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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

چه کسانی غول نقدینگی را به سمت تولید 
هدایت نکردند؟!

سرویس سیاسی-  
روزنامه ایران در شماره روز پنج شنبه در گزارشی نوشت: »درحالی که بازدهی بیش از 80 درصدی بورس اوراق 
بهادار تهران در دوره رکود بازارهای رقیب، موفق به جذب بخشــی از ســرمایه های سرگردان شده است، دولت نیز با 
عرضه سهام تحت مالکیت خود به این بازار زمینه رونق بیشتر بازار سهام را فراهم کرده است. طبق آنچه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی اعالم کرده است، قرار است سهام هشت شرکت جدید دولتی طی هفته های آینده به صورت خرد 
در بازار بورس و فرابورس عرضه شود، شرکت هایی که تنها ارزش دو مورد آنها بیش از 40 هزار میلیارد تومان است. 

عالوه براین سهام دولت در شش پاالیشگاه نیز راهی میز فروش بورس خواهد شد.«
ارگان دولت افزود: »به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، این نوع عرضه ها بهترین فرصت برای سرمایه گذاران و دولت 
است. از یک سو، سرمایه گذاران می توانند با خرید سهام این شرکت ها که سهام ارزنده ای در بازار دارند، ضمن حمایت 
از تولید و اقتصاد ملی ســود قابل قبولی کســب کنند و از سوی دیگر دولت نیز می تواند در شرایطی که سرمایه های 
جدیدی وارد بورس شــده و ورود آن همچنان ادامه دارد، بخشــی از نقدینگی سنگین کشور را به سمت فعالیت های 
مولد هدایت کند. این درحالی اســت که در سال های گذشته ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای غیرمولدی مانند 
ارز و طال صدمات ســنگینی به اقتصاد ملی وارد کرد. عالوه براین که باعث افزایش معنادار قیمت در این بازار شــد، 
بخش مولد اقتصاد و تولید را از این سرمایه ها محروم کرد. اما اکنون که این بازارها جذابیت خود را از دست داده اند، 
فرصت تاریخی برای سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و دولت مهیا شده است تا عقب ماندگی سال های گذشته 

خصوصی سازی را جبران کند.«
روزنامه دولتی ایران ادامه داد: »در همین راستا، تغییرات و اصالحاتی که در روند خصوصی سازی در دستور کار 
وزارت اقتصاد قرار گرفته است نیز به این روند کمک می کند. در شرایطی که برخی واگذاری شرکت های دولتی در 
گذشــته با انتقادات زیادی همراه اســت و با مشکل مواجه شده، قرار است، با اصالح فرآیند واگذاری ها و بهره مندی 
از روش های جدیدی مانند »اجاره به شــرط تملیک« و تأکید روی اهلیت خریداران، خصوصی سازی وارد فاز جدید 
خود شود. برهمین اساس وزیر اقتصاد اعالم کرد که هیئت واگذاری با طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد موافقت کرده، 

بنابراین در روش قیمت گذاری و همچنین روش واگذاری، تغییراتی در آستانه اجرا است.«
گفتنی است،  اشاره روزنامه ایران به صدمات سنگینی که مسئله »ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای غیرمولدی 
مانند ارز و طال« به اقتصاد کشور داشت، ناشی از عدم هدایت این نقدینگی از سوی دولت به عرصه تولید و فعالیت های 
مولد اقتصادی است. این امر مغفول مانده نهایتا به افزایش نرخ دالر، انفجار قیمت ها و کاهش شدید ارزش پول ملی منجر 
شد و به موازات آن، چوب حراج دولت به طال و دالر و ارز 4200 تومانی، رانت 18 میلیارد دالری در پی داشت. امروز 
نیز غفلت از هدایت غول نقدینگی 2  تریلیون تومانی به تولید، همانند یک بمب ساعتی اقتصاد ملی را تهدید می کند.

دولت تورم را با گرانی کنترل کرده است!
یکی از کارشناسان اقتصادی اصالح طلب روز پنجشنبه در گفت و گو با روزنامه ابتکار با  اشاره به اظهارات اخیر مقامات 
ارشد دولت مبنی بر اینکه ارزش پول ملی نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش یافته و بر همین اساس، این تغییر 
نشانه مدیریت صحیح اقتصادی و دستاورد دولت است، گفت: »ما در دو سال گذشته شاهد بودیم که کارکردهای بانک 
مرکزی در دوره ریاست قبل و اتخاذی که دولت درخصوص ارز 4200 تومان داشت، سازوکار اقتصاد را به طور کامل برهم 
ریخت و موجب شد که ارز تا حد 19 هزار تومان هم پیش برود. آیا این  اشکال از سوی مردم و یا مخالفان دولت بود؟ 
خیر این اقدام را دولت سیاست گذاری کرده بود... دولت ارز 4200 تومان را اعالم کرد و هیچ مسئولیتی را پیرامون آن 
نپذیرفت و تا کنون هم به این اشتباه اذعان نکرده است... بنابراین با توجه به مسائلی که ذکر کردم اینکه گفته می شود 

ارزش پول ملی 40 درصد  ترمیم پیدا کرده است  را نباید به حساب یک سیاست روشن دولت گذاشت«.
این کارشناس اقتصادی اصالح طلب در ادامه گفته است: »به تعادل رساندن اقتصاد یعنی اینکه بازارها در شرایطی 
قرار بگیرند که رکود بر آنها حاکم نباشد. اکنون اینگونه نیست و بازارهایی مانند مسکن در رکود به سر می برد. از سوی 
دیگر بازار پول ما با توجه به تورم، سودی که به سپرده گذار می دهد 15 درصد بوده و تورم باالی 40 درصد است. این 
به معنای کاهش قدرت خرید خواهد بود. به عبارتی دیگر سیاستی اتخاذ شده است که قدرت خرید افراد کاهش پیدا 
کرده است... جامعه این را می دانند که قیمت ها در هر بازاری چند قدم افزایش پیدا می کند و در زمان کاهش تنها یک 
قدم برمی دارد. پس ما نمی توانیم بگویم که این روند در نتیجه عملکرد دولت اســت و نســبت به سال گذشته وضعیت 
بهتری را دارا هســتیم. واقعیت این گونه نیســت و این صحبت ها تنها تحلیل های انحرافی است که در حوزه کارشناسی  

خریدار ندارد و با هیچ روش اقتصادی قابل تبیین نیست«.
همراهی با اعتدال گراها، باعث تنزل اصالح طلبی شده است!

روزنامه ســازندگی در یادداشــتی نوشت: »بخش عمده ای از کنشگران سیاسی اصالح طلب صرفاً اصالح طلبی را به 
کارزارهای انتخاباتی و فعال کردن ستادهای انتخاباتی تقلیل داده اند.«

این روزنامه با انتقاد از رویکرد »اصالحات از باال و انتخاب محوری« و ورود اصالح طلبان به قدرت نوشته است: »نتیجه 
کنار گذاردن رویکرد جامعه محور و تقویت کننده جامعه مدنی، عماًلً قدرت گیری نوعی از اصالحات است که به حالی کردن 
اصالحات از ماهیت اصالح طلبانه اش انجامیده. در نتیجه استحاله در واقعیت های سیاسی مسلط، چنین وضعیتی پیش 
آمده اســت و نیز ائتالف با اعتدال گرایی، بدون رعایت پرنســیب های سیاسی اصالحات در ورود به یک ائتالف سیاسی. 

به خصوص در دوره اخیر به تنزل گفتمان اصالح طلبی منجر شده است.«
در ادامه این یادداشــت آمده است: »امروزه می بینیم که قلب گفتمان اصالح طلبی نیز به راحتی در فضای سیاسی 
کشور صورت می گیرد و نیروهای سیاسی یا جریان اصالح طلبی درخصوص پاالیش و مرزبندی با نوکیسه های اصالح طلب-  
آن هم با توجه به بدنامی  و بی اعتباری و عملکرد منفعت گرایانه این نیروها-  در شرایط خاص موجود و در بزنگاه تاریخی 

پیش رو اقدامی انجام نداده است.«
مدعیان اصالحات در حالی »همراهی با اعتدال گراها« را به نقد می کشند که اوالً( 6 سال از همراهی آنها با دولت 
روحانی گذشته است و ثانیاً( چند ماه بعد انتخابات مجلس شورای اسالمی فرا می رسد! قابل تأمل آنکه؛ از سال گذشته 
و به ویژه بعد از بروز و ظهور مشــکالت اقتصادی کشــور، اصالح طلبان و به ویژه حزب کارگزاران برای فرار از مسئولیت 
ســعی کرده اند به هر طریقی هم که شــده راه خود را از دولت جدا کنند! حال  آنکه بسیاری از اعضای فعال اصالح طلب 
و تکنوکرات در ســطوح ارشد و میانی دستگاه های دولتی حضور تمام قد داشته اند؛ به طور مثال سردبیر همین روزنامه 

مدعی اصالحات، مشاور رسانه ای نهاد ریاست جمهوری است.
نسخه زنجیره ای ها برای رشد 5 برابری واردات از آمریکا! 

روزنامه شــرق در صفحه اقتصادی خود در گزارشــی نوشت: »از ســال 2016 همزمان با توافق های هسته ای و با 
شدت گرفتن تنش ها میان تهران و واشنگتن میزان واردات از آمریکا روند کاهشی در پیش گرفته بود تا اینکه در سال 
97 این روند به طور غیرمنتظره ای افزایشــی شــد و میزان واردات به ویژه واردات کاالهای اساسی خوراکی از آمریکا به 

پنج برابر سابق رسید.«
این گزارش افزوده است: »علتی که برای این موضوع ذکر شده و دبیر انجمن غذایی هم آن را تأیید می کند، تنش های 
تجاری میان چین و آمریکا بوده که موجب کاهش قیمت این کاالهای خوراکی و در نتیجه واردات آن به ایران شــده 
است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس تأکید شده که واردات کاال و خدمات از آمریکا حتی اگر قیمت  تمام شده آن 
در مقایسه با ورود از دیگر کشور ها کمتر باشد، اصال منطقی نیست؛ زیرا امنیت غذایی ما را به خطر می اندازد؛ بنابراین 

دو گزینه برای قانون گذاری درباره واردات از ایاالت متحده آمریکا در این گزارش پیشنهاد شده است.«
در این باره ذکر دو نکته حائز اهمیت اســت: نخســت اینکه کشور آمریکا در مقام دشمنی با ایران می تواند هرگونه 
سوءاستفاده ای از موادغذایی که به ایران صادر خواهد شد انجام دهد. دوم اینکه بر طبق چه منطقی ما باید از کشوری 
که این همه سختی و رنج را به کشور ما تحمیل کرده و از جنگ 8ساله تحمیلی تا اکنون از هیچ اقدامی فروگذار نکرده 

واردات انجام دهیم؟ به نظر می رسد وضع قانون برای ممنوعیت واردات از این کشور بهترین کار مقابله ای با آن باشد. 
هم اکنون که چین با آمریکا در نبرد اقتصادی است چرا ایران باید با واردات از آمریکا به دشمن قسم خورده خود 
کمک کند؟! اما در این میان موضع روزنامه شرق قابل تأمل است چرا که این روزنامه از قول شخصی که سابقه عضویت 
در اتاق مشــترک بازرگانی ایران و برزیل را هم داشــته نوشته است: »...تجارت ایران اکنون در شرایط تعیین و تکلیف 
نیست و بهتر است به جای این قوانین ]قوانینی که واردات از آمریکا را ممنوع کند[ سعی کنیم بوروکراسی های دولتی 

کشور خودمان را محدود کنیم]!![«
الزم به ذکر که وقتی زمزمه هایی در مورد تصویب یا عدم تصویب قانونی مطرح می شود که بخشی از تجارت را تحت 
شعاع قرار می دهد معموالً  اشخاص یا گروه هایی که از تصویب یا عدم تصویب قانونی متضرر می شوند به صرافت می افتند 
که عالج قبل از وقوع انجام دهند و یکی از راه های آن انتشار مطالبی ظاهرا کارشناسی با ذکر دالیلی در نشریات است. 

زنجیره ای ها همچنان مشغول گره زدن معیشت مردم به تحریم ها!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت:»با شــروع تحریم هاي جدید توســط دولت آمریکا عماًل فرصت مهم گفت وگوي 
اقتصادي و جلب همکاري ها جهت جلب سرمایه گذاري و رونق تجارت با کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه از 

ایران سلب شد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشــت: »دیدار روســاي کشورهایي مانند آلمان، انگلیس و فرانسه با رئیس جمهور 
ایران و تاکید بر انجام مذاکره بین ایران و آمریکا مسئله بسیار مهم بوده و ایران مي توانست بر پایه اهداف مشخص و با 

محوریت منافع و امنیت ملي حاضر تحرک بیشتري نشان مي داد«.
علی رغم تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام، مدعیان اصالحات همچنان مشکالت کشور و گشایش اقتصادی را به 
نشست و برخاست با مقامات آمریکایی و اروپایی و تحریم ها گره می زنند. این در حالی است که این طیف پیش از روی 
کارآمدن روحانی، تأکید داشــت که 70 الی 80 درصد مشــکالت ناشی از سوءمدیریت دولت و تنها 20 الی 30 درصد 
مشکالت ناشی از تحریم ها است. بنابر مستندات متعدد، آمریکا ابزار تحریم را کنار نمی گذارد و راه مقابله با این ابزار، اتکا 

به توانمندی های عظیم داخلی و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از دیپلماسی منطقه ای است.
دغدغه مردم در ویترین لیست های »َتکراری« 

روزنامه شرق در گفت وگویی با احمد خرم وزیر راه دولت اصالحات به موضوع انتخابات پیش رو پرداخته است. در 
بخش مقدمه این مصاحبه آمده است: »پرسش اساسی این است؛ اکنون که جامعه ایران به ویژه طبقه فرودست در برابر 
فشــارهای اقتصادی مقاومت پیشــه کردند، آیا با یک تکرار دیگر و به دعوت جناح های مختلف در زمین بازی انتخابات 

حضور خواهند یافت.«
در این باره الزم به ذکر است که از سال 1392 که دولت مورد حمایت طیف موسوم به اصالح طلب روی کار آمده 
و بســیاری از مدیران و حتی برخی وزیران دولت های یازدهم و دوازدهم از این طیف بوده اند و از ســال 1394 مجلس 
نیز به دست اکثریت حامیان دولت )فراکسیون مستقالن( و طیف اصالح طلب )فراکسیون امید( افتاده است. همچنین 

شورای شهر تهران به طور کامل در اختیار این طیف قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان و منتقدان بر این عقیده اند که وضعیت موجود اقتصاد ماحصل همین لیست های »تَکراری« 
است که دستکم در مورد معروف ترین آنها یعنی فراکسیون امید حتی خود اصالح طلبان نیز بر ناکارآمدی آن تصریح دارند.

وزیر راه دولت اصالحات در بخشــی از این گفت وگو تأکید کرده: »شــرط اصالحات باید دغدغه و مطالبات مردم 
باشد]!![ اگر به راستی حاکمیت به دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور است، نخست باید اطالعات درست و دقیق از وضعیت 

موجود به مردم ارائه دهد و سپس برای پاسخ به مطالبات عمومی گامی  بردارد.«
در این باره الزم به ذکر است که دغدغه طیف موسوم به اصالح طلب کمترین سنخیت را با مطالبات اکثریت مردم دارد. 
دغدغه های این طیف بیشتر ناظر بر بخشی از طبقه متوسط شهری است. چنانکه در پایان دوره اصالحات تئوریسین های 
اصالح طلب در روزنامه های این طیف نوشتند که ما چنان در توسعه سیاسی غرق شدیم که از توسعه اقتصادی باز ماندیم. 
اکنــون نیز اگر به کارنامه لیســت امید در مجلس توجه شــود خواهیم دید که ایــن جماعت کمترین توجه را به 
مطالبات اقتصادی و معیشــتی مردم داشــته اند. به نظر می رسد با تکرار لیست های »تَکراری« در حقیقت به ادامه وضع 

موجود رای داده ایم.

درمکتب امام

مصاحبه امام)ره( با روزنامه تمپو و علت اقامت در فرانسه
زمین خدا وسیع است

دولت عراق زير فشار شاه فعاليت هاى مرا در جهت خدمت به اسالم و مسلمني 

منى توانســت تحمل كند و لذا ناچار به ترك آن كشــور شدم و عازم كويت شدم و 

با اينكه ويزاى كويتى داشتم مانع از ورود به خاك كويت شدند. ناچار به فرانسه 

آمدم تا در اينجا تصميم به اقامت در يك كشــور اســالمى را بگرييم. و هر گاه در 

مدت اقامت موقتى خودم در فرانسه احساس محدوديت در انجام وظايفم بكنم، 

خاك فرانسه را ترك خواهم كرد و مهم نيست كه كجا باشم؛ زمني خدا وسيع است.
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نکوداشت شهدای افغانستانی مدافع حرم 
در اجتماع میدان امام حسین)ع(

 مراسم نکوداشــت شــهدای افغانســتانی مدافع حرم در میدان
امام حسین)ع( تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم نکوداشت شهدای افغانستانی مدافع حرم 
در اجتماع هیئت های مذهبی مهاجران افغانستانی در میدان امام حسین)ع( تهران 
برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده های معزز شهدای افغانستانی برگزار 
شد، این خانواده ها نیز تکریم  شدند. تواشیح، مرثیه خوانی و سخنرانی حجت االسالم 
هاشمی از علمای افغانستانی، بخشی از برنامه های این مراسم بود. حدود دو هزار نفر 
از مجاهدان افغانستانی در دفاع از حرم و مقابله با داعش و دیگر گروه های تروریستی 
تحت حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب منطقه؛ به شهادت رسیده اند.

تحلیلگر لبنانی در شبکه المیادین فاش کرد

التماس رئیس سیا برای دیدار با سردار سلیمانی
یک تحلیلگر لبنانی در شــبکه المیادین فاش کرد »دیوید پتراوس« 
رئیس اسبق سیا به امیر سابق قطر التماس کرده بود که زمینه دیدار او با 

سردار سلیمانی را فراهم کند.
شــبکه المیادین لبنان در برنامه ای اختصاصی به موضوع شکســت طرح ترور 
سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پرداخت و نظر کارشناسان 
را جویا شد. »انیس النقاش«، هماهنگ کننده شبکه تحقیقات و پژوهش های راهبردی 
»امان« در این خصوص گفت: طرح ترور سردار سلیمانی در حقیقت طرح مشترک 
اسرائیل و عربستان سعودی است. همکاری اطالعاتی برخی کشورهای عربی با سرویس 
جاسوسی رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت پیش از این هم بوده مانند عملیات 
ترور حاج عماد مغنیه، از فرماندهان نظامی حزب اهلل لبنان. این تحلیلگر لبنانی افزود 
سردار سلیمانی یکی از فرماندهان مهم محور مقاومت است که تالش هایش در حمایت 

از گروه های مقاومت و در مبارزه با تروریسم بر کسی پوشیده نیست.
نقاش گفت ســردار سلیمانی زمانی که داعش به عراق حمله و شهرهای آن را 
اشغال کرد، برای مقابله با تروریسم لحظه ای درنگ نکرد و اولین کسی بود که خود 
را به عراق رساند. وی در ادامه به التماس های »دیوید پتراوس«، رئیس اسبق سازمان 
اطالعات مرکزی ایاالت متحده آمریکا )سیا( برای دیدار با قاسم سلیمانی اشاره کرد 
و گفت که این مقام آمریکایی از »حمد بن خلیفه«، امیر سابق قطر خواسته بود که 

زمینه دیدار رسمی بین او و سردار سلیمانی را فراهم کند.

ذوالنوری: با وجود تحریم ها هم 
نفت صادر می كنیم

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت:  آمریکا تمام تحریم های 
خود علیه جمهوری اســامی را به کار گرفته و تحریم های جدید هم در 

حقیقت، تغییر رنگ و لعاب تحریم های قبل است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر شکست خوردن 
فشــارهای حداکثری آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا تمام تالش خود را در اعمال 
تحریم های حداکثری علیه ایران به کار گرفته و گزینه جدید مؤثری در این رابطه باقی 
نمانده که بخواهد آن را به کار گیرد. وی افزود: کشورهای مختلف عمالً از تحریم های 
آمریکا علیه ایران تبعیت نکردند و در حال حاضر چین، روســیه، هند و کشورهای 
مختلف دیگر ارتباطات اقتصادی شان را به طور چشمگیری با جمهوری اسالمی ایران 
حفظ کردند. حتی نفت ما در بعضی جاها فروش می رود و کاالی مورد نیاز هم به کشور 
وارد می شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: 
آمریکایی ها دیگر تیری در ترکش ندارند تا بر علیه ایران به کار گیرند و تحریم هایی 
هم که اعمال می کنند غالبا یا تکراری اســت یا ظاهر این تحریم ها را عوض و آن 

را اعمال می کنند و لذا تیر آنها به سنگ خورده و اقدامات شان نتیجه نداده است.
ذوالنوری خاطرنشــان کرد: با وجود تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران ما هم نفت مان را صادر می کنیم و هم کاالهایی که در بیرون از مرزها برایشان 
بازاریابی شده از کشور صادر می شود و هم کاالهای مورد نیازمان را وارد می کنیم و 
جمهوری اسالمی به حول و قوه الهی این مسیر را طی کرده و از آن عبور می کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسامی: 

واكنش های داخلی به حواشی راهپیمایی اربعین 
مناسب نبود

حجت االسام محمد قمی  با طرح این سؤال که »مگر حوادث این روزهای 
عراق قابل پیش بینی نبود؟« از نوع مواجهه برخی دســتگاه ها با حواشی 

پیش آمده درباره راهپیمایی اربعین انتقاد کرد.
حجت االسالم محمد قمی  رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در مراسم اختتامیه 
چهارمین رویداد تصمیم سازان آینده در دانشکده فنی دانشگاه تهران با  اشاره به اهمیت 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در زندگی انسان گفت: رهبر انقالب اسالمی بطور صریح 
بیان داشتند که »دشمن برای بیش از 40 سال آینده ما برنامه ریخته است و ما باید 
برای بیش از 100 سال آینده مان نقشه بکشیم«؛ بگذریم از اینکه هنوز هم عده ای 
این برنامه ریزی دشمن را باور نمی کنند. رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در ادامه با  
اشــاره به تصمیمات بنیادین غرب برای دشمنی با بنیان خانواده گفت: سویه  کالم 
تمدن غرب، بر مبنای این خطای راهبردی شکل گرفته و تأثیر آن را باید در چهار، 
پنج قرن آینده دید. به گزارش مهر، حجت االسالم قمی  در ادامه  اشاره ای نیز به موضوع 
راهپیمایی اربعین داشت و عنوان کرد: موضوعاتی مانند حرکت انسانی اربعین نیز از 
جنس تصمیم گیری های بنیادین است که به اراده خداوند به روی زمین بازمی گردد. 
وقتی که می خواهیم یک مسئله بنیادین را حل کنیم و برای آن تصمیم بسازیم، باید 
بدانیم که همیشه دشمن درصدد گره افکنی در آن خواهد بود. ما امروز از فقها توقع 
داریم که بتوانند این دست اتفاقات را پیش بینی کنند اما از خودمان سؤال کنیم چند 
فقیه پیرامون ما هستند که به تعبیر امام راحل، نبض امروز را در اختیار داشته باشند 
و به تعبیر موالی متقیان بتوانند با ایســتادن روی سرپنجه پا، فردا را ببینند؟ مگر 
حوادث این روزهای عراق قابل پیش بینی نبود؟ چرا برای آن تدبیری اندیشیده نشد 
و فقط به این بسنده کردیم که بیانیه ای بدهیم برای آنکه مردم از این سفر منصرف 
شوند؟ باید به روی مسئله تمدنی فرا راهبردی اربعین، بیش از اینها فکر کنیم. این 
طرز فعلی حکمرانی قابل قبول نیست؛ باید برای آن چاره اندیشی کرد. مسئله اربعین 
و حوادثی که به دنبال آن شکل گرفته، نیازمند چاره اندیشی هم در موعد امسال و 

هم برای موعد سال های آینده است.

تشییع پیکر فرمانده گروه تفحص لشکر ۱۴ 
امام حسین)ع( در اصفهان 

پیکر شهید محمود توکلی فرمانده گروه تفحص لشکر 14 امام حسین)ع( 
پس از اقامه نمازجمعه بر دستان مردم مومن و شهیدپرور اصفهان تشییع شد. 
در این مراسم، پیکر این شهید واالمقام از مصالی نماز جمعه اصفهان تا گلستان 
شهدای این شهر تشییع شد و برای خاکسپاری به زادگاهش شهرستان فالورجان 
انتقال یافت.  همچنین آیین وداع با این شهید پنجشنبه شب در گلستان شهدای 
اصفهان برگزار شد.  شهید سرهنگ پاسدار محمود توکلی فرمانده گروه تفحص لشکر 
14 امام حسین)ع( صبح روز چهارشنبه هفته گذشته بر اثر انفجار مین به جامانده 
از دوران دفاع مقدس در منطقه پنجوین به شهادت رسید. سرهنگ توکلی پس از 
جنگ تحمیلی، فرماندهی گروه تفحص لشــکر 14 امام حسین را برعهده گرفت و 
حتی بعد از بازنشستگی مناطق عملیاتی جنوب را رها نکرد تا در نهایت به آرزویش 
رسید و به دوستان شهیدش پیوست.  پیکر این شهید در زادگاهش روستای خیر 

شهرستان فالورجان به خاک سپرده شد .

600  میلیارد ریال برای رفع مشکالت قضایی هرمزگان 
اختصاص یافت

رئیس قوه قضائیه از اختصاص بیش از ۶00 
میلیارد ریال برای رفع مشکات و تنگناهای 
دادگســتری ها، زندان ها و سازمان پزشکی 

قانونی هرمزگان خبر داد. 
حجت االســالم سید ابراهیم رئیســی، افزود: 
مهمترین بخش این ســفر برگزاری نشست ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گمرک شهید رجایی 

بود.
وی ادامه داد: در این نشســت گزارشی از روند 
کار و پیشرفت کار ارائه شد و اقداماتی که در رابطه 
با راه اندازی سامانه های حمل و نقل، ارزیابی کاال و 
انبارداری ها انجام شده بود مورد بررسی قرار گرفت 
و تاکید شــد: باید وضع موجود رصد و فاصله وضع 

موجود تا وضع مطلوب سنجیده شود.
رئیســی خاطرنشان شــد: تاکید ما مبارزه با 
قاچاق ســازمان یافته اســت و موارد جزیی که در 
نقاط مرزی اتفاق می افتد، به هیچ وجه مسئله مورد 

نظر ما نیست.  
وی یادآور شد: کوله بری یا جابه جایی شخصی 
کاال در نقاط مرزی مسئله ما نیست و دغدغه اصلی 
قاچاق سازمان یافته و شبکه های قاچاق کاال است 

که مانع رونق تولید در کشور می شوند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در نشســت ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای شــناخت اطالعاتی 
شبکه های قاچاق کاال و برخورد با آنها تصمیم جدی 
گرفته شــد و هماهنگی همه دستگاه ها و حرکت 

پیگیرانه و مستمر مورد تاکید قرار گرفت.
او با اشاره به نشست خود با خانواده های شهدا 
و نخبگان و روحانیان و اساتید دانشگاه اظهار داشت: 
در این نشست نمایندگان گروه های مختلف نکات 
خوبی مطرح کردند که نقش جوانان برای برون رفت 
از مشکالت و اقتصاد دریامحور از مهمترین موارد 

مطرح شــده در این نشست و جلسه شورای اداری 
استان بود.

حجت االســالم رئیســی اضافه کرد: اقتصاد 
دریامحور می تواند موجب رونق تولید و اشتغال شود 
و گزارش استاندار هرمزگان نشان داد در این بخش 

کارهای قابل توجهی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شورای اداری بر حمایت 
از کارآفرینان و ســرمایه گذاران تاکید شد و همه 
کارآفرینان و سرمایه گذاران بدانند که کار آن ها مورد 
حمایت همه اجزاء در نظام جمهوری اسالمی است 
و دســتگاه قضایی نیز خود را موظف می داند که از 

سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت کند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی اضافه کرد: 
نظــام بانکی هم باید تســهیالت را به کارآفرین و 
تولیدکننده بدهد نه بــه دالل تا چرخ های تولید 
بیشتر به حرکت در آید و شاهد رونق تولید باشیم.
رئیســی نشست با همکاران قضایی و شنیدن 
سخنان و مشکالت آن ها را یکی دیگر از بخش های 
ســفر اعالم کرد و گفت:  9 هیات به نقاط مختلف 
استان اعزام شد و وضعیت و شرایط تمام شهرستان ها 

مورد بررسی قرار گرفت. 
در جلسه شــورای قوه قضائیه که بعد از نماز 
مغرب و عشا تشکیل شد، 9 هیئت گزارش دادند و 
5 هیات در مرکز استان، وضعیت دادگاه ها، سازمان 
زندان ها، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای 
مسلح را بررسی کردند و  تصمیماتی نسبت به رفع 
کمبود نیروی انسانی، نیروی اداری و نیروی قضایی 

گرفته شد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در بعضی از مناطق مثل 
بشاگرد دادگستری با مشکالت جدی مواجه است و 
قرار شد که به سرعت کاری بکنند که بتوانیم در آن 
مناطق دادگستری داشته باشیم که مردم به عدالت 
دسترسی داشته باشند و در نقاط محروم دیگر نیز 

چنین گزارشاتی داشتیم.  
وی بیان کرد: آنچه در این استان دیدم وحدت 
و انســجام بین همه گویش ها و شــیعه و ســنی، 
مسئولین و مردم در حوزه های مختلف، بخش های 
قضایی، بخش های اجرایی و نمایندگان مجلس بود 
که بسیار ارزشمند است. اگر این انسجام، وحدت و 
یکپارچگی که در هرمزگان دیدم با محوریت نماینده 

مقام معظم رهبری در استان  ادامه پیدا کند حتما در 
توسعه یافتگی استان نقش به سزایی خواهد داشت و 
شرط توسعه یافتگی استان در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی در گرو وحدت و انســجام در 

این منطقه است.
رئیسی ادامه داد: در دادگستری هم در مدت 
کوتاهی کــه از دوره مدیریــت رئیس کل جدید 
می گذرد، همه بازرسی ها گواه بر این بود که تغییر 
محسوسی در وضعیت دادگستری داده شده و ضمن 
ارج نهادن بــه همه زحمت هایی که تاکنون انجام 
شــده، تالش جدید، تالش ماندگاری خواهد بود و 
بتوانیم اهداف مهمی که رهبر معظم انقالب برای 
قوه قضائیه تعیین کردند مانند کاهش ورودی پرونده 
به دادگستری، کاهش جمعیت کیفری در زندان ها، 
اتقان آرا نسبت به احکام و آرای قضایی و رسیدگی 
سریع به پرونده ها و رفع اطاله دادرسی محقق شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: 14 یا 15 پرونده قاچاق 
کاال هم در گمرکات مطرح شــد و قرار شد که هم 
در دادگستری استان و هم در مرکز دنبال شود و به 

سرانجام روشنی برسد.

پنج دستاورد جدید سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی نزاجا روز پنج شنبه رونمایی 

شدند.
مراســم رونمایی از 5 دستاورد جدید سازمان 
تحقیقــات و جهاد خودکفایی نزاجا پنج شــنبه با 
حضور امیر محمدحسین دادرس جانشین فرمانده 
کل ارتش و امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی 

زمینی ارتش، برگزار شد.
1. پهپاد دست پرتاب فرپاد

مأموریت این پهپاد شناسایی و مراقبت به منظور 
تجهیز گروهان های اطالعات رزمی تیپ های متحرک 
هجومی و واکنش سریع است. پهپاد فرپاد مجهز به 
سامانه خلبان خودکار، ایستگاه زمینی قابل حمل و 

تصویربرداری به صورت شبانه روزی است.
2. ربات هوشمند شبکه محور )حیدر 1(

این ربات که دارای شــش چرخ فعال 6 در 6 
است، قابلیت های حمل بار، چرخش 360 درجه و 

تشخیص موانع عبوری را داراست.

3. سامانه اخالگرهای گنبدی و جهتی
 انواع مولتی روتورهای جاسوسی و مهاجم

این سامانه قابلیت نصب روی خودرو و استقرار 
ثابت و همچنین کشف اهداف به صورت تصویری 

را دارد.
4. خودروی رویین تن نزاجا

خــودروی رویین تن نزاجا کــه یک خودروی 

سبک تاکتیکی ضدگلوله است در برابر گلوله های 
هسته فوالدی مقاومت دارد. به کارگیری فناوری های 
نوظهور و بدیع، رعایت الزامات الگوی ســتاد کل 
نیروهای مسلح و استانداردهای دفاعی ایران، قدرت 
و تحرک باال و توان به وزن عالی و همچنین حفظ 
جان خدمه و نفرات سرنشین در مقابله با تهدیدات 
میدان نبرد و عملیات  تروریستی ازجمله ویژگی های 

خودروی رویین تن نزاجا است.
5. ســامانه هدایت و کنترل موشــک 

نقطه زن لبیک 1 نزاجا
انجام تست های آزمایشــگاهی، مونتاژ نهایی 
سیســتم جهت تســت میدانی و همچنین انجام 
تســت های میدانی و عملیاتی ازجملــه اقدامات 

انجام شده بر روی این سامانه است.

5 دستاورد جدید نزاجا رونمایی شد

آیین بدرقه خادمــان و زائران اربعین 
حســینی)ع( با حضور جمعی از خادمان و 
مسئوالن در صحن انقاب اسامی حرم امام 

رضا )ع( برگزار شد. 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این 
آیین ضمن خوشــامدگویی بــه خادمان و زائران 
اربعین حسینی )ع( گفت: امروز عاشقان اهل بیت 
عصمت و طهارت )ع( با حضور در مراسم پیاده روی 
اربعین حســینی نشان می دهند که درس بزرگ 

عاشورا را به خوبی آموخته اند.
مصطفی خاکســار قهرودی افــزود: حضور 
میلیونی انسان های پیرو ادیان و مذاهب مختلف 
در مراســم پیاده روی اربعین حســینی به منزله 
اعالم آمادگی آنان برای تحقق اهداف قیام بزرگ 
 عاشــورا و پاســخ به »هل من ناصــر ینصرنی«

امام حسین )ع( است.
وی اضافه کرد: کســانی که خدمتگزار زائران 
اربعین در این مراسم بزرگ پیاده روی هستند از 

توفیق بزرگــی برخوردار شــده اند و این حضور 
میلیونی و خدمتی که محبان اهل بیت )ع( به آنان 
می کنند زمینه ساز تشکیل حکومت اسالمی توسط 

منجی عالم بشریت است.
قائم مقــام تولیت آســتان قــدس رضوی 
گفت: حضور میلیونی عاشقان ابا عبداهلل در مراسم 
پیاده روی اربعین حسینی)ع( و خدمتگزارانی که به 

عشق خدمت به این مراسم رهسپار شده اند به منزله 
اعالم وفاداری به مکتب امام حســین )ع( و ایفای 

سهم خود در این حرکت بزرگ است.
مصطفی خاکســار قهرودی افزود: امروز اگر 
دشمن دســت به حرکات و جنایات کور می زند 
و عده ای بی بصیرت با هدایت دشمن پا به میدان 
آشوب و فتنه می گذارند در مقابل بصیرت میلیون ها 

انسانی که به عشق امام حسین )ع( پا در راه رسیدن 
به مراسم اربعین می گذارند شکست خورده است.

وی ادامه داد: اگر بی بصیرتی عده ای در گذشته 
اتفاقات دلخراشی چون واقعه عاشورا را رقم زد امروز 
ما به رمز »لبیک یا حسین« دست یافته ایم و تحت 
نام او  گرد هم می آییم تا مسیر خود را برای رسیدن 

به حق ادامه دهیم.

بدرقه خادمان و زائران اربعین حسینی)ع( از حرم مطهر رضوی

طبق مصوبات شــورای  عالی آموزش و 
پرورش،  تراکم کاس درس دوره ابتدایی نباید 
باالی 2۶ نفر باشد این در حالی است که مهر 
امسال نیز معلمان از تکرار کاس های درس 
شلوغ می گویند؛ کاس هایی با جمعیت 35 تا 

40 و حتی 45 نفر!
به گزارش تسنیم؛ کالس های درس پُرجمعیت 
که حاال به تعبیر معلمان، به مرز انفجار رسیده اند! 
یکی از ده ها مشکل مدارس دولتی است، کالس هایی 
که حاال در کالن شهرها به ویژه استان تهران بسیار 
باالتر از اســتاندارد تعریف شده، دانش آموز در خود 
جای داده اند و جریان آموزش در این شرایط حکایت 

خاص خود را دارد.
این مشــکل را حسین ثقفی؛ مشاور مدیرکل 
آموزش  و پرورش شهر تهران این گونه بیان می کند: 
»تهران در بحث فضای آموزشی از پایین جدول در 
رتبه دوم و قبل از سیستان و بلوچستان قرار دارد!  
تراکم استاندارد کالس  درس 8 متر مربع برای هر 
دانش آموز اســت که در تهران 4/5 متر است و در 
برخی مواقع حتی فضایی برای اینکه معلم در کالس 

درس حرکت کند، نداریم و معلم باید از روی دو تا 
میز بپرد تا به میز خودش برسد!«

 ۶2 درصد کاس های ابتدایی 
دور از استاندارد

مهر امسال نیز معلمان از تکرار کالس های درس 
شلوغ می گویند، کالس هایی از 35 تا 40 و 45 نفر 
آن هم بیشــتر در دوره ابتدایی؛ رضوان حکیم زاده 
معاون آموزش ابتدایی می گوید که طبق مصوبات 
شورای  عالی آموزش و پرورش،  تراکم کالس درس 
دوره ابتدایی نباید باالی 26 نفر باشد و نرخ مطلوب 
هم 20 تا 22 نفر است اما هم اکنون حدود 62 درصد 
کالس های درس تراکم باالی 26 نفر دارند، 48/2 
درصد کالس ها 26 تا 35 دانش آموز، 12/1 درصد 
کالس ها 36 تا 40 دانش آموز، 1/7 درصد کالس ها 
باالی 41 دانش آموز دارند و ســه هزار و 22 کالس 
درس بــاالی 41 نفره هم وجود دارد، این اتفاق در 
مدارس خاص رخ نمی دهد و در مدارس دولتی است!

کمبود فضای آموزشی 
در سایه گسترش مدارس غیردولتی! 

عباس فرجی که سال هاست در مدارس شهر 

تهران به عنوان مشاور در حال فعالیت است درباره 
مشکل  تراکم دانش آموزان و از سوی دیگر کمبود 
نیروهــای کیفی در مدارس گفت: درباره کمبود 
فضای آموزشی سخنان بسیاری مطرح شده است 
اما باید در نظر داشت تا زمانی که سیاست کالن 
آموزش  و پرورش گسترش مدارس غیردولتی است 
مشکل کمبود فضای آموزشی حل نخواهد شد، 
با توجه به  تراکم باالیی که هم اکنون در مدارس 
داریم هر سال شاهد هستیم تعدادی از مدارس 
دولتــی با تغییر کاربری به مــدارس غیر دولتی 
تبدیل می شــوند و البتــه همگی می دانیم یکی 
از مهم تریــن مزیت های مدارس غیردولتی تراکم 
پایین دانش آموزان اســت. در نظر داشته باشید 
آمــوزش  و پرورش رفتار دوگانــه ای دارد از یک 
طرف از کمبود فضای آموزشی سخن می گوید و 
از طرف دیگر مدارس دولتی را به بخش خصوصی 

واگذار می کند.
فرجــی این را هم گفت که اما امســال وضع 
مدارس حاشیه نشین تهران وخامت بیشتری دارد 
به این دلیل که افزایش اجاره بها باعث شده کوچ 

دانش آموزی به شــهرهای اطراف تهران افزایش 
یابد بنابراین، ساماندهی در این شهرها مشکالت 
فراوانــی خواهد داشــت طبعاً هــر چقدر تراکم 
کالس های درس افزایش یابد تجمع مشــکالت 
و مسائل دانش آموزی هم افزایش خواهد یافت و 
این مســئله باعث فرسودگی معلمان هم می شود 
همچنین این سال ها شاهد افزایش نرخ مشکالت 
انضباطی،  تربیتی و آموزشــی در مدارس هستیم 
به نظر می رســد مادامی  که آموزش و پرورش این 
رویه را دنبال می کند ما شاهد آرامش در مدارس 

دولتی نخواهیم بود.
سرانه فضای آموزشی در 10 استان

پایین تر از خط میانگین 
همچنین به گزارش ایســنا، رخشــانی مهر 
رئیس سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور نیز اعالم کرد: میانگین سرانه فضای آموزشی 
در کشور 5/2 متر مربع است درحالی که پیش از 
انقــالب این عدد 1/5 متــر مربع بود، با این حال 
10 اســتان کشور زیر خط میانگین سرانه فضای 

آموزشی قرار دارند. 

۶2 درصد کاس های ابتدایی شلوغ تر از حد استاندارد هستند

كیفیت آموزشی قربانی  تراكم جمعیت در مدارس دولتی

استاد حوزه علمیه گفت: این شرم آور است 
که برخی قدرت اســام را نبینند و دوباره به 

مذاکره دل  خوش کنند.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در 
همایش نقش روحانیت در حماسه اربعین حسینی 
در مدرسه فیضیه قم، با بیان اهمیت حضور جوانان 
در راهپیمایی اربعین، بیان داشت: در فرهنگ سازی 
حضــور در راهپیمایی اربعین حســینی روحانیت 

وظیفه ای سنگین بر عهده دارد.
وی تصریــح کرد: از آنجایی کــه روحانیت در 
دفاع مقدس و همچنین در جنگ تحمیلی خوش 
درخشید، باید در عرصه فرهنگ سازی و تبلیغ این 
راه عظیم بیش  از پیش پا به میدان بگذارد و در کنار 
حضور پرشور خود در این عرصه، جوانان و مردم را 

به این راهپیمایی دعوت کنند.
به گزارش جهان نیوز، تولیت مدرســه علمیه 
دارالحکمه با بیان اینکه ادب در زیارت اربعین امری 
مهم است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته دشمن 
برای تفرقه میان ایران و عراق برنامه ریزی کرده بود که 

البته این برنامه ریزی خنثی شد، روحانیان باید مردم 
را با آداب این سفر معنوی آشنا کنند، مبادا کسی در 
این سفر معنوی به برادران دینی خود بی احترامی کند. 
حجت االسالم والمســلمین پناهیان در ادامه 
با  اشــاره به  ضرورت فرهنگ سازی حضور مردم در 
زیارت اربعین حسینی و همچنین ثواب دیدار زائران 
امام حسین)ع(، ابراز داشت: زیارت اربعین حسینی 
باید در بین مردم مرسوم شود و مردم باید به بدرقه 

و استقبال زائران حسینی بیایند. 
اســتاد حوزه علمیــه در ادامه بــا بیان اینکه 
حوزه های علمیه بایــد مروجان راهپیمایی اربعین 
حسینی باشند، خاطرنشــان کرد: متأسفانه گاهی 
اوقات شنیده می شود که مدرسه علمیه ای در زمان 
راهپیمایی اربعین تعطیل نیســت و حتی اجازه به 
طالب برای حضور در راهپیمایی اربعین نمی دهند.

وی با  اشاره به شور معنوی راهپیمایی اربعین، 
بیان داشــت: من در زمان جنگ تحمیلی در بین 
رزمندگان حضور داشــتم و با حال و هوای جبهه و 
شب های مناجات آن روزها آشنا هستم، بعد از جنگ 

مثــال آن روزها را در هیچ مکانی به جز راهپیمایی 
اربعین ندیدم. 

تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه گفت: راهپیمایی 
اربعین حســینی ادامه راه کربال است، همان راهی 
اســت که زهیر و حر رفتند، این راه در دل انسان، 
انقالبی ایجاد می کند که این شــور معنوی در هیچ 

مکانی یافت نمی شود. 
حجت االسالم والمسلمین پناهیان با  اشاره به 
اهمیت تعظیم شعائر الهی، اظهار داشت: باید سوره 
حجرات در دل انسان ها تحقق پیدا کند، تعظیم شعائر 
الهی زمینه ساز ظهور است و اربعین یکی از مهم ترین 

و بزرگ ترین شعائر الهی است. 
وی در ادامه با  اشاره به کالم امام خمینی)ره( در 
رابطه با اهمیت گریه و روضه اهل بیت)ع(، گفت: گریه 
برای اهل بیت)ع( و همچنین مجلس روضه فقط برای 
برانگیخته شدن عواطف افراد نیست بلکه  گریه دارای 
شور و هیجان معنوی و همچنین آثار سیاسی برای 

جامعه شیعی است. 
اســتاد حوزه علمیــه با انتقاد از دســته ای از 

مســئوالن که دل به مذاکره بسته اند، تصریح کرد: 
امروز ایران اسالمی دارای عزت و شکوهی بی مثال 
است، متأسفانه برخی چشم امیدشان به مذاکره است. 
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه خاطرنشان کرد: 
این شرم آور است که برخی قدرت اسالم را نبینند و 

دوباره به مذاکره دل  خوش کنند.
حجت االسالم والمسلمین پناهیان در ادامه با  
اشاره به جنگ رسانه ای دشمن علیه ایران اسالمی، 
گفت: شــرایط کنونی فرانسه حاکی از یک جنگ 
داخلی در آن کشور است اما کسانی که  تریبون های 
بین المللی را به دست دارند، دراین باره هیچ  اشاره ای 

به این وضعیت نمی کنند.
استاد حوزه علمیه با  اشاره قدرت ایران اسالمی 
در منطقه، یادآور شد: بعد از کشتی انگلیسی، پهپاد 
آمریکایی و جریان هایی که در عربســتان سعودی 
اتفاق افتاد، در ســال جاری ما شاهد منقلب شدن 
مراســم حج بودیم و به حول و قوه الهی راهپیمایی 
اربعین نیز پرشکوه تر از سال های گذشته به منصه 

ظهور خواهد رسید.

حجت االسام والمسلمین پناهیان:

شرم آور است كه برخی دوباره به مذاكره دل  خوش كنند


