمي��ت امتي��از مي گيرند. بع��د هم به 
مرور فعاليت دانش��گاه فرهنگيان را محدود و 
محدودت��ر مي كنند و از ض��رورت ورود بخش 
خصوصي به مدرس��ه داري و خري��د خدمات 
آموزش��ي براي گس��ترش عدالت آموزش��ي 
مي گوين��د. خ��ارج از تربيت معلم اس��تخدام 
مي كنند و ب��ا اين كار به م��رور پرداختي هاي 

معلمان را از چارچوب قانون مديريت خدمات 
كشوري خارج مي كنند. 

اين سناريو كه در س��ال هاي اخير با شتاب در 
آموزش و پرورش در اجراست، اگر هم غيرعمد 
اجرا شود، اما در راستاي تقدس زدايي است و 
تقدس زدايي اولين گام و زمين مستعد جاگيري 

بذر ليبراليسم است. 
از طرف ديگر، تحليلگران ب��ر اين باورند دليل  
اينكه فرهنگيان براي اين بازي سياسي انتخاب 
ش��ده اند، اين اس��ت كه با وجود جمعيت يك 
ميليون و 800 ه��زار نفري كادر آموزش��ي و 
اداري، يك دس��تي در آراي اين قش��ر بيشتر 

است. 
   اجراي زير نظام ها همان اجراي س�ند 

تحول است؟!
اظهارات اخير علي الهيار تركمن، معاون توسعه 
مديريت و پشتياني آموزش و پرورش را مي توان 
شاهد اين مدعا دانست. وي معتقد است: ما بايد 
در آموزش و پرورش از قوانين عام خارج شويم و 
به سمت قوانين خاص خودمان برويم. قدم هاي 
اوليه در اين مسير برداشته شده و زيرنظام هاي 
سند تحول بنيادين از جمله زيرنظام تأمين و 
تخصيص منابع مالي و نيروي انساني به تصويب 
رسيده است. بايد پيش نويس را از طريق دولت 
و مجلس پيش ببريم ت��ا بتوانيم اين ايده را در 

آموزش و پرورش محقق كنيم. 
معاون آموزش و پرورش بي��ان كرد: اين كاري 
كه به دنبال آن هس��تيم، همان كاري اس��ت 
ك��ه دانش��گاه ها در حوزه ه��اي اداري مالي و 
تش��كيالتي خودش��ان پيش بيني كردند و در 
حوزه هاي اس��تخدام و جبران خدمت الگويي 
دارند كه مي خواهيم آن را شبيه سازي كنيم. 
اما ما نمي توانيم اين تعداد مدرسه در كشور را 
هيئت امنايي كنيم، پس به دنبال هيئت امنايي 
كردن مناطق كشور هس��تيم. به اين معنا كه 
كشور را به مناطقي تبديل كنيم و آنها را هيئت 

امنايي كنيم. 
با وج��ودي ك��ه الهي��ار تركمن، در بخش��ي 
از اظه��ارات خود به س��ند تح��ول بنيادين و 
زيرنظام هاي تازه تدوين آن اس��تناد كرده، با 
اين حال اداره هيئت امنايي آموزش و پرورش 
نف��ي حاكميتي بودن آن و خالف بنياد س��ند 

تحول است. 
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فعاليت بدون فيلتر 2 شبکه اجتماعی كه قرار بود نيمه شهريورماه پايان يابد تا پايان آذر تمديد شد

صدور كارت اعتباري برای بازنشستگان 
 مديرعامل س�ازمان تأمين اجتماع�ي از صدور كارت اعتب�اري براي 
بازنشس�تگان خبر داد و گفت: با ص�دور اين كارت ها، بازنشس�تگان 
امکان خريد اعتب�اري برابر با حق�وق ماهانه خود را خواهند داش�ت. 
سيدتقي نوربخش در مراسم بزرگداشت روز خانواده و تكريم بازنشستگان 
در پارك الله اظهار داشت: بازنشستگان و بيمه شدگان صاحبان اصلي 
س��ازمان تأمين اجتماعي هس��تند و مهم ترين مأموريت اين سازمان 
خدمت رساني به بازنشس��تگان و تأمين معيش��ت و درمان آنان است.   
نوربخش با اشاره به كاهش قدرت خريد بازنشستگان در ماه هاي اخير كه 
نتيجه تحريم هاي ظالمانه دشمنان است، گفت: ما از ابتداي انقالب در 
برابر زياده خواهي هاي دشمنان ايستادگي كرده ايم و البته ضمن تحمل 
مشكالت براي رفع آنها و بهبود زندگي و معيشت مردم نيز تالش  كرديم.  
وي با بيان اينكه در چهار سال گذشته حقوق بازنشستگان ۱۱0درصد 
افزايش يافته است، اظهار داشت: با وجود اين افزايش ها هنوز هم وضعيت 
معيشت و زندگي بازنشستگان با خواسته ها و انتظارات برحق آنها فاصله 
دارد و بايد تالش بيشتري براي بهبود وضع معيشت بازنشستگان انجام 
شود.  مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي اجراي قانون همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان را گامي در راس��تاي بهبود وضعيت معيشت اين 
عزيزان دانست و گفت: اين قانون با پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي به 
تصويب رسيد و براساس آن تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه يعني تا 

پايان سال جاري به اجرا گذاشته می شود. 
 نوربخش اف��زود: با توجه به اينكه براس��اس قانون بودجه س��ال جاري 
كش��ور پرداخت 50هزار ميليارد توم��ان از مطالبات س��ازمان تأمين 
اجتماعي به تصويب رسيده و آيين نامه اجرايي اين قانون نيز به تصويب 
هيئت دولت رسيده است، با ايجاد سازوكار مناسب امكان تأمين نقدينگي 
و همسان سازي حقوق بازنشستگان فراهم مي شود و قانون همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان در س��ال جاري اجرا مي ش��ود.  وي از هزينه كرد 
79۱6ميليارد توماني س��ازمان تأمين اجتماعي براي خدمت رساني به 
جامعه تحت پوشش در ماه گذشته خبر داد و گفت: تأمين اين حجم باالي 
نقدينگي و هزينه كرد آن براي خدمت به اقشار وسيع تحت پوشش بدون 

اتكا به دولت افتخار سازمان تأمين اجتماعي است. 

طالق » طالگرام« و »هاتگرام« از تلگرام تعویق افتاد!

وزیر بهداشت: رأی دادید، باید تحمل کنیم فعالً مدیریت همین است!

آموزش و پرورش هيئت امنايي هم در راه است !
تدوين و ترويج نظام آموزشي غيرحاكميتي كه زمين كشت ليبراليسم محسوب می شود، خالف تمام اسناد باالدستي است

ايام به كام پاول دورف مدير پيام رس�ان تلگرام  است؛ چراكه 
بي آنکه هي�چ مذاك�ره اي كند ي�ا قول�ي بدهد به س�ادگي با 
سياس�ت هاي يك ب�ام و دوهوای  مس�ئوالن فض�اي مجازي 
كشورمان كارش پيش مي رود و پيام رس�انش به فعاليت خود 
در اي�ران ادامه مي ده�د. ضرب االج�ل 15ش�هريورماه براي 
پايان فيلترش�کن هاي ايراني تلگرام هم مطابق پيش بيني ها 
به » شايد وقتي ديگر« پيوست. گويا تعيين تکليف اين ماجرا 
به پايان آذرماه افتاده و صد البته اين تاريخ هم قابليت تمديد 
دارد. درس�ت مثل چندس�ال گذش�ته كه همه قول و قرارها با 
تلگرام و حاال همزادهاي ايراني اش يعن�ي طالگرام و هاتگرام 
مش�مول مرور زمان ش�ده و ضرب االجل هاي تعيين ش�ده از 
سوي مسئوالن فضاي مجازي كشور، يکي پس از ديگري زير 
پا گذاشته ش�ده است. اما سياس�ت هاي يك بام و دو هوايي و 
رفتارهاي مذبذبانه مسئوالن موجب ش�ده تا برخالف ادعاي 
تالش براي انحصارشکني پيام رس�ان ها در كشور و همچنين 
حمايت از پيام رس�ان هاي داخلي مس�ير براي پيام رسان ها و 
ش�بکه هاي اجتماعي غيرايراني بيش از پيش هموار ش�ود تا 
بدانجا كه ح�اال بعد از تلگرام،  اينس�تاگرام،  واتس�اپ و  وايبر 
حاال يوتيوب هم براي فعال ترش�دن در مي�ان كاربران ايراني 
پيش قدم شده و پيشنهاد داده سرورهايش را به تهران بياورد. 

نيمه شهريور پايان آخرين ضرب االجل به طالگرام و هاتگرام براي 
خداحافظي از تلگرام بود، اما در كمال تعجب هيچ اتفاقي براي اين 
دو فيلترش��كن تلگرام نيفتاد و همچنان با ورود به اين همزادهاي 
تلگرام مي شد به محتواي تلگرام دست يافت. انگار نه انگار بنا بود، 
اين دو فيلترشكن مستقل شوند و از تلگرام طالق بگيرند! اما حاال 
خبرهاي تازه اي در راه است،  خبرهايي كه از تمديد مهلت اين دو 

فيلترشكن ايراني تلگرام حكايت دارد. 
  پس از اعالم ارائه مهلت دوباره به اين نس��خه هاي فارسي تلگرام، 
محمدرسول كاظمي مدير پيام رس��ان بومي  آي گپ در توئيتي از 
اعطاي مجوز ورود ۲هزار سرور با ارز دولتي براي اين دو پيام رسان 

خبر داده است. 
 ضرب االجلي كه باز هم منقضي شد 

اوايل مردادماه ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير ش��وراي عالي فضاي 
مجازي، در مورد فعاليت بدون فيلتر نس��خه هاي فارس��ي تلگرام 
گفته بود: »در حقيقت ما از ابتدا در سياست هاي خروج از انحصار 
تلگرام، دوران گذاري را براي فعاليت نسخه هاي فارسي اين شبكه 
در كشور قائل شديم و پذيرفتيم كه شبكه هاي هاتگرام و طالگرام 
بدون فيلتر چندماهي در كشور فعال باشند، اما آخرين مهلتي كه 
به اينها داده ايم، ۱5 شهريورماه است و اين شبكه ها بايد تا اين تاريخ 

به پيام رسان صددرصد بومي تبديل شوند.«

۱5 شهريورماه هم گذش��ت، اما خبري از اس��تقالل هاتگرام و 
طالگرام نشد. اما ش��نيده ها حاكي از آن است كه مهلت جديد 
طالگرام و هاتگرام تا پايان آذرماه تمديد ش��ده است. بهانه اين 
تمديد مهلت هم آن اس��ت كه مديران تلگرام طاليي و هاتگرام 
مي گويند، در حال مس��تقل ش��دن از تلگرام و تبديل شدن به 
پيام رسان كاماًل بومي هس��تند و از اين رو در جلسه اي با رئيس 
قوه قضائيه مقرر شد، فرصت دوباره اي براي اتمام اقدامات فني 
به اين دو نس��خه فارس��ي تلگرام داده ش��ود. اما اظهارات مدير 
پيام رسان بومي  آي گپ درباره اعطاي مجوز ورود ۲هزار سرور 
با ارز دولتي براي اين دو پيام رسان ابعاد تازه تري از اين ماجرا را 
روشن كرد و يك جورهايي نشان مي دهد پايان آذرماه هم قرار 

نيست، هيچ اتفاقي بيفتد. 
 و حاال يوتيوب 

اما جذابيت فضاي رسانه اي غيررسمي ايران در شبكه هاي اجتماعي و 
قابليت مهندسي فكري مردم در چنين فضايي در كنار رفتار مسئوالن 
حوزه ارتباطات و فضاي مجازي رقباي ديگر را هم وارد ميدان كرده 
است و در حالي كه حلقه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران روز به روز 
تنگ تر مي ش��ود، اما حاال ش��بكه اجتماعي يوتيوب هم جدي تر از 
گذشته در تالش است تا بتواند بدون فيلترشكن در دسترس كاربران 

ايراني قرار گيرد. 

»رأي داديد، بايد تحمل كنيم، فعاًل مديريت 
همين اس�ت«؛  ش�ايد بتوان تم�ام تدبير و 
پاس�خگويي دولت طي يکي دو ماه اخير و 
التهابات اقتص�ادي به  وجود آم�ده در اين 
جمل�ه وزي�ر بهداش�ت درم�ان و آموزش 
پزشکي خالصه كرد. آقاي وزير كه در حوزه 
مديريتي خودش هم ب�ا چالش هاي متعدد 
مواجه است و پيش از اين نيز نشان داده در 
برابر انتقاد مي تواند به خشن ترين برخوردها 
متوس�ل ش�ود و فرماندار بدره را به خاطر 
انتقاد از كمبودها در ش�هرش ب�ه بركناري 
از كار تهدي�د كن�د و به وي دش�نام بدهد، 
حاال در ش�رايط كنوني به جاي پاسخگويي 
در برابر خارج ش�دن فرمان كشور از دست 
دول�ت به واس�طه بي تدبيري ه�اي صورت 
گرفته با ف�رار رو به جلو به م�ردم يادآوري 
مي كند؛ اشتباه نخست را آنها انجام داده اند!
دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي در مراسم 
افتتاح اورژانس هوايي و دانشكده پرستاري و 
مامايي در پرديس دانشكده پزشكي نيشابور با 
تأكيد بر اينكه بايد در سياست داخلي، سياست 
خارجي، فض��اي فرهنگي و مس��ائل اخالقي 
تجديدنظر شود، تصريح كرد:» دولت، نه از باب 
غفلت بلكه از باب واقعيت مشكالت و تنگناهاي 

خاص و زي��ادي دارد، فع��اًل مديريت همين و 
وضعيت همين است، شما مردم رأي داده ايد، 
رئيس جمهور و مجلس انتخاب كرديد و آنان 
نيز وزير و مدير انتخاب كرده اند، پس بي خود 
اعصاب، روح و روان همديگر را آزار ندهيم، فعاًل 

همين هستيم و بايد درست مديريت كنيم.«
اظهارات هاشمي در ارتباط دادن اوضاع فعلي 
كش��ور به رأي مردم در حالي اس��ت كه آراي 

مردم ب��ه رئيس جمهور و به طور غيرمس��تيم 
به كابينه اش اعتماد به تدبير آنها بود. مردمي 
ك��ه در 30ارديبهش��ت س��ال گذش��ته پاي 
صندوق رأي رفتند و دكتر حس��ن روحاني را 
به عنوان رئيس جمهور بعدي كش��ور انتخاب 
كردند و بر مبناي ش��عارها و برنامه اي كه وي 
در دوران تبليغ��ات انتخابات��ي اش به معرض 
نمايش گذاشت به وي اعتماد كردند و حاال كه 

س��وء مديريت داخلي در كنار جنگ اقتصادي 
خارجي، چالش هايي جدي در مسير معيشت 
مردم ش��كل گرفته، بديهي است بايد قدردان 
مردمي بود كه با تمام اين سختي ها و چالش ها 
در كنار فقدان شفافيت و سوء مديريت همچنان 
پاي كشور و پاي انتخاب اكثريت مردم كشور 

ايستاده اند. 
از س��وي ديگر تكليف آنهايي كه انتخابش��ان 
دكتر روحاني نبوده است، چيست؟ اقليتي كه 
جمعيتي ۱6 ميليوني را شامل مي شوند و بايد 
به آنهايي كه رأي نداده اند نيز احترام گذاشت و 

برايشان تدبير داشت. 
رئيس جمهور ام��روز رئيس جمهور همه مردم 
ايران اس��ت چه آنهايي كه رأي داده اند و چه 

آنهايي كه رأي نداده اند.
 به طور يقي��ن آنهايي كه دكت��ر روحاني را به 
عنوان رئيس جمه��ور برگزيده ان��د نيز هرگز 
تصورش را نمي كردند كه دغدغه هايش��ان از 
بازگرداندن عزت به پاسپورت ايراني به دغدغه 
تهيه پوشك برسد. شايد بهتر باشد، مسئوالن 
كش��ور چه آنهايي كه در جايگاه سياسي قرار 
دارند و چه افرادي همچون وزير بهداشت  براي 
كساني كه به آنها اعتماد كرده اند، تدابير بهتري 

داشته باشند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس 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. 

اسماعيل معنوي توئيت زد: باز بوي محرم اومد و زغال موكب هاي 
مردم خوزس��تان روشن ش��د... موكب هاي پذيرايي از اول محرم تا 
آخر صفر به مدت 60روز در سراسر خوزستان برپاست. امسال هم با 

هشتگ #پايتخت موكب ها اين سنت عاشقانه رو روايت مي كنيم. 

فافا توئيت كرد: آقايون مداح لطفاً نوحه براس��اس ريتم آهنگ ها 
ننويسيد، براي گريه بيشتر مس��تمع از خودتون روايت هايي كه تو 
هيچ مقتلي نيست، اضافه نكنيد. خود واقعه و روزهاي قبل و بعدش 
به خودي خود ناراحت كنندس، واقعيت رو بدون هجو بگيد، ولو اگر 

يه نفر گريه كرد، مطمئن باشيد اين واقعيت بقيه رو ميبره تو فكر.

محمد باقرزاده با انتش�ار اين عکس توئيت كرد: بهار آروين؛ 
عضو شوراي شهر تهران، در يكسال گذشته 77ميليون و 93۲هزار 
تومان از شورا حقوق دريافت كرده است. عضويت در شورا البته شغل 

محسوب نمي شود و اين حق الزحمه شركت در جلسات است. 

نفيسه كوهنورد توئيت كرد: ديگه واقعاً داره دردناك ميشه كه 
منبع خبرها ش��دن »تلگرام« و امثالش و ب��ه راحتی اول خبرهاى 
بی پايه به شكل وسيع به عنوان واقعيت دست به دست ميشن و بدتر 
اينكه وقتی ثابت ميشه، خبرى درس��ت نبوده جماعتی كاًل راضی 

نمی شن جز همون كه در تلگرامشون ديدن قبول كنن؛ ترسناكه. 

  احسان رفعتي با انتش�ار اين عکس توئيت زد: بزرگوار شما 
چرا دوباره گرون ش��دي؟ چند بار در سال مگه گرون مي شن آخه؟ 
مي دوني چندمين باره و از عيد تا حاال همينطور از 850تومان، داري 

۱00تومان، ۱50تومان مي كشي باال... 

  كميل با انتشار اين عکس توئيت زد: دوتا ديگه جا داره! كيارو 
اضافه كنم از ليست بلند شهدا؟!

 نيما توئيت زد: اين خانوم كيوسك هاي برق شهر انزلي رو از حالت 
خوشگل شون به همچين روزي انداخته، واقعاً كه !

 رضا رمض�ان زاده توئي�ت زد:  ش��خصاً عده اي را مي شناس��م: 
خارج نشيناني كه تا زمستان پول هايش��ان در بانك هاي ايران سود 
۲0 درصد می گرفت و بعد بح��ران ارزي، دالرها را خ��ارج كردند. 
مهاجرين داراي اقامت كه مجدد به بازار بي صاحب و بي ماليات ايران 
بازگشته بودند و كاس��بي مي كردند و حاال چمدان بسته اند. هر دو 

گروه تنهايمان گذاشتند!

خانوم ح توئيت زد:  يه بار كه خيلي كوچيك بودم با بابام شهربازي 
رفتم؛ س��ينما رو تا به حال با بابام تجربه نكردم؛ توي مهموني هاي 
زيادي باب��ام همراهمون نبوده؛ نه اينكه نخواد نه! نتونس��ته! اره؛ ما 
دخترايي كه بابامون جانباز اعصاب روانه خيلي جاها بابامون كنارمون 

نيست... آشفتگي ها و دردهات به جونم باباي دوست داشتني من.

 معين احمديان با اش�اره مراجعه چن�د ميليوني براي ثبت 
پيش فروش خودرو توئيت زد:  كجاي دنيا، ماشين جزو سرمايه 
حساب ميشه و هر روز گرون تر؟ واسه اينه ملت پولو ميبرن اونجا و 

كجاي دنيا اينقدر سرمايه گذاري توي توليد بي اعتباره؟

کبری فرشچی

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

   وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اختصاص 3/5ميليارد دالر 
ارز براي حوزه پزشكي با دستور رئيس جمهور خبر داد. 

   عضو شوراي شهر تهران گفت: آبي كه بايد به داخل چشمه علي برود 
متأسفانه به داخل كانال مترو ريخته مي شود و ماه هاست ۲0 پمپ، آب 

كانال مترو را به داخل فاضالب سرخه حصار تخليه مي كنند. 
    وزير آموزش و پرورش گفت: براي مهر سال 97 با برنامه ريزي هاي 

صورت گرفته فعاًل كمبود نيرو نداريم. 
   مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران گفت: سهميه 
روزانه گوش��ت اين س��ازمان به هيچ وجه با تقاضاي موجود همخواني 

نداشته و براي جمعيت 9ميليون نفري تهران كافي نيست. 
   مديركل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو از آغاز 
طرح رتبه بن��دي كارخانجات صنايع غذايي خب��ر داد و گفت: نظارت 
بر كارخانه هايي كه در س��طوح پايين تر رتبه بندي هس��تند، افزايش 

مي يابد. 
   فرماندار ويژه شهرستان ري با اشاره به سرپوشيده شدن كانال هاي 
انتقال آب در مناطق مسكوني ري در آينده، از پايان بوي نامطبوع ناشي 

از اين كانال ها خبر داد. 
   رئيس پليس راهور ناجا گفت: 38درصد تصادفات رانندگي به دليل 

خستگي و خواب آلودگي و عدم توجه به جلو است. 
   رئيس مركز شوراهاي حل اختالف كشور بر ضرورت حل مشكالت 
اس��تخدامي ۱۲هزار جوان تحصيلك��رده كه به ص��ورت افتخاري در 
ش��ورا هاي حل اختالف مشغول به كار هس��تند از سوي دستگاه هاي 

متولي تأكيد كرد. 
   مديركل پيشگيري هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضائيه گفت: به 
طور ميانگين ۲5درصد صلح و سازش از ميان مراجعه كنندگان براي 

مشاوره پيش از طالق ثبت شد. 
   رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ بر ضرورت نصب 
دوربين هاي ثبت تخلفات ورود خودروهاي فرسوده و بدون معاينه فني 

و ورود كاميون در مبادي ورودي شهر تهران تأكيد كرد. 
   به گفته وزير آموزش و پرورش امسال حدود 33ميليارد تومان براي 
تجهيز اقالم ورزش��ي اعتبار گذاشته ش��ده كه همزمان در 3۲ استان 

كشور توزيع مي شود. 
   رئيس كميته محيط زيس��ت شوراي اسالمي ش��هر تهران با اشاره 
به برداش��ت 450ميليون مترمكعبي از آب هاي زيرزميني در ش��هر 
تهران گفت: به طور معمول 70درصد آب ش��رب تهران از منابع پشت 

سدهاست. 
   مع��اون پرورش��ي و فرهنگي وزي��ر آموزش و پ��رورش از برگزاري 
جشنواره فرهنگي و هنري حمايت از كاالي ايراني ويژه دانش  آموزان 

سراسر كشور در سال تحصيلي جديد خبر داد. 

ابهام در عرضه موبايل هاي كشف شده
شفاف سازي درباره تعيين تكليف ارزهاي دولتي كه براي واردات گوشي 
تلفن همراه صورت گرفته بود و رسانه اي كردن فهرست شركت هايي كه 
اين ارز دولتي را گرفته بودند، اما گوشي هاي وارداتي را با ارز آزاد روانه 
بازار كردند، گام نخس��ت از نمايش شفاف سازي بود كه از سوي وزارت 
ارتباطات و محمدجواد آذري جهرمي وزير جوان اين وزارتخانه صورت 
گرفت. گام بعدي ماجرا دستگيري و محاكمه مجرمان ارزي واردكننده 
گوش��ي تلفن همراه بود و س��خنگوي قوه قضائيه در نشس��ت هايش با 
خبرنگاران در اين باره توضيح داد و از روند رسيدگي به پرونده اين افراد 
گفت. تا اينجاي ماجرا همه چيز خوب پيش رفت و مردمي كه همه روزه 
يا بهتر بگويم هر لحظه با نوس��انات ارزي بيشتر از لحظه قبل احساس 
ناامني مي كنند، براي مدتي هم كه ش��ده احساس كردند اوضاع تحت 
كنترل است و اگر تخلفي صورت گرفته نظارت و رسيدگي به تخلفات هم 
به موازات آن اتفاق افتاده است. در اين ميان، شايد افرادي كه نقشه هايي 
براي تخلف در اين آشفته بازار را در سر مي پروراندند هم با مشاهده چنين 
روندي كمي به خود آمدند و احساس ناامني كردند و نقشه هايشان را از 
سر به دور كردند. اوايل تيرماه بود كه اين فهرست رسانه اي شد، اما حاال 
شهريور وارد نيمه دوم خود شده هنوز خبري از ورود تلفن هاي همراه 
وارد شده با ارز دولتي به بازار نيست. اين ماجرا حتي واكنش وزير جوان 
كابينه دوازدهم را هم در پي داشته است. آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات در توئيتي نوشت: »در بازار چارسو جواني با صداي 
بلند به من مي گفت: در برخ��ي ادارات به ما مي گويند، از ما مجوز براي 
موادمخدر بخواه، اما براي گوشي نه. كاري مي كنيم كه اين بچه نتيجه 
شفاف سازي را بفهمد. با خودم فكر كردم كه چرا مدت هاست گوشي هاي 

منتظر عرضه به بازار تعيين تكليف نمي شوند.«
تا زماني كه كاالهاي احتكار شده كشف ش��ده نظير گوشي يا پوشك 
بچه يا هر چيز ديگري كه كش��ف و ضبط آن اطالع رساني مي شود به 
بازار مصرف وارد نشود و مردم تغييري را احساس نكنند، نمي توان از 
شفافيت صحبت كرد و انتظار داشت. مردم اعتمادشان را به مسئوالن 
از دست ندهند و اگر اين اعتماد از بين برود، اصلي ترين سرمايه كشور 

از دست رفته است. 

 جريمه ۱۰تا۷۰ درصدي ارزش كاال 
در انتظار احتكاركنندگان دارو

مديركل تعزيرات اس�تان تهران گفت: برخي از انبارهاي احتکار 
دارو در اس�تان تهران شناس�ايي و با احتکاركنن�دگان برخورد 

قانوني شده است. 
محمدعلي اسفنايي درباره برخورد با احتكاركنندگان دارو توسط سازمان 
تعزيرات حكومتي گفت: هر نوع انبار و دپوي كاال لزوماً احتكار نيست، زيرا 
برخي از توليدكنندگان كاال گاليه مند هستند كه شغل ما به نوعي است كه 
بايد انبارداري كاال را در دستور كار قرار بدهيم و سپس كاال را عرضه كنيم 
و اين گاليه  مندي توليدكنندگان صحيح است.  وي افزود: كاالهايي كه به 
قصد گرانفروشي در ش��رايطي كه دولت ضرورت عرضه كاال مذكور را نيز 
اعالم كرده، اما عرضه نشود را در اصطالح احتكار مي نامند؛ بنابراين ما نيز بر 
اين مبنا با احتكاركنندگان كاال برخورد قاطع مي كنيم.  مديركل تعزيرات 
استان تهران افزود: دارو جزو ۲۱قلمي اس��ت كه بايد تعزيرات حكومتي 
به طور حتم با احتكاركنندگان آن برخورد كنند، زيرا دارو با سالمت جامعه 
در ارتباط اس��ت. در حالي كه ما برخي از انبارهاي داروي احتكار شده را 
در داخل و خارج از اس��تان تهران شناسايي و با متخلفان برخورد كرديم.   
اسفناني افزود: قانون در زمينه احتكار كاال بسيار سختگيرانه عمل مي كند 
و از ۱0تا 70درصد ارزش كاال را جريمه مي كند و سپس بر طبق قانون الزام 
مي كند كه فرد احتكاركننده كاال را به بازار عرضه كند، اما در مرتبه دوم 

دستور عرضه كاال توسط شعبه تعزيرات صادر مي شود.
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