
س�هم آموز ش و پرورش از توليد ناخالص ملي 
در كشور ما در سال هاي اخير رو به كاهش بوده 
است. اين امر كه به دنبال افزايش نقدينگي در 
كشور اتفاق افتاده، عالوه بر كارشناسان داخلي، 
از ديد ناظران بين المللي هم پوش�يده نمانده 
است. به طوري كه يونسكو در آماري مقايسه اي 
ميان كش�ورهاي دنيا س�هم آموز ش و پرورش 
كش�ورمان از تولي�د ناخال�ص ملي در س�ال 
2015 را 2/7 درص�د گ�زارش كرده كه بس�يار 
پايين ت�ر از ميانگي�ن جهاني 6درصد اس�ت. 

 توليد ناخالص ملي )GDP(يكي از شاخص هاي 
اقتصادي است كه در مطالعه ضريب رفاه اجتماعي 
مدنظر قرار مي گيرد. اين شاخص ارزش مجموع 
كاالهاي توليدي و خدمات نهايي را كه توسط يك 
نظام اقتصادي در سراسر دنيا و در يك سال معين 

توليد شده  است، مشخص  مي كند. 
از طرفي آموزش به عنوان يكي از مؤلفه هاي رفاه 
 GDP اجتماعي شناخته مي شود. بنابراين بايد از
سهم داشته باشد. هر چه ميزان اين سهم در يك 
كشور بيشتر باشد، آن كشور به استانداردهاي رفاه و 

توسعه اجتماعي نزديك تر است. 

GDP خصوصي سازي به جاي افزايش سهم از 
در عين حال، ارتباط ميان آموز ش و پرورش به عنوان 
يك نهاد حاكميتي براي پيش��برد اهداف نظام، با 
توليد ناخالص ملي يك بده و بستان مستمر است. 
به عبارت ديگر باي��د ميان نظام تعلي��م و تربيت و 
سرانه توليد ناخالص ملي يك بده و بستان مستمر 
وجود داش��ته باش��د كه به اين دو ص��ورت تعريف 
مي شود: »سهم آموز ش و پرورش در توليد ناخالص 
ملي و س��هم آموز ش و پ��رورش از تولي��د ناخالص 
ملي«. اي��ن در حالي اس��ت كه در كش��ور ما همه 
پذيرفته اند ك��ه س��رمايه گذاري از توليد ناخالص 
ملي در آموز ش و پرورش لزوماً داراي بازده نخواهد 
بود.   پس به رغم اظهارات مدي��ران اجرايي بودجه 
آموز ش و پرورش را يك بودجه هزينه اي صرف در نظر 
مي گيرند و سراغ ايده ال هاي تحقق اقتصاد مقاومتي 
در اين حوزه نمي روند. با اين ن��گاه انتظارات از اين 
دستگاه عريض و طويل كم مي ش��ود و بسياري از 
كم كاري ها زيرسايه كسري بودجه توجيه مي شوند. 
از طرفي همبستگي باال بين توليد سرانه و سطح 
تحصيالت رسمي پشتوانه معتبري براي توجيه 
تخصيص حدود 6درص��د از درآمد ناخالص ملي 
جهان به ام��ر آموز ش و پرورش اس��ت و برخي از 

اقتصاددان��ان بزرگ دني��ا معتقدند ب��ه ازاي هر 
يك واحد س��رمايه گذاري در آموزش، چهار برابر 
ارزش افزوده توليد مي ش��ود كه اين رقم در دوره 
آموزش ابتدايي گاهي تا هش��ت براب��ر نيز قابل 

افزايش است. 
   باز هم پاي سياست در ميان است

واقعيت اين است كه افزايش تقاضا براي آموزش و 
باال رفتن پوشش تحصيلي، اقتصاد آموز ش و پرورش 
را در برخي كش��ورها از جمله ايران به چالش��ي 
بزرگ براي مديران اين نهاد مولد سرمايه انساني 
� اجتماعي مبدل ساخته اس��ت كه گاهي براي 
برون رفت از آن به تصميماتي ش��تابزده متوسل 
مي شوند كه نه تنها در عمل از افزايش بهره وري 
و مديريت در منابع خبري نيس��ت بلكه كيفيت 
آموزش، به��ره وري و در نهايت دسترس��ي براي 
آموزش و عدالت تربيتي را مورد تهديد جدي قرار 
مي دهد. يكي از اين تصميمات خصوصي سازي 
آموز ش و پرورش است كه با اس��امي مختلف در 

دستور كار قرار دارد. 
عادل پيغامي ، عضو هيئت علمي دانش��گاه امام 
صادق )ع( و عضو كميسيون تعليم و تربيت شوراي 
عالي انقالب فرهنگي نيز در مورد خدمات ناقص 

آموز ش و پرورش به حاكميت به رغم هزينه هايي 
كه از كش��ور مي گيرد به »ج��وان« مي گويد: ما 
طرفدار افزايش منابع در اختيار آموز ش و پرورش 
هس��تيم. درصد منابع مالي كه براي بودجه هاي 
عمومي كشور به آموز ش و پرورش داده مي شود بايد 
افزايش پيدا كند؛ اما بحث دوم اين است كه همين 
اندازه بودجه اي كه آموز ش و پرورش مي گيرد هم 
اثربخش و كارآمد مصرف نمي شود. يكي از داليلش 
مي تواند سيكل سياست زده و سياسي باشد كه در 

مديريت آموز ش و پرورش حاكم است. 
    بودجه آموز ش و پرورش ژاپن 22 برابر ايران 
در حال حاضر برخي كشورهاي فقير كه اقتصاد 
كوچكي دارند، درصد بيشتري از توليد ناخالص 
داخلي خود را صرف آموزش مي كنند. به عنوان 
مثال كوبا در س��ال 2010، 12درص��د از توليد 
ناخالص داخلي را به امر آم��وزش اختصاص داد. 
توليد ناخالص داخلي كوبا در سال 2010 حدود 
57/5 ميليارد دالر بوده و حدود 7ميليارد دالر از 
آن را به امر آموزش اختصاص داده است. ژاپن نيز 
در سال 2010، 3/8 درصد از توليد ناخالص خود 
را صرف آموزش ك��رد. توليد ناخالص داخلي اين 
كشور در اين س��ال معادل 5/8 هزار ميليارد دالر 
بوده كه 3/8 درصد آن صرف آموزش شده است. 
با يك حساب س��اده معلوم مي ش��ود كه هزينه 
آموز ش و پرورش ژاپن در سال 2010 حدود 220 
ميليارد دالر و هزينه آموز ش و پرورش ايران در آن 
س��ال، حدود 10 ميليارد دالر بوده است، يعني 
بودجه آموزشي ژاپن 22 برابر ايران است. بودجه 
اندك آموز ش و پرورش ايران فق��ط كفاف اين را 
مي دهد كه اتاقي را تبديل به كالس كنيم و 30 - 
40 دانش آموز را روي نيمكت هاي چوبي بنشانيم و 
معلمي بي انگيزه و از نظر مالي ضعيف را سركالس 
بفرستيم. در چنين ش��رايطي بيش از 92 درصد 
بودجه جاري آموز ش و پ��رورش صرف پرداخت 
حق��وق و مزاياي پرس��نل و به زب��ان بودجه اي، 
اعتبارات فصل اول مي ش��ود و پول چنداني براي 
هزينه كردن در بخش س��اير فص��ول و كيفيت 
بخش��ي باقي نمي ماند. اين ي��ك تنگناي واقعي 
است. طبيعي اس��ت از اين ميزان سرمايه گذاري 
در آموز ش و پرورش تا چه حد بازده مي توان انتظار 
داشت و افزايش مشاركت هاي مردمي نيز نشاني 
اشتباهي اس��ت كه براي ناديده گرفته شدن اين 
اجحاف در حق نظام تعليم و تربيت داده مي شود و 

سر بسياري از منتقدان به آن گرم مي شود. 
گفتني است، به طور معمول تقسيم توليد ناخالص 
ملي مي��ان مؤلفه ه��اي رفاه اجتماعي از س��وي 
دولت ها فارغ از ميزان و نحوه تحصيل آن در نظر 

گرفته مي شود. 
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واردکننده موبايل: رسانه ها سود مشروع من را نامشروع جلوه مي دهند !
آخرين جلسه دادگاه اخاللگر بازار موبايل برگزار شد

سقوط آزاد سهم آموز ش و پرورش از توليد ناخالص 5 ساله شد
دولت بر خالف اسناد باالدستي به جاي افزايش سهم آموز ش و پرورش از توليد ناخالص ملي

خصوصي سازي آموز ش و پرورش را دنبال مي كند

واردكنن�ده   

نيره ساري
  گزارش  2

گوشي هاي آيفون، 
با آيه رب اْشَرْح لِي 
ْر لِي أَْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمّن لَِّسانِي  َصْدِري َويِسّ
يْفَقُهوا َقْولِي، آخرين دفاعيات خود را در جلسه 
دادگاه عنوان كرد؛ دفاعياتي كه متهم در پاسخ 
به برخي سؤاالت قاضي، مدت زمان بازداشت را 
دليل فراموشي مواردي از پرونده مي دانست. 
وي اين نوع از گوش�ي را به عن�وان يك كاالي 
ضروري يا اساس�ي قبول نداش�ت بلكه آن را 
لوكس توصيف  كرد. جوان 36ساله اتهام احتكار 
را نيز رد كرد و  گفت بيش�تر از دو سه روز هيچ 

كااليي را در شركت نگهداري نكرده است. 
 

احمد پاس��دار، مديرعامل يك ش��ركت واردات 
موبايل است كه با ارز 4 هزار و 200 توماني بيش 
از 18هزار گوش��ي وارد كرده است، اما گوشي ها 
را ب��ا ارز 8ه��زار توماني قيمتگ��ذاري مي كرده 
است. 13هزار گوشي را فروخته و بيش از 4هزار 
گوشي را در انبار شركت احتكار كرده است. طبق 
گزارش مدي��ركل حقوقي تعزي��رات و گزارش 
كارشناسي شده سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
مبلغ سود نامشروع تحصيل شده 139ميليارد و 
483ميليون و 806 هزار و 856ريال بوده است. 
رقمي كه متهم در آخرين جلسه دادگاه خود، آن 

را ناحق و قبول نداشت  . 
   فراموش�ي م�واردي از پرونده توس�ط 

متهم 
متهم پس از س��ؤال هاي قاضي درباره تغييرات 
شركت، هيئت مديره و فروش گوشي ها خطاب به 
دادگاه گفت: بنده سه ماه بازداشت هستم و در اين 
مدت مواردي از پرونده را از ياد برده ام. ما 13هزار 
و 916دستگاه گوش��ي تلفن همراه فروخته ايم 
كه تعداد كمي از اين م��وارد را به مصرف كننده 

و مابقي را در چرخه عمده و خرده فروش��ي ارائه 
كرديم. وي صدور فاكتور صوري را قبول نداشت 
و  گفت: قرار بود بابت فروش هر موبايل 3درصد 
به نماينده خودم )جهانگير عباسي( كه در فروش 

گوشي ها شركت داشته است، پرداخت شود. 
   زيركي در صدور فاكتورهاي صوري 

حسيني نماينده دادستان تهران، دو دليل را در 
راستاي صوري بودن فاكتورها ذكر كرد: متهم يا 
قصد عدم عرضه كاال و احتكار را داش��ته است يا 

به منظور عدم كشف موضوع گرانفروشي توسط 
مراجع ذي ص��الح زيركانه اقدام ب��ه اين كارها 
مي كرده است. نماينده فروش بايد به نام شركت 
اقدام به فروش كاال كند نه اينكه شركت كاال را به 
نماينده خود بفروشد و وي هم با نام خود اقدام به 
فروش كند. متهم قبل از دستگيري به فكر فرار 
از مجازات بوده است.   نماينده سازمان حمايت از 
مصرف كننده نيز اين رقم را قبول داشت و زماني 
كه به درخواس��ت قاضي در جايگاه حاضر شد، 
عنوان كرد: كارمندان سازمان حمايت نيروهاي 
خدومي هس��تند كه نبايد شائبه اي درخصوص 
آنها شكل بگيرد.  در نهايت با قرائت مجدد موارد 
اتهامي از احمد پاسدار توس��ط قاضي صلواتي، 
متهم آخري��ن دفاعيات خود را اي��راد كرد. وي 
به اش��تباه تايپي در م��ورد رق��م ارزش افزوده و 
تكرار محاسبات اشاره و اين اختالف را 9ميليارد 
دانس��ت. احمد پاس��دار همچنين تأكيد كرد: 
فاكتورهاي فروش من هم لحاظ نش��ده اس��ت. 
شايد كاال زماني كه به دس��ت خريدار رسيده از 
قيمتي كه من فروختم، باالتر باشد يا شايد اصاًل 
در آن زمان فروخته نشده است، اشتباهات محرز 

در قيمت ها وجود دارد. 
با پايان اظهارات متهم، قاضي با اعالم ختم جلسه 
اظهار ك��رد: در مهلت قانوني حك��م اين پرونده 

صادر خواهد شد. 

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. 

 اس�ماعيل معنوي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: مجتبي 
يوسفي شهردار منطقه3 اهواز در كنار كارگران در حال رسيدگي به وضع 

اسفبار آبگرفتگي معابر بود اين صحنه را تكرار كنيد... 

   ميرزايي توئيت كرد: نماينده هاي مجلس كلي س��ند از عملكرد 
آخوندي و اطرافيانش جمع آوري كردن نهايتاً طرح استيضاحش تهيه 
شد، قبل بررسي استيضاح، خودش اس��تعفا داد. بعد از استعفا به جاي 
تشكيل دادگاه براي رسيدگي به اتهامات، مي خواد شهردار تهران بشه. 

بايد از قوه قضائيه و شوراي شهر تهران تشكر كرد!

   مرتضي توئيت كرد: بدبختي از آن روزي شروع شد كه سياستمدار 
فكر كرد بايد نظريه پرداز هم باشد. كار از نظريه گفت وگوي تمدن ها در 
سطح رئيس جمهوري آغاز شد و حاال به تبيين ايده ايرانشهري توسط 

وزير مسكن و شهردار آينده كشيده است. 

   ايشي زاكي توئيت كرد: تنها خوبي شهردار شدن آخوندي اينه كه 
نگراني مردم تهران از خطر وقوع زلزله رو به حاشيه مي بره! 

   حاج فيدل توئيت كرد: سال 1400، آخوندي در حالي كه خودش 
رو براي رياس��ت جمهوري آماده مي كنه: افتخار مي كنم كه حتي يك 

خط مترو احداث نكردم.

   س�يدامير س�ياح توئيت ك�رد: يادتان باش��د چه روزي گفتم: 
آخوندي شهردارشود، اعتصاب كاميونداران سرايت مي كند به اعتصاب 
تاكسيرانان، رفتگران، آتش نش��ان ها، رانندگان شركت واحد و... چون 

روش هايش تنش زا و بدون توجه به مطالبات و اقناع مردم است.

   علي اكرمي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: وزير جديد كار 
ليست مديران چند ش��غله وزارتخانه را منتشر كرده است. 1- اين يك 
گام مثبت و قابل تقديرست. 2-وزير سابق و معاونانش بايد در مورد اين 

ليست توضيح بدهند. 3- طبيعتاً اين فقط بخشي از فساد است.

   ناظمي با انتش�ار اين عكس توئي�ت كرد: نماي��ي متفاوت از 
اس��تاديوم آزادي يك روز بع��د از فينال ليگ قهرمانان آس��يا 2018. 

استاديوم آزادي سرمايه ملي.

  نرجس بانو با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: پيام شهيد فقط 
همين.  اي كاش مي تونستم از سيم خاردار نفسم عبور كنم.

   حبيب تركاشوند توئيت كرد: اكثر كشورها مقبره اي براي سرباز 
گمنام دارند كه بايد ميهمانان اين كش��ورها در بدو ورود به آنها به اين 
مقبره ها اداي احترام كنند. سربازاني كه اصاًل معلوم نيست، كي هستند 
و چكار كردند بعد امثال بعضيا بعد از 38 سال به دنبال تشكيك در شيوه 

شهادت حسين فهميده هستين.

زهرا چيذري 

   دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر بيان كرد: مبارزه با موادمخدر 12درصد 
بودجه ناخالص ملي كشور را به خود اختصاص مي دهد و روا نيست كه در 

اين اوضاع اقتصادي چنين رقمي خرج اين مبارزه شود. 
    جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: مشموالني كه به علت برخي 
از بيماري ها نظير شكستگي تنها براي مدت كوتاهي درگير بيماري هستند 
از معافيت دو تا شش ماهه براي معالجه بهره مند مي شوند و بعد از اتمام 
زمان معافيت موقت، مجدداً وضعيت سالمت فرد بررسي و تصميم گيري 

صورت مي گيرد. 
    رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به حمايت مجلس از وزارت 
رفاه گفت: اين وزارتخانه از ابتدا بنا به داليلي خوب شكل نگرفته در حالي كه 

مي توانست كمك خوبي به دولت در بخش هاي رفاهي و كار باشد. 
   شهناز كريمي مدير آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران اظهار كرد: 
پايگاه هاي سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود 
به دبستان در تابستان آغاز به كار كرد كه امسال 103هزار كالس اولي در 

اين طرح غربالگري شدند. 
   مديرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران اعالم كرد: روزانه 200 تن 
زباله بيمارستاني و صنعتي در تهران توليد مي شود، ولي وزارت بهداشت 

تاكنون همكاري الزم را براي جمع آوري زباله ها انجام نداده است. 
   رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان اينكه 
52 مخاطره طبيعي و انسان ساز در شهر تهران شناسايي شده است، گفت: 
زلزله، آتش سوزي، فرونشست، زمين لغزش، س��يل و طوفان از اهميت 

بيشتري برخوردار هستند. 
   معاون فني اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، با تأكيد بر اينكه 
كمبودي در تأمين كاالهاي البرات��واري نداريم، گفت: با توجه به كاهش 
واردات، براي جلوگيري از كمبود احتمالي در ماه هاي آينده برنامه ريزي 

براي پيشگيري از بروز اين شرايط ضروري است. 
   رئيس كميس��يون حمل  و نقل و ترافيك شوراي شهر تهران، با بيان 
اينكه برخي از اقدامات مقطعي است و مي توان به صورت موقت آنها را 
ايجاد كرد، گفت: بعض��ي از محدوديت ها را مي ت��وان برنامه ريزي و به 
صورت مصوبه اجرايي و دائمي كرد كه موضوع ساعت حركت خودروها و 
شروع به كار دستگاه ها و صنوف مختلف از همين دسته است تا ما از اين 

طريق شاهد خروج همزمان خودروها نباشيم. 
   مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان هواشناسي ضمن 
اشاره به فعاليت سامانه بارشي در كشور تا پايان هفته گفت: دماي هوا 
در استان هاي ساحلي خزر و شمال  شرق كش��ور 3 تا 5 درجه كاهش 

مي يابد. 
   يك كارشناس پسماند اداره محيط زيست استان تهران ضمن تشريح 
انواع زباله ها و چگونگي تفكيك آنها از مبدأ همچنين عملكرد شهرداري 
تهران در اين زمينه گفت: هر تهراني در سال بيش از 310كيلوگرم پسماند 
شهري توليد مي كند و اگر وزن او را به طور ميانگين 65كيلوگرم در نظر 

بگيريم، ميزان توليد پسماندش حدود پنج برابر وزن خود است. 

زورآزمايي وزير بهداشت با رسانه ملي 
بر سر سالمت

نخستين باري نيست كه س�المت با صنعت بر سر تبليغ كاالهاي 
آسيب رس�ان به س�المت دس�ت و پنجه نرم مي كند؛  پاي اس�ناد 
باالدس�تي و قانون در ميان اس�ت آن هم قانوني كه ب�ا تكرار در 
برنامه هاي چهارم، پنجم و ششم به سندي سه قبضه براي پيشگيري 
از بيماري هايي ناشي از تبليغات كاالهاي مضر تبديل شده است. 
آگهي هايي كه اغلب اوقات مخاطبانشان كودكان هستند، اما بار 
بيماري هايي كه مصرف اين كاالها بر ج�ا مي گذارد گاهي تا پيري 
فرد را همراهي مي كند و خرج روي دست نظام سالمت مي گذارد. 
همه اينها انگيزه اي شد تا وزير بهداشت براي منع تبليغ 36 كاال، 
دست به قلم شود و شكوائيه اي به رئيس صدا و سيما و وزير ارشاد 
بنويس�د.  همكاري با وزارت بهداش�ت و خ�ودداري از تبليغ 
كاالهاي مضر در س�المت وقتي برنامه چهارم توسعه در ماده 
84 فصل هفتم جاي گرفت، ش�ايد همه تص�ور مي كردند اين 
سند باالدس�تي مي تواند بر منفعت اقتصادي پيروز شود، اما 
حركت در مسير سياست هاي ليبرالي روز به روز صنعت تبليغات 
را در كشور فربه تر كرد حتي به قيمت از دست رفتن سالمت. 

    شكست سالمت در برابر صنعت
قانون برنامه چهارم توسعه در كنترل تبليغات كاالهاي مضر بر سالمت 
هيچ گاه به توفيق نرسيد و اين بار نوبت به ماده 37 برنامه پنجم توسعه 
رسيد تا يك بار ديگر به داد سالمت برسد و تبليغ كاالهاي آسيب رسان 
بر سالمت را ممنوع كند. اين بار براي اجراي قانون، ضمانت اجرايي هم 
در نظر گرفته شده بود به گونه اي كه در برنامه پنجم تأكيد شد، تخطي 
از اجراي آن مستوجب جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا يك ميليارد 
ريال با حكم مراجع ذي صالح قضايي بود و در صورت تكرار براي هربار، 

حداقل 20درصد به جريمه قبلي اضافه مي شود. 
اما اين بار هم زور متوليان س��المت به متوليان صنعت و رس��انه ها به 
خصوص رسانه ملي نرسيد و با روش��ن كردن تلويزيون شاهد گسيل 
تبليغات انواع و اقس��ام كاالهايي هس��تيم كه روي نبض سالمت راه 
مي روند. برنامه ششم هم راه برنامه پنجم را طي كرد و همين قواعد را 
در دل خود جاي داد، اما همچنان طبق روال گذش��ته بخش مهمي از 
آنتن تلويزيون در خدمت تضمين بازار صنايعي است كه كاالهاي مضر 
بر س��المت را توليد مي كنند. اين ماجرا حتي به برنامه هاي مخصوص 
كودكان هم كشيده شده است؛ بگذريم از اينكه بخش ديگر آنتن رسانه 
ملي هم به تبليغات غيرمستقيم اختصاص دارد. اما  با تمام اينها، وزير 
بهداش��ت دولت دوازدهم يك بار ديگر همچون وزراي قبل از خودش 
به ميدان آمده و براي سر و س��امان دادن به اوضاع تبليغات كاالهاي 

آسيب رسان دست به قلم شده است. 
    ممنوعيت تبليغ 36 كااليي كه مي شناسيد

كيانوش جهانپور، س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو در اين باره توضيح 
مي دهد: به دنبال برگزاري جلسات متعدد با حضور مسئوالن مربوطه 
در حوزه هاي بهداشت، غذا و دارو و همچنين سازمان ملي استاندارد، 
فهرس��ت اقالم كاالها و اقدامات آسيب رس��ان به س��المت بازنگري و 
اولويت بندي ش��د. به اين ترتي��ب 36 قلم كاال و اقدام آسيب رس��ان 
سالمت، شناسايي و اولويت بندي شدند؛ مورد اول تا 22 اين فهرست 
در اولويت نخست، 23 تا 28 در اولويت دوم و 29 تا 36 در اولويت سوم 

قرار گرفتند. 
جهانپور با اشاره به ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت و بند »ج« ماده 7 قانون احكام دائمي برنامه هاي 
توسعه كشور، در اين باره توضيح مي دهد: بر اساس اين موارد قانوني و 
لزوم اجراي آن و همچنين به منظور صيانت از سالمت جامعه به ازاي 
تبليغات اقالم اين فهرست و جلوگيري از القاي مصرف آنها، روزگذشته 
سيدحسن هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نامه اي 
به عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و علي عسگري، رئيس 
سازمان صدا و سيما، اعمال ممنوعيت تبليغات اقالم اين فهرست را در 

تمام رسانه ها و مراجع تبليغاتي خواستار شد. 
اما اگر به دنبال اقالم اين فهرست هس��تيد، كافي است تا همين حاال 
تلويزيون خانه تان را روشن كنيد؛ از ساالد الويه آماده گرفته تا پنيرهاي 
خامه اي،  آبميوه هاي صنعتي و روغن هاي سرخ كردني و در يك كالم هر 
آنچه كه از جعبه جادو با رنگ و لعاب موسيقي و استفاده ابزاري از زنان و 

كودكان در حال پخش است، شامل اين ممنوعيت مي شود! حفظ منابع طبيعي؛ شايد هيچ وقت !
مديرعامل اتحاديه سراس�ري منابع طبيعي و 
آبخيزداري كش�ور، وضعيت منابع طبيعي در 
ايران را حدي بحراني خوانده كه ش�ايد ديگر 
هيچ درمان�ي براي آن وجود نداش�ته باش�د. 
استفاده بيش از اندازه از معادني كه در حوزه منابع 
طبيعي وجود دارد، باعث نابودي اين منابع شده 
اس��ت و به گفته اين مقام »مسئوالن به راحتي از 
كنار كوه خواري ها و زمين خواري ها مي گذرند كه 
تاوان آن را آيندگان خواهند داد. برداشت از منابع 
زيرزميني هم باعث فرونشست زمين ها شده كه 

هيچ كس به فكر آن نيست.«
پديده زمين خواري ط��ي 10 تا 15س��ال اخير، 
معضلي است كه به طور جدي كل كشور را درگير 
كرده و اش��كال متنوعي همچ��ون كوه خواري و 

جنگل خواري به خود گرفته است. 
اين موضوع در كمبود آب نيز تأثيرگذار اس��ت و 
تاكنون برخورد منسجمي با پديده زمين خواري 
نشده است. بسياري از افرادي هم كه بايد در زمينه 
زمين خواري نظارت و پايش كنند، خود ذي نفع 
هستند و احساس مسئوليت جدي براي پيگيري و 
برخورد با زمين خواري نمي كنند، ضمن آنكه نگران 

پاسخگويي بعدي هم نيستند. 
اكنون ما ني��از به يك عزم همگان��ي براي تثبيت 
وضعيت منابع طبيعي داريم. افزايش كانون هاي 
گرد و غبار نشان دهنده اين است كه در اين حوزه 
هيچ خدماتي به مرتع دار ارائه نمي شود و مرتع دار 
كه اقتصادش با دام مي چرخد، اج��ازه ورود دام را 
به مراتع مي دهد و منابع طبيعي نابود مي ش��ود 

كه همين امر، باعث ش��ده ريزگردها تا بيخ گوش 
تهران هم برسد. 

مديرعامل اتحاديه سراس��ري مناب��ع طبيعي 
و آبخيزداري، همچنين با اش��اره به مش��كالت 
روس��تاييان و به ويژه دامپروران معتقد اس��ت 
كه بيشتر مشكالت كش��ور به دليل تصميمات 
هيجان��ي دولت اس��ت و دول��ت در ابت��دا بايد 
فكري به حال خود كند. »برخي ش��ركت هاي 
دولتي از آنجايي كه خودش��ان تأمين كننده و 
تصميم گيرنده هس��تند، باعث التهاب در بازار 
مي ش��وند. دولت در ابتدا بايد فك��ري به حال 
خود كند. بيشتر مشكالت ما در كشور به خاطر 

تصميمات هيجاني دولت است.«
در حال حاضر يك ميليون مرتع دار عضو اتحاديه 

سراس��ري منابع طبيعي و آبخيزداري هستند و 
37 واحد دامي، پروانه چراي دام را در مراتع دارند، 
اما مش��كالت آنها به گوش هيچ كس نمي رسد و 
ش��ركت هاي دولتي تنها به بنگاه هاي اقتصادي 
تبديل ش��ده اند و ضربه اي كه اين ش��ركت هاي 
اقماري به بدنه اقتصاد كشور مي زنند بسيار بيشتر 

از شركت هاي خصوصي است. 
در بحث تسهيالت به روستاييان هم كه دولت آن 
را در بوق و كرنا كرد، تاكنون اقدامي انجام نشده و 
تنها در حد حرف باقيمانده است. ظاهراً تسهيالت 
تنها براي برخي افراد خاص است و به روستاييان 
نمي رسد. حال آنكه همين منابع مالي مي توانست 
به خريد علوفه روس��تاييان كمك كن��د و منابع 

طبيعي از چراي دام ها مصون بماند. 

 در آزمون استخدامي پذيرفته شديم  ولي استخدام نشديم !
آقاميري از بوش�هر: بنده در چهارمين آزمون اس��تخدامي متمركز 
دستگاه هاي اجرايي كشور براي سازمان بنادر و دريانوردي در ابتداي 
شهريور 96 كه قرار بر استخدام 200نفر در عنوان هاي شغلي مختلف 
براي بنادر كشور)اعم از بنادر خوزستان، بوشهر، بندرعباس و چابهار( 
بود، شركت كردم و پذيرفته شدم و تمامي مراحل اعم از مصاحبه هاي 
علمي، عقيدتي و سپس تأييديه گزينشي را با موفقيت پشت سر گذاشتم 
و آزمايشات طب كار و همچنين ساير مدارك همچون عدم سوءپيشينه 
و تأييديه تحصيلي به دست سازمان مركزي بنادر و دريانوردي رسيده 
است، اما همچنان من و ساير پذيرفته شدگان پس از اين مدت طوالني 
دعوت به كار نشده ايم و سازمان بنادر و دريانوردي پاسخگوي ما )كه 
غالباً از مناطق محروم هستيم( نيست و به بهانه هاي مختلف از شروع به 
كار پذيرفته شدگان استنكاف مي ورزد. روند طي شده براي استخدام ما 
از طريق سازمان مذكور فوق العاده فرسايشي است و اين در حالي است 
كه ساير متقاضياني كه براي س��ازمان هاي ديگر، همزمان با ما آزمون 

داده اند، شروع به كار كرده اند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار
  محيط زیست


