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 صفحه   2

            سياسي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي  سال سى و سوم   5000 تومان 

صفحه   3

ــزارى آخرين دور از  پس از برگ
ــن، طرف هاى برجامى  مذاكرات وي
ــودن  ــش ب ــه بخ ــه نتيج ــبت ب نس
ــت كردند و  ــرات ابراز رضاي مذاك
ــى  ــردى خوش بينانه بررس با رويك
طرح ها و مالحظات يكديگر را در 
پيش گرفته اند. قدر مسلم جمهورى 
اسالمى ايران به عنوان محور اصلى 
برجام كه بايد از منافع آن برخوردار 
شود حق دارد تا زمانى كه الزم بداند 
به بررسى ابعاد طرح هماهنك كننده 
اتحاديه اروپا و پاسخ آمريكا به اين 
ــچ محدوديت  ــردازد و هي طرح بپ
ــدارد. واژه  ــى براى آن وجود ن زمان
ــدن پنجره  ــته ش ــك بودن بس نزدي
مذاكرات و القاى نياز ايران به توافق 
براى آنچه خروج كشور از بن بست 
مى نامند فريبى ادراكى براى گرفتار 
سازى تهران در تصميمى عجوالنه 
ــت كه  ــه حداقل هاس ــتن ب و دل بس
قطعا خسارت هاى بسيارى به همراه 

دارد. 
ــى متن  نكته مهم در روند بررس
ــل همه يا  ــنهادى توجه به اص پيش
ــد به اين معنا كه يا بر  هيچ مى باش
سر همه چيز يكباره توافق مى شود 
ــورت نمى گيرد.  يا هيچ توافقى ص
ــيدن  ــت رس خط فكرى به بن بس
كشور سعى دارد تا چنان القا سازد 
ــت مى تواند  كه تهران در گام نخس
بر سر كليات طرح توافق و در ادامه 
ــائل  ــاير مس مذاكرات براى رفع س
ــالح هم  ــا به اصط ــدام نمايد ت اق
ــاد بچرخد و هم چرخ  چرخ اقتص

سانتريفيوژه ها. 

روز�مــه

صفحه  2

رييس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان:
و  چهارمحـال  صنعتـى  واحدهـاى 
بختيارى نيازمند مشـوق هاى بيشترى 
هستند

مديركل راه  و شهرسازى چهارمحال و بختيارى:
سـازندگان مسكن از تسـهيالت طرح 
مسـكن»  ملى  نهضـت  «خودمالكـى 

استفاده كنند 

اول دفتر 

لطفا، واژه ها را درست تعريف كنيد
 قاسم غفورى 

 

رئيس جمهور:

معيشت جامعه پزشكى تامين شود/استانهاى 
ما مى توانند قطب سالمت باشند

روز�مــه

ــهركرد با  ــى دانشگاه ش معاون آموزش
ــاى ترم  ــه تمامى كالس ه ــاره به اينك اش
ــده در همه مقاطع تحصيلى به صورت  آين
حضورى برگزار مى شود، گفت: تمهيدات 
ــده و ترم آتى نيز مانند  ــيده ش الزم انديش
ــًا در اختيار  ــته خوابگاه ها تمام ترم گذش

دانشجويان قرار مى گيرد. 
ــته  ــتاقى، گفت: ترم گذش حمداهللا مش
كالس هاى دانشجويان تحصيالت تكميلى 
ــع  ــجويان مقط ــد و دانش ــش از عي از پي
كارشناسى از ارديبهشت سال جارى تمامًا 

حضورى برگزار شد. 
معاون آموزشى دانشگاه شهركرد عنوان 
ــنامه وزارت علوم،  ــاس بخش كرد: بر اس
تحقيقات و فناورى تمامى كالس هاى ترم 
ــده در همه مقاطع تحصيلى به صورت  آين

حضورى برگزار مى شود. 
ــاره به اجبارى بودن  مشتاقى ضمن اش
ــجويان در ترم گذشته  واكسيناسيون دانش
ــتورالعمل جديدى  ــرد: هنوز دس اظهار ك
ــيون و تزريق دز  مبنى بر اجبار واكسيناس

يادآور ابالغ نشده است. 
ــگاه شهركرد ترم  وى با بيان اينكه دانش
ــته هيچ مشكلى در تأمين خوابگاه ها  گذش
نداشت، بيان كرد: تمهيدات الزم انديشيده 
ــا تمامًا در  ــده و ترم آتى نيز خوابگاه ه ش

اختيار دانشجويان قرار مى گيرد. 
معاون آموزشى دانشگاه شهركرد اظهار 
داشت: نتايج دوره دكترى تخصصى اعالم 
ــده و نتايج دوره كارشناسى ارشد نيز تا  ش

چند روز آينده اعالم مى شود. 
ــتاقى مطرح كرد: از 26 شهريورماه  مش
ــگاه به صورت حضورى  كالس هاى دانش

برگزار مى شود.

معاون آموزشى دانشگاه شهركرد:
خداحافظى تمامى مقاطع تحصيلى 
دانشگاه شهركرد با كالس آنالين 

"

'
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ــين آالت و  معاون صنايع، ماش
ــر صنعت، معدن و  تجهيزات وزي
ــاره به اينكه تكميل  تجارت با اش
ــرفت  ــى با پيش ــاى صنعت طرح ه
ــد در  ــاالى 60 درص ــى ب فيزيك
ــرار دارد،  ــه ق ــت وزارتخان اولوي
گفت: همچنين توسعه صنعتى در 

مناطق محروم مدنظر است. 
ــوى در ديدار  سيدمحمد موس

با استاندار چهارمحال و بختيارى 
ــاره به اينكه اين استان راهى  با اش
ــيار طوالنى را تا صنعتى شدن  بس
ــار كرد:  ــت، اظه ــرده اس ــى ك ط
صنعتگران هفشجانى در كشور و 
ــت و گاز نقش  ــاى نف در پروژه ه
بسزايى دارند و بايد از ظرفيت اين 

صنعتگران به خوبى استفاده كرد.
ــين آالت و  معاون صنايع، ماش

تجهيزات وزير صمت افزود: يكى 
ــعه  از تاكيدات وزير صمت، توس
ــق كم برخوردار  ــى در مناط صنعت
ــا و آمايش  ــاس ظرفيت ه ــر اس ب
سرزمين است، توسعه صنعت در 
برخى استان ها مديون فعاالن حوزه 
ــال و بختيارى  ــى چهارمح صنعت
است و بايد از ظرفيت اين نيروها 
براى توسعه استان به نحو احسن 
استفاده كرد. وى با اشاره به اينكه 
برخى استان هاى كشور در حوزه 
ــده اند، گفت:  ــباع ش ــت اش صنع
ــره برخى  ــوان تكميل زنجي مى ت
ــد ذوب آهن،  ــزرگ مانن صنايع ب
ــتان هاى كمتر  فوالد و ... را در اس

توسعه يافته صنعتى دنبال كرد.
ــوى با تاكيد بر اينكه هر  موس
ــئوالن با روحيه جهادى و  جا مس

انقالبى وارد عمل شوند، اتفاقات 
ــوان كرد:  ــى رخ مى دهد، عن خوب
رئيس جمهور براى حل مشكالت 
ــاى مختلف با  ــردم در حوزه ه م
دغدغه مندى بسيار باال و به صورت 
جهادى وارد عمل شده است، اين 
مسئله وظيفه ساير مسئوالن كشور 

را دو چندان مى كند.
ــين آالت و  معاون صنايع، ماش
تجهيزات وزير صمت با اشاره به 
اينكه تكميل طرح هاى صنعتى با 
پيشرفت فيزيكى باالى 60 درصد 
ــت وزارتخانه قرار دارد،  در اولوي
عنوان كرد: همچنين توسعه صنعتى 
ــت و  در مناطق محروم مدنظر اس
بايد بر اساس مزيت هر منطقه به 
ــعه و محروميت زدايى  سمت توس

حركت كنيم.

معاون وزير صمت خبر داد:

تكميل طرح هاى با پيشرفت فيزيكى باالى 60 درصد در اولويت وزارت صمت 

83 درصد رتبه هاى زير 3 هزار كنكور براى 33 درصد دانش آموزان مدارس خاص!

گلـوی دانش آموزان � بضـــاعت کشـور زیر �ی آموزش طبقــا�

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشـتى درمانى استان چهارمحال و بختيارى  در نظر 
دارد نسبت به خريد خدمات امور سرپرستى و نظافتى خوابگاه هاى دانشجويى بوستان، 
بهارستان، گلستان و آيت ا... كاشانى شهركرد، تحت پوشش خود از طريق مناقصه عمومى 
يـك مرحله اى اقدام نمايد. بدينوسـيله از متقاضيان واجد شـرايط دعوت مى گردد جهت 
دريافت اسـناد مناقصه از تاريخ 1401/06/08 ساعت 8 صبح لغايت 1401/06/16 ساعت 

14 به سايت www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
 الزم به ذكر است مهلت اعتبار پيشنهادات از تاريخ آخرين روز تحويل و بارگذارى  اسناد 

بمدت 20 روز مى باشد كه به مدت 20 روز ديگر نيز قابل تمديد مى باشد .

      آگهى مناقصه عمومـى

براى تبليغات در پر سابقه ترين نشريه استان با ما تماس بگيريد. 



تلفن هاى  پذيرش آگهى:

32220852-32220850 

امروزه دغدغه دنياى تبليغات نه تنها ايجاد ارتباط بلكه تداوم رابطه با مخاطبان است.

بانك ملى ايران در نظر دارد تعدادى از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الكترونيكى سامانه تداركات دولت 
(ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند.

مزايده  سراسرى  امـالك و اموال تمليكـى و مـازاد 
بانك ملـى ايـران (1401/02) 

* شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذارى قســـطى  *

نرخ سود     نحوه باز پرداخت مدت تنفس پيش پرداخت كاربرى

ف
ردي

نرخ سود 
مصوب 

شوراى پول 
واعتبار در 
حال حاضر 

با نرخ  
(18درصد )

اقساط متوالى ماهيانه ، حداكثر با 
احتساب دوره تنفس جمعا"

 به مدت 5 سال

حداكثر يكسال 
تنفس

10 درصد 
قيمت واگذارى

صنـــعتــى، 
دامـدارى، كشـاورزى

 و اموال منقول

1

اقساط متوالى ماهيانه ، حداكثر با 
احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال

حداكثر شش 
ماه تنفس

20 درصد  
قيمت واگذارى

تجـــارى  خدمـــاتى 2

اقساط متوالى ماهيانه ، حداكثر
 به مدت 3 سال

بدون مهلت 
تنفس

30 درصد  
قيمت واگذارى

مسكـــونى 
 ادارى

3
اقساط متوالى ماهيانه ، حداكثر 

به مدت 4سال
40 درصد  

قيمت واگذارى

اقساط متوالى ماهيانه ، حداكثر
 به مدت 5 سال

50 درصد 
 قيمت واگذارى

- تاريخ برگزارى و انتشـار مزايده  از سـاعت 8 مـــورخ 1401/06/09 لغايت سـاعت 14مورخ 1401/06/27 
مى باشد.

- مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 مورخ 1401/06/09 تا ساعت 13 مورخ 1401/06/16 مى باشد.
- مهلت ارائه پيشـنهاد و شـركت در مزايده از سـاعت 8  مورخ 1401/06/09 تا ساعت 14  مورخ 1401/06/27  

مى باشد.
- تاريخ بازگشايى پاكتهاى الكترونيكى سـاعت 10:00 صبح روز سـه شنبه مورخ 1401/06/29خواهد بود.

توجه: امكان شـركت در مزايده بدون دريافت اسـناد مزايده ميسر نمى باشد لذا متقاضيان شركت در مزايده 
حتماً مى بايسـت جهت شـركت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 13 مورخ 
1401/06/16) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ايران) اقدام 

نمايند.
متقاضيان خريد براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند از طرق ذيل اقدام نمايند.

1 - تماس تلفنى با شماره تلفن 038-32225116
2 - ارسال پيامك : ندارد

3 - مراجعه به سايت بانك ملى ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده     مزايده سراسرى 
(نوبت اول اموال غيرمنقول) اموال تمليكى و مازاد بانك ملى استان چهارمحال وبختيارى 

4 - مراجعـه به سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد ايـران) www.setadiran.ir مزايده    مزايده 
دستگاه اجرايى    مزايده گر   ( مزايده شماره 2001003340000002 اموال غيرمنقول )

5 - مراجعه حضورى به اداره امور شعب بانك ملى استان چهارمحال وبختيارى
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E-mail : zardkoohbakhtiyari@yahoo.com
E-mail : zardkooh1@yahoo.com

ــا عقيده داريم جامعه  رئيس جمهور با بيان اينكه م
ــتارى و پزشكان ما حتماً براى خدمت در راه خدا  پرس
ــوند،گفت: پرستاران نبايد نسبت به وضعيت  تأمين ش

مالى و معيشتى خود دغدغه داشته باشند.
ــالم سيد ابراهيم رئيسى رئيس جمهور  حجت االس
ــالن اجالس  ــش «خدمت ماندگار» كه در س در هماي
سران برگزار شد ضمن گراميداشت ياد و خاطره همه 
ــالمت، مدافع حرم، دفاع مقدس، با  ــهداى مدافع س ش
ــرزمين و اقليمى عنوان  تاكيد بر اينكه در هر دولت، س
خدمت مشخص است، افزود: اما خدمت اقسام دارد. 
يك خدمت با هدف كسب منفعت است و نگاه در اين 
خدمت نگاه «ماترياليستى» و مادى گرايانه است. نوع 
ــتى» و بشر دوستى است  دوم خدمت از «درِ نوع دوس
كه نگاه انسان دوستانه را به همراه دارد و اين نكته در 
اين خدمت اومانيستى و انسان مدارانه است. خداوند 
اين حس را در همه بندگان خود قرار داده كه هم نوع 

خود را دوست داشته باشند.
ــراى خدا را نوع ديگرى از  رئيس جمهور خدمت ب
خدمت رسانى برشمرد و بيان كرد: اين نوع خدمت، به 

خدمت، ماندگارى و جاودانگى مى دهد.
ــاره به يكى از بيانات شهيد مطهرى،  ــى با اش رئيس
خاطرنشان كرد: در اين نوع خدمت اگر از انسان تقدير 
ــرد را دچار نقد و  ــود ناراحتى ايجاد نمى كند يا ف نش
كاستى نمى كند. با ارزش هاى مادى اين اين خدمت ها 
قابل جبران نيست. كسى كه يك ماه خود را از آسايش 
ــود محروم كرده را چطور  ــدن خانه و خانواده خ و دي
ــرد؟وى اضافه كرد: بعضى از كارها،  مى توان جبران ك
ــت ها با ماديات قابل جبران نيست. كدام  ايثار و گذش
وزن مى تواند با گذشت و ايثار خالصانه هم وزنى كند؟ 
همه مردم قدردان خدمات شايسته امروز ايثارگران در 
حوزه سالمت هستند. روحيه و حال مردم حال قدردانى 
از جامعه پزشكى و بهداشت و درمان در كشور است. 

ما از صميم قلب و سوداى دل متشكر هستيم.
رئيس جمهور با اشاره به نكات مطرح شده از سوى 
ــه، گفت: مايل هستم  ــكى حاضر در جلس جامعه پزش
ــمند  ــنهادات ارزش ــاً از ديدگاه ها، نظرات و پيش حتم
فرهيختگان، پزشكان و داروسازان و جامعه پرستارى 

ــورت با شما در تصميم  ــكى استفاده كنيم. مش و پزش
ــرمايه بزرگى براى  ــرى ها س ــازى ها و تصميم گي س
مجموعه بهداشت و درمان و نمايندگان مجلس است.

ــى افزود: چه خوب است در طرح ها و لوايح،  رئيس
ــورد توجه قرار گيرد.  ــما م نيازها و اظهار نظرهاى ش
ــه با نظرات خود، بحث هاى دقيق انجام دهيد؛  در رابط
حمايت از جامعه پزشكى سرمايه بزرگى براى دولت، 

كشور و تصميم سازان است.
وى با تاكيد بر اينكه نبايد به ميزان دانش موجود در 
كشور و دانشگاه ها راضى بود، تصريح كرد: ما جايگاه 
ــورهاى اطراف و منطقه داريم. بسيارى  خوبى در كش
ــتان هاى ما قابليت اين را دارند  ــتان ها و اس از شهرس
ــيارى از شهرهاى ما در  ــالمت باشند. بس كه قطب س
ــورد توجه جهان  ــكى حرف برتر را مى زنند و م پزش

هستند.
ــاره به يكى از بازديدهاى خود  رئيس جمهور با اش
از پارك علم و فناورى، بيان كرد: در بحث داروسازى 
ــاز ما احساس ضعف نمى كنند. ما  امروز جامعه داروس
يكى از صادر كنندگان دارو هستيم. طى ديدارهاى اخير 
در دولت با رؤساى كشورهاى مختلف، بحث پزشكى 
ــازى ما و تمايل براى ارتباط و ديپلماسى در  و داروس
ــما  ــى تاكيد كرد: ش ــن حوزه مورد تاكيد بود. رئيس اي

ــان داديد اصحاب «ما مى توانيم» هستيد. از جامعه  نش
ــت مى كنم سطح خود را  ــاز و پزشك درخواس داروس
ــت سن و سال باال برود اما هرچه  باال ببرند. ممكن اس
ــود توليد علم با كيفيت بيشترى  فرهيختگى افزوده ش
ــرد: افتتاح هاى پارك هاى  ــق مى يابد. وى اظهار ك تحق
ــكده ها و جذب نيروهاى  علم و فناورى، افتتاح دانش
ــت، اما بايد منجر به تربيت آنها بر  ــانى خوب اس انس
اساس فراهم نمودن زيرساخت هاى مناسب شود. عدد 
ــت و ممكن است در جذب دانشجو  براى ما مهم نيس
ــا اين اقدام بايد با يك  ــه زنى افزايش پيدا كند، ام چان

بررسى كارشناسى علمى دقيق همراه باشد.
رئيس جمهور تاكيد كرد: عدالت آموزشى بايد محقق 
ــود، يعنى هر چيز در جاى خود قرار بگيرد. بايد با  ش
كار كارشناسى و ديدن نيازهاى متناسب آن اقدام كنيم. 
ــتار و توسعه زيرساخت ها در  افزايش دانشجو و پرس

اين رابطه، امرى است كه همه ما بر آن تاكيد داريم.
وى افزود: توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين شعار 
ــت و دانش بنيان يعنى قرار دادن و ضميمه  ــال اس س
كردن توانايى به دانايى. ما عقيده داريم جامعه پرستارى 
ــت در راه خدا تأمين  ــكان ما حتماً براى خدم و پزش
شوند. پرستاران نبايد نسبت به وضعيت مالى و معيشتى 
خود دغدغه داشته باشند و حتماً همانطور كه رهبرى 

گفتند بايد تأمين شوند. رئيس جمهور بيان كرد: مسئله 
ــت پرستاران پس از 10 سال تعويق، از  حقوق و معيش
اولين كارهاى دكتر عين اللهى بود و مقدمات آن فراهم 

شده و در دولت اين كار اجرايى شده است.
ــى خاطرنشان كرد: نسبت به مسئله پزشكان  رئيس
ــان در جاى جاى كشور قابل  كه خدمات و وجودش
ــب جهانى اغراق  ــدن به قط ــت، تبديل ش تقدير اس
ــرمايه است و بايد آن را  ــت. اين براى كشور س نيس

حفظ كرد.
ــاره به اينكه بيمه شدن قريب به 6 ميليون  وى با اش
ــت،  نفر كار بزرگى بود، گفت: «دارويار» كار مهمى اس
ــخه هاى  ــد. نس ــته باش ــا بايد پيگيرى آن ادامه داش ام
الكترونيك از كارهاى خوب بود كه انجام شد. هر چه 
براى ساماندهى كارهاى پزشكى انجام شود در جهت 

اعتماد آفرينى براى مردم است.
ــيارى از  رئيس جمهور اضافه كرد: در بازديد از بس
ــيارى از  ــد بس ــخص ش پارك هاى علم و فناورى مش
ــط دانشجويان در حال توليد  تجهيزات اتاق عمل توس
ــورها، به نمايش گذاشته  ــت و در مراكز علمى كش اس
ــت. تجهيزات پزشكى، امروز در كشور ما در  شده اس
حال توليد است و قابليت ارائه به دنيا را دارد. دولت بنا 

دارد مشكالت آنها را نيز پيگيرى كند.
ــى با بيان اينكه ما نمى گوييم دولت، مستقيم  رئيس
ــار كرد: اما نقش دولت،  ــن كارها را انجام دهد، اظه اي
ــت و بخش خصوصى  هدايت، حمايت و نظارت اس
ــا و بخش هاى مختلف فعال در ميدان بايد  و تعاونى ه
ــت با  فعاليت خود را افزايش دهند و دولت مصمم اس

تمام توان از فعاالن اين عرصه حمايت كند.
وى افزود: اين حمايت ما هم حقوقى و مالى است 
ــد بايد به شركت  ــته باش ــهيالتى وجود داش و اگر تس
دانش بنيان داده شود و هم براى تجارى سازى آن بايد 

مورد استفاده قرار گيرد.
ــن قدردانى از اقدامات  رئيس جمهور در پايان ضم
ــور، بيان كرد: اورژانس كار بزرگى انجام  اورژانس كش
ــكالتى دارند از جمله  ــنل اورژانس مش مى دهد. پرس
تجهيزات كه در حال پيگيرى براى حل مشكالت آنها 

هستيم.

رئيس جمهور:

معيشت جامعه پزشكى تامين شود/استانهاى ما مى توانند قطب سالمت باشند  لطفا، واژه ها را درست تعريف كنيد

ــايد  ــت كه ش ــر چند در ظاهر اين رويكردى عقالنى اس ه
ــد اما نبايد  ــته باش ــور داش كمى هم منافع اقتصادى براى كش
ــر كليات و مذاكرات بعدى  فراموش كرد كه حربه توافق بر س
ــه بارها در توافقات  ــات همان بازى آمريكايى ك ــر جزئي بر س
ــلو ميان  ــه آن را در توافق اس ــده كه نمون ــى اجرا ش بين الملل
ــتى در سال 1993 با  ــكيالت خودگردان و رژيم صهيونيس تش
ــرد. در آن توافق بر  ــاهده ك ــى گرى امريكا مى توان مش ميانج
ــه تاكيد و امورى همچون اراضى 67، آوارگان و  اصل مصالح
قدس به مذاكرات بعدى موكول شد حال آنكه تا به امروز اين 
ــت و رژيم صهيونيستى جز اشغالگرى رويكرد  پرونده باز اس
ــطينى ها  ــلو به مانع اقدام فلس ــته در حالى كه اس ديگرى نداش
ــه تثبيت  ــرات نيز صرفا ب ــت ها مبدل و مذاك ــه صهيونيس علي
اشغالگرى ها منجر شده است. لذا اصل توافق بدون هيچ مسئله 
باقى مانده، اصلى مهم در بررسى پيشنهاد روى ميز مى باشد كه 

نبايد از نظر دور داشته شود. 
ــواره بويژه طى هفته هاى  ــه مهم ديگر انكه غربى ها هم نكت
اخير توافق و طرح پيشنهادى بورل مسئول هماهنگى مذاكرات 
ــدن جهان عنوان مى كنند چنانكه بورل  را گامى براى امن تر ش
ــت خارجى اتحاديه اروپا نيز دوباره اين واژه را  ــئل سياس مس
ــت. غرب سعى دارد تا دور شدن ايران  ديروز تكرار كرده اس
ــرى از گزينه نظامى عليه ايران  ــته اى، جلوگي از نقطه فرار هس
ــو ايران  را محور اين امنيت معرفى نمايد حال آنكه از يك س
هرگز به دنبال بمب هسته اى نبوده و غرب نيز به خوبى آن را 
ــت كه نه  ــوى ديگر توان دفاعى ايران چنان اس مى داند و از س
ــكا و ناتو نيز جرات گزينه نظامى  ــت ها كه آمري تنها صهيونيس

را ندارند.
ــاس مفهوم واژه بهبود امنيت را در جاى ديگرى  بر اين اس
ــان مى دهد  ــتجو كرد. مرورى بر تحوالت جهان نش بايد جس
ــر  ــه امروز اروپا و آمريكا كه روزى ادعاى اقتصاد برتر را س ك
ــديد اقتصادى ناشى از جنگ افروزى در  مى دادند با بحران ش
ــاير كشورها مواجه  ــت هاى تحريمى  عليه س اوكراين و سياس
ــاى انرژى در غرب  ــورم دو رقمى و افزايش به ــتند كه ت هس
گوشه اى از اين حقيقت است. اين مسئله در زمستان مى تواند 
ــورها منجر شود. ايران در جمع  به طغيان اجتماعى در اين كش
ــت و نه تنها افزايش  بزرگترين دارندگان منابع نفت و گاز اس
ــوان احتمال  ــرژى جهان بلكه حتى عن ــورش در بازار ان حض
ــش بهاى انرژى در بازار  ــت آن نيز مى تواند ضمن كاه بازگش

جهانى، به بهبود آرامش در جوامع غربى منجر شود. 
بر اين اساس ناامنى حقيقى در جهان وضعيت بحرانى است 
كه در غرب جريان دارد و مى تواند به نزاع هاى خيابانى كشيده 
ــود و ايران و منابع انرژى آن ناجى و رهايى بخش غرب از  ش
ــن وضعيت خواهد بود. به عبارتى دقيق تر غرب اگر با كمى  اي
ــت بخواهد كليد واژه جهان امن تر را تعريف نمايد بايد  صداق
ــان و آن را عامل ناامنى و  ــاى داخلى خويش اذع ــه بحران ه ب
ــگيرى از اين بحران  ــاز پيش بى ثباتى و ايران را عامل و زمينه س
ــوان نمايد. غرب امروز بيش از هر زمانى به توافق با تهران  عن
ــتانى سرد آشوب هاى گرمى  نياز دارد چرا كه مى داند در زمس
ــايد به فرو ريختن برخى  را در درون تجربه خواهد كرد كه ش
ــورهاى اروپايى منجر  ــا و حتى جنگ انرژى ميان كش دولت ه
شود لذا به جاى رويكرد زياده خواهانه بايد رويه اى منطقى بر 
ــاس خطوط قرمز ايران را در پيش گيرد چرا كه قطعا توان  اس
ــنگين زمستانى سرد بدون انرژى را نخواهد  پرداخت تاوان س

داشت. 

اول دفتر

ادامه از صفحه نخست

ارقام مقاوم بادام شناسايى و به كشاورزان معرفى مى  شود  

ــازمان صنعت،معدن  س رييس 
ــارت چهارمحال و بختيارى  و تج
با اشاره به نياز واحدهاى صنعتى 
استان به مشوق هاى دولتى گفت: 
در اين زمينه مشوق هاى بيشترى 
ــاى  ــران و واحده ــراى صنعتگ ب
صنعتى استان در نظر گرفته شود. 

ــت  ــتمى  در نشس ــجاد رس س
ــين آالت و تجهيزات  ــاون ماش مع
ــت، معدن و تجارت  وزارت صنع
ــادى چهارمحال و  با فعاالن اقتص
بختيارى در سالن اجتماعات اتاق 
بازرگانى استان افزود:در برنامه هاى 
ــكالت  مش از  ــى  بخش ــروز  ام
واحدهاى صنعتى استان به اطالع 

ــيد و نامه هاى  ــاون صمت رس مع
درخواست توليدكنندگان دريافت 
ــد.وى افزود: يكى از مطالبات  ش
ــتان كاهش  واحدهاى توليدى اس
و حذف تعرفه گمركى ماشين هاى 
خطوط توليد است چرا كه ورود 
ــد، هم ايجاد  ــوط توليد جدي خط
ــم موجب  ــد و ه ــتغال مى كنن اش
ــوند و  ــاد ارزش افزوده مى ش ايج
ــد جا دارد  ــراى حمايت از تولي ب
تعرفه گمركى خطوط توليد حذف 

و يا كاسته شود.
ــتمى اظهار داشت: محدود  رس
ــهيالت بانكى  شدن پرداخت تس
ــار بانك  ــا به چه ــره 18 تنه تبص

اختصاص دارد و مشكالتى براى 
ــه در اين چهار  توليدكنندگانى ك
ــاب ندارند ايجاد كرده  بانك حس
است و درخواست افزايش تعداد 

بانك ها را داريم.
رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تاكيد كرد: نمى توان 
ــى را يك  ــام واحدهاى صنعت تم
ــم ديد و نسخه واحدى براى  چش
ــور پيچيد  ــاى كش ــام واحده تم
ــه آمايش  ــه ويژه ب ــاى توج و ج

سرزمينى احساس مى شود.
رستمى درخواست كرد: مشوق 
ــار فعاالن  ــترى در اختي هاى بيش
صنعتى چهارمحال و بختيارى قرار 

ــتان هاى  ــرد و صنعت گران اس گي
محروم از ميزان بيشترى تسهيالت 
برخوردار شوند.وى تصريح كرد: 
ــتان ها به چهار  ــيم بندى اس با تقس
ــود، اعتبارات  ــه تقاضا مى ش ناحي
ــيار كم  ــراى نواحى بس ويژه اى ب

برخوردار در نظر گرفته شود.
ــرق و گاز  ــكل ب ــتمى مش رس
توليدكنندگان استان در فصول گرم 
ــر راه صنعت  ــرد را مانعى س و س
ــت  ــمرد و درخواس ــتان برش اس
ــا تعامل و  ــرد: وزارت صمت ب ك
ــا وزارت نيرو و نفت  هماهنگى ب
ــتفاده بيشتر از  تمهيداتى براى اس
ــرژى در صنعت  ــاى ان ــل ه حام

انديشيده شود.
ــر صنعت، معدن و  معاون وزي
تجارت نيز در اين نشست گفت: 
ــتان  راه طوالنى صنعت كه در اس
ــده  چهارمحال و بختيارى طى ش
ــك موفق و عمل  ــت، نمونه ي اس
ــت كه مى تواند الگوى  صالح اس

ساير استان ها قرار گيرد.
ــوى افزود:  ــيد محمد موس س
ــاى صنعتى اين  ــهرك ه تعداد ش
ــتان هايى است  ــتان در تراز اس اس
كه يك كار جهادى در آن صورت 
ــت و چشم انداز روشنى  گرفته اس
ــت چهارمحال  ــش روى صنع پي
ــت.وى ادامه داد:  ــارى اس و بختي
ــه وزارت صمت،  ــتين برنام نخس
حمايت از مديريت صنعت، معدن 
و تجارت استان براى تداوم انجام 
كارهاى جهادى در چهارمحال و 

بختيارى است.
ــرد: وزارت  ــوى تاكيد ك موس
ــع  ــش و رف ــراى كاه ــت ب صم
محروميت ها، همه استان هاى كشور 
را به چهار ناحيه تقسيم كرده است 
و به دنبال انتقال سرمايه گذارى ها 
به مناطق محروم استان ها است و 
در صورت سرمايه گذارى صنعتى 
ــتان ها،  ــى برخوردار اس در نواح
ــتان مربوطه  ادارات كل صمت اس
ــب  ــا نمره منفى كس در ارزيابى ه
ــاق انجام  ــد.وى افزود: اتف مى كنن
ــال و  ــت چهارمح ــده در صنع ش
بختيارى حاصل تالش صنعتگران 
ــت گمرك،  ــار آن حماي و در كن

بانك ها و صمت است.
صمت،  گفت:وزارت  موسوى 
ــت و ما  ــران اس ــه صنعت گ خان
ــراغ صنعت گران  وظيفه داريم بس

برويم و مشكالت آن ها را مرتفع 
ــش كنيم و  ــت آنها راپاي و وضعي
ــهيل كنيم  ــاى جارى را تس كاره
ــن راه اولويت با صنايعى  و در اي
ــمندتر و صادرات  كه توليد ارزش
ــع ما بايد  ــد.وى افزود صناي دارن
ــتور  كارهاى دانش بنيان را در دس

كار داشته باشند و 
ــته باشند  رويكرد فناورانه داش
ــال توقف  ــت بدنب و وزارت صم
ــهرك هاى  ــرمايه گذارى در ش س
ــرريز شده اند  صنعتى است كه س
ــرمايه گذارى در  ــورت س و در ص
اين شهرك ها ، شاخص عملكرد 
روساى سازمان هايى در شاخص 
عملكرد جذب سرمايه گذارى در 

مناطق محروم است.
ــتان   در حال حاضر در اين اس
926 واحد صنعتى در حال فعاليت 

است كه 36 واحد از اين مجموعه 
ــتغال  واحدهاى بزرگ و داراى اش
باالى 100 نفر و 32 واحد متوسط 
ــا 100 نفر و  ــتغال بين 50 ت با اش
ــاى صنعتى كوچك  بقيه واحد ه

هستند.
تاكنون با صدور بيش از 2 هزار 
جواز تاسيس و افزون بر 400طرح 
با سرمايه گذارى باالى 60 درصد 
طرح هاى صنعتى اجرايى شده كه 
ــتاى كمك به تكميل اين  در راس
طرح گامهاى بلندى برداشته شده 
است.چهارمحال و بختيارى داراى 
10 شهرستان با جمعيتى نزديك به 
يك ميليون نفر است كه در برخى 
ــى از جمله  ــوالت صنعت از محص
لوازم خانگى، توليد چادر مشكى، 
ــى از صنايع ديگر  ــت و برخ موك

رتبه هاى مطلوبى در كشور دارد.

مدير باغبانى سازمان جهادكشاورزى چهارمحال 
و بختيارى گفت: باغ پايلوت با 65 گونه اميدبخش 
ــر كشور در شهرستان  بادام از ارقام مختلف سراس
ــام مقاوم در  ــت تا ارق ــده اس بن در نظر گرفته ش
برابر سرمازدگى و ديرگل جايگزين ارقام زودرس 

شوند. 
ــيرانى در جمع خبرنگاران گفت: باغ  ابراهيم ش
پايلوت با 65 گونه اميدبخش بادام از ارقام مختلف 
ــر كشور در شهرستان بن در نظر گرفته شده  سراس
ــت تا ارقام مقاوم در برابر سرمازدگى و ديرگل  اس

جايگزين ارقام زودرس شود.
مدير باغبانى سازمان جهادكشاورزى چهارمحال 
و بختيارى افزود: تا 2 سال آينده رقم مرغوب بادام 

با شرايط جديد به كشاورزان معرفى مى شود.
ــطح  كشور  وى ادامه داد: در رقم آبى بادام در س
ــتان مزيت هايى مانند در  ــه اول را داريم اما اس رتب
اختيار داشتن ايستگاه تحقيقات بادام كشور، وجود 

هيئت علمى تحقيقات بادام، وجود توليدكنندگان 
خبره و  حضور تجار را نيز دارد.

شيرانى بيان كرد: شهرك تخصصى بادام در شهر 
ــرفت فيزيكى دارد كه اگر  ــامان 90 درصد پيش س
ــد سال آينده واگذار مى شود و  به بهره بردارى برس
مراحل پوست كنى، فراورى، سورتينگ و صادرات 
همگى در همين شهرك انجام مى شود كه اشتغالزايى 

و ارزش افزوده را به همراه خواهد داشت.
مدير باغبانى سازمان جهادكشاورزى استان اظهار 
داشت: 16 هزار و 500 هكتار مساحت كشت بادام 
ــارى وجود دارد كه 14  آبى در چهارمحال و بختي
هزار هكتار از اين مساحت بارور است و پيش بينى 

توليد سال جارى بيش از 24 هزار تن است.
وى در پايان گفت: باغات بادام در سال گذشته 
ــرمازدگى شدند كه با اين  طى سه مرحله دچار س
وضعيت پيش بينى توليد اين محصول در استان 14 

تا 15 هزار تن است.

با هدف تسهيل دسترسى به منابع كتابخانه اى؛ 

كاروان دانايى ميهمان بخش الران و شهر سودجان شد

ــاى عمومى  ــت اداره كتابخانه ه ــه هم ب
شهرستان شهركرد «كاروان دانايى» با سفر به 
بخش الران ميهمان كودكان و نوجوانان شهر 

سودجان شد.
ــى اداره  كل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
كتابخانه هاى عمومى چهارمحال و بختيارى، 
ــهيل  ــا هدف تس ــى» ب ــرح «كاروان داناي ط

ــويق  ــع مطالعاتى و تش ــه مناب ــى ب دسترس
ــفر  ــودكان و نوجوانان به كتابخوانى با س ك
ــهر فاقد كتابخانه  ــه بخش الران ميهمان ش ب
ــد.در اين برنامه كه با حضور  ــودجان ش س
ــاى  ــركل كتابخانه ه ــادى، مدي ــد فره احم
ــتان؛ كبرى حيدرى، رئيس اداره  عمومى اس
ــهركرد؛  ــتان ش كتابخانه هاى عمومى شهرس
ــمى، امام جمعه شهر  ــالم هاش حجت االس
ــئولين محلى اين  ــودجان، جمعى از مس س
شهر، كارشناسان، كتابداران و عالقه مندان به 
كتابخوانى برگزار شد، مديركل كتابخانه هاى 
ــهاى  ــاره به تالش ــتان ضمن اش عمومى اس
صورت گرفته جهت ايجاد كتابخانه در شهر 
ــودجان، راه اندازى كتابخانه در شهرهاى  س
ــتاهاى واجد شرايط را  فاقد كتابخانه و روس
يكى از دغدغه هاى اين اداره كل عنوان كرد 

و افزود: ان شااهللا با همكارى مسئولين محلى 
ــاز بتوانيم  ــن كتابخانه س ــاعدت خيري و مس
ــاز جهت راه اندازى  فضاى فيزيكى مورد ني

كتابخانه در اين شهر را فراهم كنيم.
ــكل  ــورت حل مش ــزود: در ص  وى اف
ساختمان مورد نياز جهت استقرار كتابخانه، 
ــه اى، منابع  ــه روز كتابخان كليه تجهيزات ب
ــانى ماهر بالفاصله  ــى و نيروى انس مطالعات
ــط اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان  توس
ــهيدپرور  ــن مى گردد تا مردم غيور و ش تأمي
شهر سودجان بتوانند از اين ظرفيت ارزشمند 

فرهنگى بهرمند گردند.
ــت تا  فرهادى افزود: تالش ما بر اين اس
ــى  ــم به هر نحو ممكن امكان دسترس بتواني
ــى در مناطق فاقد  ــع مطالعات ــه مناب مردم ب
كتابخانه را فراهم كنيم و راه اندازى كاروان 

دانايى و ايجاد پيشخان هاى خدمات كتابخانه 
ــتايى تحقق همين هدف صورت  اى در راس
ــت.در ادامه كبرى حيدرى، رئيس  گرفته اس
اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان شهركرد 
ضمن معرفى خدمات و فعاليتهاى كتابخانه اى 
گفت: احياء و فعال سازى فرهنگ كتابخوانى، 
ــم كتابخانه هاى عمومى  يكى از وظايف مه
است كه در راستاى تحقق اين هدف، طرح 
ــهر  ــش الران و ش ــى» در بخ «كاروان داناي
ــودجان برگزار شده است.گفتنى است در  س
ــرح كاروان دانايى برنامه هاى متنوع  قالب ط
ــامل: معرفى كتاب، قصه گويى،  فرهنگى ش
نمايشنامه خوانى و مسابقات متنوع فرهنگى 
ــب با ايام محرم همراه با اهدا جوايز با  متناس
حضور كودكان و نوجوانان سودجانى اجرا 

شد.

رييس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان:
واحدهاى صنعتى چهــارمحال و بختيارى نيازمند مشـــوق هاى بيشترى هستند

استاندار چهارمحال و بختيارى 
ــى برخى از  ــم آب ــاره به ك ــا اش ب

روستاهاى استان تاكيد كرد: براى 
ــتايى از  ــانى روس طرح هاى آبرس
ظرفيت قرارگاه امام حسن مجتبى 

(ع) بهره گيرى مى شود. 
ــه دليل  ــر ب ــال هاى اخي در س
ــى و بى آبى  ــالى و كم آب خشكس
ــتاهاى  ــهرها و روس تعدادى از ش
اين استان دچار تنش آبى شدند كه 
براى جبران آن در برخى از روستا 

آبرسانى با تانكر انجام مى شد.
ــتانى رييس  ــفر سفر اس در س
ــه  ب ــت  ــات دول ــور و هي جمه
ــراى  ب ــارى  ــال و بختي چهارمح
جبران خشكسالى و كم آبى استان 

تصميمات مطلوبى گرفته شد.
ــوى ديگر قرار شده است  از س
ــن(ع)در راستاى  قرارگاه امام حس
ــتاهاى  روس به  ــانى  آبرس اجراى 

استان اقدام كند.
با  ــدرى همزمان  غالمعلى حي
ــال جارى در بازديد  هفته دولت س
از شهرستان خانميرزا تاكيد كرد:در 
سفر رييس جمهور به چهارمحال و 
ــزار ميليارد ريال  بختيارى 260 ه
ــد كه با  ــتان مصوب ش ــراى اس ب
ــه آن در  ــع عادالن ــق و توزي تزري
تمامى شهرستان ها رونق و تحول 

مطلوبى در استان رخ مى دهد.

ــاد  ي ــت  گراميداش ــا  ب وى 
ــه  ــت ب ــهداى دول ــره ش و خاط
ــى و باهنر  ــهيدان رجاي ــژه ش وي
ــفر  ــا تزريق اعتبارات س گفت: ب
ــران در  ــه بام اي ــور ب رييس جمه
طرح هاى مختلف استان رونق و 

تحول ايجاد خواهد شد.
استاندار چهارمحال و بختيارى 
افزود: با وجود تحريم هاى ظالمانه 
ــه جمهورى  ــتكبار جهانى علي اس
اسالمى اما امسال طرح هاى بسيار 
ــى در چهارمحال و بختيارى  خوب
ــردارى و كلنگ زنى  افتتاح، بهره ب

شد.

استاندار چهارمحال و بختيارى 
فلسفه وجودى مديران را خدمت 
ــت و اظهار داشت:  به مردم دانس
شهيدان رجايى و باهنر با خدمت 
بى منت و جهادى به مردم توانستند 
ــگان تبديل  ــى براى هم به الگوي

شوند.
ــوده رهبر  ــه فرم ــت: ب وى گف
ــالمى بايد كارها  معظم انقالب اس
ــر با  ــادى و ميان بُ ــورت جه به ص
سرعت و براساس ضوابط قانونى 

انجام شود.
ــرد: هم اكنون  حيدرى تاكيد ك
ــور مختلف در  ــام ام ــراى انج ب

ــكل  ــال و بختيارى مش چهارمح
اعتبارى نداريم و بايد با مديريت 
ــيدن فصل  جهادى قبل از فرارس
ــال طرح هاى آب رسانى  ــرد س س
ــل و بهره بردارى  ــتايى تكمي روس

شود.
قابل توجهى  افزود: درصد  وى 
ــارات رديف هاى مختلف  از اعتب
چهارمحال و بختيارى جذب شده 
است و مشكلى در رابطه با بودجه 

وجود ندارد.
در  ــرزا  خانمي ــتان  شهرس
160كيلومترى مركز چهارمحال و 

بختيارى قرار داد.

آبرسانــى به روستاهاى چهارمحال و بختيارى با همـــكارى قرارگاه امام حسن(ع) انجــــام مى شود
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نماينده ولى فقيه در چهارمحال 
ــا تاكيد بر اينكه بايد  و بختيارى ب
ــى در مدارس  ــاى امن اخالق فض

ــد، گفت: انس با قرآن،  حاكم باش
ــت و... تنها  ــدن معنوي ــم ش حاك
مربوط به مساجد نيست بلكه بايد 

ــوند تا اثرات  در مدارس ترويج ش
ــاجد و... نيز  آن را در جامعه، مس
المسلمين  ببينيم حجت االسالم و 
محمدعلى نكونام در ديدار با وزير 
ــار كرد:  ــوزش و پرورش، اظه آم
هفته دولت فقط نشستن و صحبت 
كردن نيست، بلكه هفته سركشى به 
مناطق و حضور ميدانى است تا در 
جمع مردم حاضر شده و مسائل و 
مشكالت مردم را ببينند و بشنوند.  
وى افزود: شهيد رجايى و باهنر دو 
شهيد با انگيزه هاى ايمانى بودند، 

اين ها سرمايه هاى كشور هستند 
ــد تالش كنند از اين  و مديران باي
ذخاير براى كار براى كسب رضاى 

خدا تالش كنند.
 نماينده ولى فقيه در چهارمحال 
ــه داد: آموزش و  ــارى ادام و بختي
ــازى و  ــرورش به جهت كادرس پ
ــان يك پايه در مسائل  تربيت انس
ــت،  ــالمى اس نظام جمهورى اس
ــان هاى  ــده اى از انس بخش عم
ــالم و كارآمد در اين مجموعه  س
ــوند. نكونام عنوان  ــت مى ش تربي

ــش از اين به دنبال  كرد: برخى پي
اجراى سندى منحوس در آموزش 
و پرورش بودند، بايد مراقب باشيم 
تا آن ها نتوانند شيطنت هاى خود 

را در گوشه و كنار انجام دهند.
ــه بايد  ــد بر اينك ــا تاكي  وى ب
ــى در مدارس  ــاى امن اخالق فض
حاكم باشد، خاطرنشان كرد: انس 
ــدن معنويت و...  با قرآن، حاكم ش
تنها مربوط به مساجد نيست بلكه 
ــوند تا  ــد در مدارس ترويج ش باي
ــاجد  ــرات آن را در جامعه، مس اث

و... نيز ببينيم. نماينده ولى فقيه در 
چهارمحال و بختيارى اضافه كرد: 
موضوع دانشگاه فرهنگيان بايد به 
ــگاه  ــود، اين دانش جد پيگيرى ش
ــز  ــارى ني ــال و بختي در چهارمح

زيرساخت الزم را ندارد.
ــرد: نظارت   نكونام تصريح ك
ــارى بر كار معلمان  و ارزيابى رفت
بسيار مهم است،بايد بررسى شود 
يك معلم چگونه با دانش آموزان 
رفتار مى كند چراكه رفتار معلم اثر 

كليدى بر دانش آموز دارد.

ــازى  شهرس و  راه   ــركل  مدي
ــت:  ــارى گف ــال و بختي چهارمح
و  ــخصى  ش ــازان  مسكن س
ــوز  ــن و مج ــه اى داراى زمي حرف
ــداث، مى توانند در قالب طرح  اح
«خودمالكى نهضت ملى مسكن» 
ــهيالت 350 ميليون تومانى  از تس
در شهركرد و 300 ميليون تومانى 
براى ساير شهرهاى استان بهره مند 

شوند. 
مقصودى شورابى  ــينعلى  حس
ــه داراى زمين  ــرادى ك ــزود: اف اف
ــتان  اس ــهرهاى  ش و  ــز  مرك در 

ــتند مى توانند در غالب طرح  هس
ــر تعداد واحدى  خودمالكى به ه
ــاخت  ــد و مجوز س ــه بخواهن ك
ــند، معادل همان مبلغى  داشته باش
ــكن  كه در طرح نهضت ملى مس
ــود از  ــهيالت پرداخت مى ش تس
ــتم بانكى وام دريافت كنند. سيس
وى افزود:در حال حاضر مبلغ وام 
ــرح نهضت ملى  مصوب براى ط
ــكن و طرح خودمالكى براى  مس
شهركرد 350 ميليون تومان و براى 
ساير شهرهاى استان 300 ميليون 
ــت و  تومان به ازاى هر واحد اس

احتمال افزايش اين مبلغ با توجه 
به تاكيد دولت براى توسعه مسكن 

سازى وجود دارد.
مقصودى ادامه داد: هم اكنون با 
توجه به سقف تسهيالت،اگر يك 
سازنده بخواهد 10 واحد مسكونى 
ــازد مى تواند مبلغ  در شهركرد بس
ــارد) تومان  ــم ميلي ــه و ني 3,5(س
ــى  بانك ــتم  ــهيالت  از سيس تس

دريافت كند.
مديركل راه و شهرسازى استان 
اظهار داشت: بازپرداخت اين وام 
ــاختمانى  بعد از اتمام عمليات س

ــازنده اى كه  ــروع مى شود و س ش
ــد به  ــه مى توان ــن وام را گرفت اي
ــترى را به  ازاى هر واحد يك مش
ــه بانك با آن  بانك معرفى كند ك
ــترى وارد قرارداد براى بحث  مش

بازپرداخت شود.
ــرد: اين وام  مقصودى تاكيد ك
تنها در اختيار يك نفر سازنده قرار 
ــرد و به ازاى هر واحد، در  نمى گي
اختيار يك نفر خريدار كه سازنده 
به بانك معرفى مى كند و در سامانه 
ــده است، قرار  خودمالكى ثبت ش

مى گيرد.

وى تصريح كرد: متولى پرداخت 
اين وام تنها بانك مسكن نيست و 
ــاير بانك ها نيز قابل دريافت  از س
است و بر اساس يك بند در قانون 
جهش توليد مسكن، همه بانك ها 
موظف هستند هر ساله 20 درصد 
از كل مبلغ تسهيالت پرداختى را 

به حوزه مسكن اختصاص دهند.
ــازى  شهرس و  راه   ــركل  مدي
ــار  ــارى اظه ــال و بختي چهارمح
داشت: مدت بازپرداخت اين وام 
مانند ساير تسهيالت خريد مسكن؛ 
ــاله است و در  دراز مدت و 20 س
مدت ساخت، فرصت خواب وام 
وجود دارد.وى يادآور شد: دولت 
ــراى متقاضيان فاقد  ــن الزم ب زمي
زمين در طرح نهضت ملى مسكن  

را به صورت 99 ساله تامين مى كند 
ــد زمين مورد  و تاكنون 70 درص
نياز طرح نهضت ملى مسكن براى 
ــكونى  احداث 27 هزار واحد مس
در استان تامين شده است و مابقى 
تا پايان شهريور امسال تخصيص 

داده خواهد شد.
در طرح نهضت ملى مسكن در 
دولت سيزدهم ساخت ساالنه يك 
ــكونى در كشور  ميليون واحد مس
هدف گذارى شده كه از اين تعداد 
سهم چهارمحال و بختيارى ساالنه 
دست كم 10 هزار واحد مسكونى 
است.استان چهارمحال و بختيارى 
نزديك به يك ميليون نفر جمعيت 
دارد كه در 43 شهر و بيش از 850 

روستا و آبادى ساكن هستند.

رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى:

ويژه برنامه گراميداشت هفته دولت در شهركرد برگزار مى شود/تبيين دستاورد هاى نظام جمهورى اسالمى اقدامى جهادى 

ــت: تبيين  ــى انصارى گف موس
ــام جمهورى  نظ هاى  ــتاورد  دس
اسالمى و بازگويى اقدامات نظام 
ــت انقالب  ــول عمر با برك در ط
ــالمى براى همگان بخصوص  اس
ــات  ــر اقدام ــى ديگ ــان يك جوان
ــت كه  ــه دولت اس ــادى هفت جه
ــتگاه هاى متولى بايد پيشران  دس

اين اقدام باشند.
ــس  رئي ــارى  انص ــى  موس
ــات  تبليغ ــى  هماهنگ ــوراى  ش
ــال و بختيارى  ــالمى چهارمح اس
ــژه برنامه هاى  ــوص وي در خص
گراميداشت 8 شهريور و قيام 17 
ــهريور اظهار كرد: برنامه هاى  ش

ــتان در دوقالب ويژه برنامه اى  اس
ــى و باهنر و  ــهيدان رجائ براى ش
ــت  ويژه برنامه اى براى گراميداش
ــهداى قيام خونين 17 شهركرد  ش
ــد. وى افزود:  ــزار خواهد ش برگ
ــهيد بزرگوار  ــهادت اين دو ش ش
ــت  كه مصادف با هفته دولت اس
در تاريخ انقالب اسالمى ماندگار 
ــد، براى همين روز سه شنبه 8  ش
ــهريور ماه برنامه اى با حضور  ش
ــوزش و پرورش  وزير محترم آم
دكتر نورى در مصلى امام خمينى 
ــاعت 10  ــهركرد راس س (ره) ش
ــود تا  و نيم صبح برگــزار مى ش
بتوانيم ياد و خاطره هفته دولت را 

ــارى گفت: بايد از  برپا كنيم. انص
ظرفيت دستگاه ها و زير مجموعه 
ــتفاده كرد تا اطالع  هاى آن ها اس

رسانى كامل صورت گيرد.
ــى  هماهنگ ــوراى  ش ــس  رئي
ــالمى چهارمحال و  ــات اس تبليغ
بختيارى عنوان كرد: تبيين دستاورد 
ــالمى و  ــاى نظام جمهورى اس ه
ــات نظام در طول  بازگويى اقدام
عمر با بركت انقالب اسالمى براى 
ــوص جوانان يكى  همگان بخص
ديگر اقدامات جهادى هفته دولت 
است كه دستگاه هاى متولى بايد 

پيشران اين اقدام باشند.
ــح كرد: ضعف  انصارى تصري

چندين ساله ما در تبيين دستاورد 
ــت كه موجب  هاى نظام بوده اس
مى شود تا دشمنان چه در فضاى 
مجازى و چه در فضاى حقيقى بر 
عليه نظام و انقالب اسالمى دست 
ــه جمهورى  ــى بر علي به اقدامات
ــالمى بزنند، اگر همه دستگاه  اس
هاى متولى از جمله صدا و سيما 
و رسانه هاى محيطى وارد ميدان 
ــادگار و امانتى كه  ــوند و اين ي ش
ــپرده شده است  ــهدا به ما س از ش
ــگان ارائه دهند مردم  را براى هم
واليى هرگز در مشكالت و سختى 
ــت از نظام نخواهند كشيد.  ها دس
ــهيد باهنر  وى ضمن بيان اينكه ش

ــهيد رجايى از شهداى ترور  و ش
بودند و تمامى خدمات خود را در 
اختيار نظام گذاشتند گفت: اينروز 
ها تروريست كه دلسوز و دايه دار 
مردم شده است، مى خواهند نظام 
ــالمى ايران را از هر  جمهورى اس

طريقى سركوب كنند.
ــاره به پيشرفت  انصارى با اش
ــون در حوزه  ــام همچ ــاى نظ ه
ــكى تاكيد كرد: خدمت كمى  پزش
ــالمى نشده  در نظام جمهورى اس
ــام افتخاراتى  ــت و در اين نظ اس
آفريده شده است كه بايد بازگويى 
شود، پيشرفت هاى پزشكى ايران 
ــت  بعد از انقالب به گونه اى اس

ــورها براى درمان  كه از ديگر كش
ــى آيند و اينها خدمات  به ايران م
ــت و همه آن دستاورد  كمى نيس

هاى انقالب اسالمى است.
ــرد: بايد اقدامات  وى تاكيد ك
ــاله انقالب را در قالب  اين چندس
ــته طراحى و  كليپ و عكس نوش
ــانه اى به  در فضاى مجازى و رس

صورت گسترده پخش كرد.
ــى  هماهنگ ــوراى  ش ــس  رئي
تبليغات اسالمى بيان كرد: خدمات 
يكساله دولت جديد جاى تقدير و 
ــكر دارد و مردم بايد به كمك  تش
دولت بيايند تا خالء هاى بوجود 
ــوء  ــده را كه بعضا موجبات س آم

استفاده دشمنان نيز مى شود رفع 
و جبران كنند.

ــاره  ــا اش ــر ب ــارى در آخ انص
ــت  ــژه برنامه ى گراميداش به وي
ــهداى قيام خونين 17 شهريور  ش
ــهريور ماه در  ــه در روز 16 ش ك
ــهركرد بعد از  ــع ش ــجد جام مس
ــزار مى  ــا برگ نماز مغرب و عش
ــود نيز تاكيد كرد: اتفاقات سال  ش
ــردم واليى پاى  ــور م 57 و حض

ــدان ژاله تهران  كار انقالب در مي
ــدن تظاهرات آرام  و سركوب ش
ــتمگر  ــوى رژيم س ــى از س مردم
ــوت موجب به خاك و خون  طاغ
كشيده شدن خيل عظيمى از مردم 
انقالبى در آن زمان شد،  اين روز 
بايد گرامى داشته شود زيرا كه اين 
ايام اهللا براى ما نقاط قوتيست كه 
جمهورى اسالمى را براى همگان 

بازگو خواهد كرد.

تحصيل، تهذيب، ورزش
ــهركرد ميزبان پنجمين المپيادورزشى  اين روزها دانشگاه ش
دانشجويى كشور است. المپيادى كه رويدادبزرگ ورزشى ملى 
دانشجويى است و افتخار ميزبانى آن را دانشگاه شهركرد دارد. 
اين حركت بزرگ ورزشى،علمى مبّلـغ خوبى براى توانمندى 
ها و استعدادهاى استان و زمينه اى مناسب براى تبادل انديشه 

هاى سازنده جوانان است .
ــب، در راس  ــا حجاب مناس ــجويان دختر ب ــور دانش حض
ــركت كننده در افتتاحيه اين مسابقات، آغاز مراسم  گروههاى ش
ــعار منقب حادثه عاشورابهترين  ــالم برساالرشهيدان و اش با س
ــالمى  ــئونات اس دليل براى توجه به تهذيب  و ادب دينى و ش

مورد انتظار جوانان بود 
اگــــرچه فقط امــــال نانوشته نمره بيست دارد اما حيف 
است اين حركت بزرگ ورزشـــى، آن در شرايط پساكرونايى 
ــراى تطليف روحيه و  ــار جوانان در اولين اجتماعات ب و انتظ
ــان، تحت تاثيــــر يك ناهنحارى ناچيز  توجـــه به عواطفش
ــه بازتاب نقد و نگاه ما به اين ميزبانى  ارزيابى نمود،به ويژه ك
ــر  ــكار سراس ــجويان ورزش ــته، ،پيامد نگاه و نظر دانش شايس
ـــــتعد ومحروممان در پى خواهد  ــتان مس ـــــور رابه اس كش

داشت. 
ــگاه  ــد در راس اين ميزبانى يعنى مديريت دانش يادمان باش
شهركرد، فرزند شايسته اى از شهداى عزيز استان قرار دارد كه 
ــوختگان انقالب دلذو جان در گرو ارزش هاى  چون همه دلس

دينى و آبادى و رشد اين خاك و بوم دارد.
ــه برخــــى  ــگاه ذره بينى ب ــز از ن ــد ضمن پرهيــــ  باي
ــارى خاى ناچيز، با حمايت از چنين مديران توانمندى ،  ناهتچ
زمينه اجراى برنامه ها و همايش ها وكنگــــره هاى بزرگتـــر 
را در فضاى آكنــــده ار تجصيل و تهذيب  وورزش  دانشگاه 
ــتعد فراهم  ــــات مس ــاير مراكــــز و موسس ــهركرد يا س ش

نماييم.
ديندامال

یادداشت

83 درصد رتبه هاى زير 3 هزار كنكور براى 33 درصد دانش آموزان مدارس خاص!
گلـوى دانش آموزان بى بضاعت كشـور زير پاى آموزش طبقــاتى

ــور 1400، در مجموع  در كنك
ــى علوم تجربى،  سه گروه آزمايش
ــانى و رياضى، مدارس سمپاد  انس
ــهم خود رتبه برتر  10.87 برابر س
ــوع 41.28  ــته اند و در مجم داش
ــه هزار از  درصد رتبه هاى زير س
ــتند! آيا بايد  ــمپاد هس مدارس س
ــماً وارد دوره  ــه رس ــم ك بپذيري

«آموزش طبقاتى» شده ايم؟!
تصاحب رتبه هاى برتر كنكور 
توسط مدارس غيردولتى و خاص، 
ــاليان  ــراى پرتكرار كنكور س ماج

اخير است.
ــر برتر كنكور،  ــار 40 نف در كن
دانش آموزان مدارس دولتى عادى 
ــاى زير 3  ــهم اندكى از رتبه ه س
ــد؛ 85 درصد رتبه هاى  هزار دارن
ــزار در تصاحب مدارس  زير 3 ه
غيردولتى، استعدادهاى درخشان، 
نمونه دولتى و شاهد است آن هم 
در شرايطى كه اين مدارس 31.87 
ــت  ــوزان را تح ــد دانش آم درص

پوشش قرار مى دهند.
در كنكور سال 1400، مدارس 
ــان 10.87،  درخش ــتعدادهاى  اس
ــى  ــى 2.22، غيردولت ــه دولت نمون
ــهم خود از جمعيت  1.33 برابر س
ــات  امتحان در  ــركت كنندگان  ش
نهايى، رتبه  برتر (زير 3000) دارند. 
ــهم مدارس از  در كنكور 1401 س

40 رتبه  برتر بدين ترتيب بود:
مدارس استعدادهاى درخشان: 

72.5 درصد
ــى خاص:  ــدارس غيرانتفاع م

22.5 درصد
ــى: 2.5  ــه دولت ــدارس نمون م

درصد
مدارس دولتى: 2.5 درصد

حذف توان رقابت دانش آموزان 
ــادى با مدارس  مدارس دولتى ع

خاص و غيردولتى مى تواند زنگ 
خطرى جدى براى سياست گذاران 
نظام آموزشى كشور درباره طبقاتى 

شدن آموزش و پرورش باشد.
همين مسئله باعث شد ميزبان 
ميزگردى در تسنيم با حضور سيد 
ــنجش و  على جعفرى دكتراى س
ــناس مركز  ــدازه گيرى و كارش ان
سنجش وزارت آموزش و پرورش، 
سعيد صالح مديركل سابق مدارس 
ــى يكى از  ــى، مجيد تراب غيردولت
فرهنگيان كه سابقه سال ها حضور 
ــر در مدارس دولتى  به عنوان مدي
ــادى دارد و محمدرضا دهرويه  ع
ــتعداد درخشان  ــه اس مدير مدرس
عالمه حلى 3، باشيم و به بررسى 
ــى و چرايى حذف  عدالت آموزش
توان رقابت دانش  آموزان مدارس 
ــا مدارس خاص و  دولتى عادى ب

غيردولتى بپردازيم.
***

آقـاى جعفـرى! به عنـوان   *
نخستين پرسش با توجه به 
اينكـه نتايج كنكـور 1400 را 
تحليل كرده ايد از منظر سـهم 
انـواع مـدارس در رتبه هـاى 
زير سه هزار كنكور، اين آمار 

را چطور تحليل مى كنيد؟
جعفرى: اكنون مسئله ما كيفيت 
ــت بلكه مسئله اصلى عدالت  نيس
ــت؛ موضوع مهم اين است كه  اس
ــود عادالنه توزيع  ــا منابع موج آي
شده  است يا خير؟ عدالت، كيفيت 
ــر منابع به  ــاد مى كند و اگ را ايج
صورت عادالنه توزيع شود، همه 
دانش آموزان رشد كرده و به دنبال 
ــده به كيفيت هم  عدالت ايجاد ش

مى رسيم.
ــنجش عدالت،  در موضوع س
ــم؛  داري ــى  مختلف ــاى  رويكرده

ــد كه  عدالت مى تواند اينگونه باش
ــه خصوصيات زمينه اى  آموزش ب
مانند خانواده، ثروت و ... بستگى 

نداشته باشد.
اكنون به دنبال بررسى عدالت در 
مدارس هستيم اما بايد توجه داشت 
براساس مدل شايسته ساالرى اگر 
دانش آموزان مدارس استعدادهاى 
ــر كنكور  ــان رتبه هاى برت درخش
ــب مى كنند و پذيرش آنها  را كس
ــگاه هاى برتر بيشتر است  در دانش

منافى عدالت نيست.
ــور 1400 را تحليل  نتايج كنك
كرديم، وضعيت مطلوب اين بود 
ــتان هاى مختلف به تناسب  كه اس
سهم خود از رتبه هاى برتر كنكور 
ــتان هاى  ــته باشند؛ اس ــهم داش س
مختلف سهمى از جمعيت دانش 
آموزان دارند به عنوان مثال استان 
ــد جمعيت دانش  تهران، 5 درص
آموزان را دارد و عدالت آن است 
كه به اندازه سهم خود از رتبه هاى 
ــته باشد.  ــهم داش برتر كنكور س
ــهم اندكى  ــتان هاى مرزى، س اس
ــاى برتر كنكور دارند به  در رتبه ه
عنوان مثال سهم استان سيستان و 
بلوچستان 0.16 است در حاليكه 

اين تناسب بايد يك باشد.
ــتان يزد از رتبه هاى  ــهم اس س
ــت و اين  ــور 2.22 اس ــر كنك برت
نشان دهنده آن است كه اين استان 
ــهم خود رتبه هاى برتر  دو برابر س
ــت البته  ــب كرده اس كنكو را كس
ــور از رتبه هاى برتر، رتبه زير  منظ

سه هزار است.
شهر تهران بيشترين سهم را از 
رتبه هاى برتر كنكور كسب كرده و 
2.44 برابر سهم خود از رتبه هاى 
ــت پس از  ــته اس ــهم داش برتر س
ــا 2.22 درصد و  ــتان يزد ب آن اس

خراسان جنوبى با 1.48 برابر سهم 
خود از رتبه هاى برتر قرار دارند.

ــتان و بلوچستان  ــتان سيس اس
ــتان  0.16، هرمزگان 0.31، خوزس
0.35 از رتبه هاى برتر سهم دارند 
كه متناسب با جمعيت دانش آموزى 

اين استان ها نيست.
در گروه آزمايشى علوم تجربى، 
توزيع متناسب تر است يعنى استانها 
متناسب  تر نسبت به سهم خود رتبه 
ــا در گروه علوم  ــته اند ام برتر داش
انسانى اين توزيع خيلى نامتناسب 
بود به عنوان مثال استان يزد تقريبًا 
ــهم خود رتبه برتر به  سه برابر س

دست آورده است.
در معدل كتبى پايه دوازدهم نيز 
ــكال وجود دارد و استانى  اين اش
مانند سيستان و بلوچستان كه بايد 
ــب و يك باشد،  ــهمش متناس س
0.88 است با اين وجود وضعيت 

از كنكور بهتر است.
* در كنكور 1400 بيشـترين 
سـهم از رتبه هـاى زيـر سـه 
هزار براى شـهر تهـران بود، 
چگونه مى شود دانش آموزان 
سيسـتان و بلوچستان سهم 
كمترى از كنكور داشته باشند 
اما وضعيتشان در معدل بهتر 
باشـد، وقتى كيفيـت معلم و 
در  باشـد  ضعيـف  مدرسـه 
نتايج كنكور و معدل شرايط 

يكسان خواهد بود.
ــتر به  ــرى: در كنكور بيش جعف
دنبال مهارت هاى تست زنى هستند 
ــى روش ها،  ــا برخ ــوان ب و مى ت
ــت و اين  عملكرد مطلوبترى داش
ــركت در  ــق ش ــا از طري روش ه
كالس هاى كنكور حاصل مى شود 
يعنى اگر استاد كنكور بهترى داشته 
ــرى خواهيد  ــيد، عملكرد بهت باش

ــرايط  ــى كه ش ــت! در مناطق داش
اقتصادى بهتر است، دانش آموزان 
بيشتر هزينه كرده و عملكرد بهترى 
در كنكور خواهند داشت و طبيعى 

است رتبه بهترى كسب كنند.
ــنجش در  ــورد س م ــى  تواناي
ــرفت  ــى به پيش ــات نهاي امتحان
ــوده و روايى  تحصيلى نزديكتر ب
ــم  ــه نمى خواه ــرى دارد البت باالت
بگويم با كالس و معلم خصوصى 
نمى توان در امتحانات نهايى نتيجه 
ــدت آن از  ــت اما ش ــرى گرف بهت

كنكور كمتر است.
* از رتبه هـاى زير سـه هزار 
كنكور، چند درصد در مدارس 
دولتـى عـادى، غيردولتـى و 

خاص تحصيل كرده اند؟
جعفرى: هنگامى كه نمرات 10 
نفر برتر گروه آزمايشى علوم تجربى 
در آزمون سراسرى سال 1401 را 
ــى مى كنيم، هيچ كدام معدل  بررس
20 ندارند. ميانگين نمرات اين 10 
ــالمت و بهداشت  نفر در درس س
17.4، علوم اجتماعى 18.1 و زبان 

و ادبيات فارسى 18.35 است.
ــت تأييدكننده اين  ــن وضعي اي
ــوزش متأثر  ــت كه آم موضوع اس
ــت، زمانى  ــنجش اس از شيوه س
ــوزان و معلمان روى  كه دانش آم
ــوند، طبيعى  كنكور متمركز مى ش
ــى  ــت از محتوا و برنامه درس اس
ــن رتبه هاى  فاصله بگيرند بنابراي
ــاً در مهارت هاى  برتر كنكور غالب
ــتند و الزامًا  ــت زنى برتر هس تس
ــه  ك ــى  مهارت هاي ــب  كس در 
ــال آن  ــه دنب ــرورش ب آموزش وپ

است، برتر نيستند.
ــوع  ــور 1400 در مجم در كنك
ــى علوم تجربى،  سه گروه آزمايش
ــانى و رياضى، مدارس سمپاد  انس

ــهم خود رتبه برتر  10.87 برابر س
ــوع 41.28  ــته اند و در مجم داش
ــه هزار از  درصد رتبه هاى زير س
ــتند! اين آمار  مدارس سمپاد هس
ــاير  ــتر از س در گروه تجربى بيش
ــت و به  ــى اس گروه هاى آزمايش
68.59 درصد مى رسد و در گروه 
ــانى  رياضى 46.42 درصد و انس

16.42 درصد است.
در مجموع رتبه هاى برتر (زير 
ــى  ــه گروه آزمايش ــه هزار) س س
ــانى  ــى، رياضى و انس علوم تجرب
ــرى 1400، سهم  در آزمون سراس
مدارس غيردولتى 18.12 درصد، 
نمونه دولتى 21.25 درصد، شاهد 
2.3 درصد، عادى 15.29 درصد و 

عشايرى 0.13 درصد است.
ــوع  ــور 1401 در مجم در كنك
گروه هاى آزمايشى پنج گانه، 72.5 
ــر (زير ده در  درصد رتبه هاى برت
گروه رياضى، تجربى و انسانى و 
زير 5 در گروه هاى زبان و هنر) از 

مدارس سمپاد هستند.
در سال تحصيلى 1399-1400، 
دانش آموزان مدارس استعدادهاى 
ــه رشته  ــان در مجموع س درخش
ــانى، 3.8  ــى، تجربى و انس رياض
ــركت كننده در  درصد جمعيت ش
ــى پايه دوازدهم را  امتحانات نهاي
ــوند و 41.28 درصد  شامل مى ش
رتبه هاى زير سه هزار كنكور 1400 
ــال فارغ التحصيلى  كه در همان س

شده اند از اين مدارس هستند.
ــدارس غيردولتى،  همچنين، م
ــت  جمعي ــد  درص  13.26
شركت كنندگان در امتحانات نهايى 
ــامل مى شود و 18.12 درصد  را ش
ــه هزار كنكور از  رتبه هاى زير س

اين مدارس هستند.
ــى، 9.58  ــدارس نمونه دولت م

درصد جمعيت شركت كنندگان در 
امتحانات نهايى را شامل مى شوند 
ــر  ــاى زي ــد رتبه ه و 21.25 درص
ــور از اين مدارس  ــه هزار كنك س

هستند.
ــاهد، 5.89 درصد  ــدارس ش م
در  ــركت كنندگان  ش ــت  جمعي
ــش  امتحانات نهايى را تحت پوش
ــد و 2.3 درصد رتبه هاى زير  دارن
سه هزار كنكور 1400 كه در همان 
فارغ التحصيل  ــى،  تحصيل ــال  س
شده اند به اين مدارس اختصاص 

دارد.
ــادى، 66.35  مدارس دولتى ع
درصد جمعيت شركت كنندگان در 
امتحانات نهايى را شامل مى شوند 
ــر  ــاى زي ــد رتبه ه و 15.29 درص
ــه هزار از اين مدارس هستند.  س
ــاس، در آزمون سراسرى  براين اس
استعدادهاى  سال 1400، مدارس 
ــه دولتى  ــان 10.87، نمون درخش
ــهم  2.22، غيردولتى 1.33 برابر س
ــركت كنندگان  خود از جمعيت ش
در امتحانات نهايى، رتبه  برتر (زير 
3000) دارند. اگر همين بررسى را 
ــى دانش آموزان  درباره معدل كتب
ــيم بازهم سهم مدارس  داشته باش
ــت اما به  ــمپاد بسيار بيشتر اس س
نسبت كنكور وضعيت بهتر است.

* آيـا چنين شـرايطى به اين 
دليل نيست كه فعالً چون ابزار 
سنجش كنكور است بنابراين 
دانش آمـوزان مـدارس خاص 
شـده اند  متمركـز  آن  روى 
سـنجش  ابـزار  اگــــر  و 
معـدل شـود اينبار بـر روى 
آن متمركـز شـده و بـاز هـم 
وضعيت به نفع دانش آموزان 
مدارس غيـــردولتى و خاص 

خواهد بود؟

ــدم كنكور  ــرى: نه! معتق جعف
ــت و صالحيت  معيار خوبى نيس
ــيابى نظام آموزشى را ندارد  ارزش
ــاس نتايج  ــوان براس ــى نمى ت يعن
ــى را مورد  ــام آموزش ــور نظ كنك

ارزيابى قرار داد.
* هم اكنـون بـه جـز نتايـج 
كنكـور، امتحانـات نهايـى و 
آزمـون تيمـز و پرلـز ابـزار 
ديگرى براى سنجش عملكرد 
نظام آموزشى كشور نداريم!

ــز و پرلز  ــرى: نتايج تيم جعف
ــت را پايش كند و  ــد كيفي مى توان
ــفانه  ــنجش هاى ملى كه متاس س
ــه چند نكته  ــه بايد ب ــم البت نداري
ــت؛ نخست،  ضرورى توجه داش
ــى  جنبه هاى مختلف نظام آموزش
به ويژه موضوع عدالت را نمى توان 
ــج رتبه بندى  ــاس نتاي صرفاً بر اس
متقاضيان ورود به آموزش عالى به 
عنوان بخش كوچكى از خروجى 
ــرد و بايد به  ــى ارزيابى ك آموزش
مجموعه شاخص هاى دروندادى، 
فرايندى، بروندادى و پيامدى نظام 

آموزشى توجه شود.
ــه نتايج  ــك ابزار ناقص ك با ي
ناصحيحى در اختيار قرار مى دهد، 
نمى توانيم نقاط ضعف را شناسايى 
ــردن آن ها اقدام  و براى برطرف ك
ــش كيفيت و  ــد پاي ــم لذا باي كني
عدالت بر اساس روش ها و فنون 

متناسب انجام شود.
ــار نبايد به ابزارى  دوم، اين آم
عليه نخبگان و نخبه پرورى تبديل 
ــان  درخش ــتعدادهاى  اس ــود.  ش
ــاير گروه هاى خاص  همچون س
ــه ويژه اند اما بايد در  نيازمند توج
ــى اعمال اين  ــوص چگونگ خص
توجه و سازوكار آن بيشتر انديشه 

كنيم.
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روز�مــه

هشتم شــهريورماه سالروز شــهادت شهيدان 
فرزانه رجايى و باهنر تسليت و يادشان گرامى 

و راهشان پر رهرو باد.
ــاعت 3 بعدازظهر روز هشتم شهريورماه  س
ــوراى امنيت  ــه ش ــود كه جلس ــال 1360 ب س
ــد. حاضران اين جلسه افراد  ــور برگزار ش كش
ــورى بودند؛ محمدعلى رجايى رئيس  مهم كش
ــت وزير و  ــواد باهنر نخس ــور، محمد ج جمه
ــين دبير شوراى امنيت  مسعود كشميرى جانش
ــته  بودند. تيمسار وحيد  باالى ميز جلسه نشس
ــد از او اخيانى به  ــار باهنر و بع ــتجردى كن دس
ــته، در  ــى ژاندارمرى كل نشس ــاى فرمانده ج
ــار كتيبه، سرورالدينى  كنار وى به ترتيب تيمس
ــور، خسرو تهرانى از اطالعات  معاون وزير كش
ــت وزيرى، كالهدوز قائم مقام سپاه يك  نخس
طرف ميز بودند و طرف ديگر ميز تيمسار شرف 
ــرهنگ وحيدى  ــواه معاون نيروى زمينى، س خ
معاون هماهنگى ستاد مشترك، سرهنگ وصالى 
فرمانده عمليات نيروى زمينى و سرهنگ صفاپور 

فرمانده عمليات ستاد مشترك قرار داشتند.
ضبط صوت بزرگ كشميرى كه مخصوص 
ــات است، درست نزديك رجايى و  ضبط جلس
باهنر قرار مى گيرد و كشميرى طبق معمول هر 
جلسه چاى مى ريزد و براى حاضرين مى آورد؛ 
ــرو تهرانى  ــس از گفت وگوى كوتاهى با خس پ
ــود. او پيش از خروج از  ــه خارج مى ش از جلس
جلسه كيف بزرگى را كه هميشه همراه دارد با پا 

به نزديكى رجايى هدايت مى كند.
كشميرى از ساختمان نخست وزيرى خارج 
ــود و در ميدان پاستور نزد كسانى مى رود  مى ش
كه منتظر اوست تا دبير شوراى امنيت را به يك 
ــد. همزمان صداى انفجار  نقطه امن انتقال دهن

شديدى منطقه را مى لرزاند.
 كشميرى؛ مظنون اصلى حادثه 

ــان بمب از نوع خاص  مطابق نظر كارشناس
ــدود 2 پوند  ــود كه از ح ــش زا» ب «تخريبى-آت
TNT و مقدارى منيزيم تشكيل و در يك كيف 

دستى جاسازى شده بود.
سيدرضا زواره اى اولين دادستان انقالب ايران 
ــرح مى دهد:  ــراى آن دقايق را اين گونه ش ماج
ــن، در روز حادثه، همه  ــاس تحقيقات م «براس
ــت  ــت وزيرى، پش ــراد حاضر در دفتر نخس اف
ميزى بزرگ و طويل نشسته بودند. يك سر ميز 
مرحوم رجايى نشسته بود؛ سپس نخست وزير، 

ــد از آن آقاى مهدوى،  ــوم باهنر، بع يعنى مرح
ــيده بود. پس  ــور، كه آن روز دير رس وزير كش
ــوراى امنيت،  ــهربانى و دبير ش از آن رئيس ش
ــم دو طرف ميز تا  ــرو تهرانى. بعد از آن ه خس

آخر نماينده  نيروها نشسته بودند. 
ــتركى كه همه آن ها در بازجويى  مطلب مش
ــميرى،  ــه، كش ــد، اين بود كه در آن جلس گفتن
منشى شورا بوده و در قسمت جلو، جاى خسرو 
تهرانى نشسته بود. صندلى خسرو تهرانى هم در 
ــت. كشميرى كيفش  انتهاى غربى ميز قرار داش
ــاى مى ريزد و  ــذارد؛ بعد برمى خيزد، چ را مى گ
جلوى مرحوم رجايى و باهنر مى گذارد. سپس 
چند دقيقه اى با تهرانى در گوشى نجوا مى كنند. 
ــالن مى رود و درست زمانى  آن گاه به انتهاى س
ــته است از اتاق خارج شود، بمب  كه قصد داش
منفجر مى شود.برد ماده منفجره حداكثر دو يا سه 
ــر از حاضران از جمله  ــت. چند نف متر بوده اس
معاون فرمانده ژاندارمرى و مرحوم دستجردى، 
ــهربانى نيز كه در زمان حادثه، نزديك  رئيس ش
باهنر نشسته بودند، زخمى شدند، اما براى بقيه 
اتفاقى نيفتاد. متخصصان هم مى گفتند بمب فقط 
در محدوده اى حداكثر تا سه متر قدرت تخريب 
ــت. با اين همه، براى كشميرى كه در  داشته اس
ــدى  ــت، جس ــن فاصله از آن قرار داش دورتري

ساخته بودند كه فقط يك كيسه خاكستر بود».
ــتان كل كشور  ــى دادس آيت اهللا ربانى املش
در شامگاه 22 شهريور 60 در تلويزيون حاضر 
ــميرى» را عامل انفجار دفتر  شد و «مسعود كش
نخست وزيرى اعالم كرد و گفت: «عامل انفجار 
نخست وزيرى همان شخصى بود كه نام او در 
ــهدا برده شد و روز اول در كنار شهيدان  بين ش
عزيز، رئيس جمهور و نخست وزير محبوب ما 
به عنوان شهيد سوم قلمداد و جنازه اى به نام او 
به وسيله  مردم تشييع شد. مسعود كشميرى كه 
در نخست وزيرى جا باز كرده بود، تقريبا از همه 
چيز اطالع داشت و دبير شورا بود. كشميرى از 
يك سال قبل وارد نخست وزيرى شد و خيلى 
ــازى و چهره  كريه اش را  خوب نقش خود را ب
مخفى كرد، به طورى كه يكى از مسئوالن امر در 
ــت وزيرى مى گفت در بين هزار احتمال،  نخس

يك احتمال انحراف درباره او نمى داديم».
ــه روى داده  ــرح واقع ــرهنگ كتيبه در ش س
ــه اتاق كنفرانس  ــد: «من موقع ورودم ب مى گوي
ــدا بى خبر  ــه آن خائن از خ ــردم ك ــاهده ك مش

ــت.  ــه اس ــميرى) در حال ورود به جلس (كش
ــهيد وحيد دستجردى»  قبل از همه مرحوم «ش
ــوان كرد.  ــهربانى را عن ــزارش وقايع هفته ش گ
ــه از طرف  ــدوز هم در آن جلس ــوم كاله مرح
سپاه پاسداران حضور داشت. در همين لحظات 
ــت  ــه ادامه داش كه بحث و گفت وگو در جلس
ــاس كردم همين طور كه روى  من ناگهان احس
ــرپا ايستاده و  ــته بودم بى اراده س صندلى نشس
ــدت  ــانى ام به ش تمام صورتم و مخصوصاً پيش
ــن اهميت دارد،  ــئله اى كه براى م مى سوزد.مس
شدت انفجار بود كه ما صداى آن را در آن لحظه 
نشنيديم، وليكن پرده هاى گوش افرادى كه آنجا 

بودند تمام پاره شده بود.»
 مسعود كشميرى كه بود؟

ــميرى متولد 1329 در كرمانشاه و داراى  كش
مدرك ليسانس علوم ادارى و مديريت بازرگانى 
ــق به جانب،  ــران بود. «قيافه ح ــگاه ته از دانش
ــبيح به دست و اهل استخاره و دعاى كميل  تس
ــات و پيش قدم در پيش نماز  خواندن در جلس
ــدن»؛ اين تصويرى است نقش بسته شده در  ش
ــميرى تا پيش از انفجار  ــعود كش ذهن ها از مس
ــت وزيرى؛ البته يك تصوير تكرارى  دفتر نخس
ــواره دو  ــت، اينكه او هم ــم از او هس ديگر ه
ــتن  ــته، يكى براى نوش ــودكار در جيب داش خ
ــخصى كه ادعا مى كرد از پول حقوق  مطالب ش
خود تهيه كرده و ديگرى براى كارهاى دولتى و 
متعلق به اموال بيت المال! برخى هم خاطرشان 
هست كه او گاه به گاه پيشنهادهاى تندى هم عليه 
منافقان داشته و يك بار پيشنهاد بمباران ايستگاه 

راديويى منافقان را داده بود. در كنار اين تصاوير، 
اما تصاوير ديگرى هم هست. كسى كه در همه 
ــته، اما توجه خاصى را به  جلسات حضور داش
ــرده. مى رفته، مى آمده و حتى  خود جلب نمى ك
درباره او گفته شده كه آن قدر مورد اعتماد بوده 
ــت وزيرى بازرسى  كه موقع تردد در دفتر نخس
ــت. هر چه مى خواسته  ــده اس بدنى هم نمى ش
ــه او پيش از  ــده ك مى برده و مى آورده؛ گفته ش
ــازمان مجاهدين بوده و اينكه  انقالب عضو س
ــرش، ابوالفضل دلنواز، نامزد رسمى  برادر همس
ــت  ــالم آباد غرب در دور نخس ــان در اس منافق

انتخابات مجلس شورا بوده است.
ــپاه  ــيس س ــن حال، اما او در بدو تأس در عي
مدتى به عضويت آن هم درآمد و بعد هم عضو 
مؤثر ستاد خنثى سازى كودتاى نوژه به نمايندگى 
ــد و در نهايت  از كميته اداره ركن دوم ارتش ش
ــت وزيرى برد. كشميرى در نهايت  راه به نخس
ــت وزيرى  ــات اطالعات نخس ــه دفتر تحقيق ب
ــرو تهرانى  ــين خس ــى رود و مدتى هم جانش م
ــود  ــوراى عالى امنيت ملى مى ش در دبيرخانه ش
ــه جاى دبير و با  ــا جايى كه برخى نامه ها را ب ت
عنوان «از طرف» امضا مى كند. حجاريان كه آن 
زمان خود در اطالعات نخست وزيرى بوده، در 
ــود: «بعد از انفجار در  گفت وگويى بيان كرده ب
ــميرى به ارتباط  پيگيرى ها از مادر و خواهر كش
ــدا كرديم.  ــت پي ــازمان دس خانوادگى او با س
برادرهاى همسر كشميرى در قصرشيرين عضو 
ــى كه ما در  ــه با امكانات كم ــازمان بودند ك س
ــتيم، به اين  گزينش افراد در ابتداى انقالب داش

ارتباطات دست نيافتيم.»
رد پـاى مجاهديـن و CIA در پرونـده 

هشتم شهريور 
ــهريور مقاله اى  ــس از حادثه 8 ش ــدى پ چن
ــازمان  ــمى س ــد [ارگان رس ــريه مجاه در نش
ــد كه تاكيد داشت كشميرى  ــر ش منافقان]منتش
ــت. از  ــان عمليات ويژه» اس ــى از قهرمان «يك
ــعود رجوى در سال 1378 در  ــوى ديگر مس س
ــرال حبّوش» رئيس  ــه محرمانه با «ژن يك جلس
ــت  ــازمان امنيت صدام به انفجار دفتر نخس س
ــط  ــاختمان حزب جمهورى توس وزيرى و س
ــازمان مجاهدين خلق رسما اعتراف مى كند.  س
البته فيلم اين مالقات و ساير ديدارهاى مقامات 
ــور محرمانه و  ــى عراق با رجوى كه به ط امنيت
بدون اطالع سركرده منافقان ضبط شده است و 
در جريان حمله آمريكايى ها به عراق و سقوط 

صدام در دسترس مردم قرار گرفت.
ــات برخى  ــدار از تبليغ ــوى در اين دي رج
ــت ناميدن  ــه دليل تروريس ــانه هاى غربى ب رس
ــازمان مجاهدين خلق گاليه مى كند و يادآور  س
ــد آمريكا و فرانسه از  ــود كه مقامات ارش مى ش
ــت  ــازمان (انفجار نخس ــاى ويژه س عمليات ه
ــورى) اطالع  ــاختمان حزب جمه وزيرى و س
كامل داشته اند.در سال 1371 يعنى يازده سال بعد 
از انفجار، موجى رسانه هاى اروپايى و آمريكايى 
را برداشت؛ زيرا يكى از مقامات سيا اعالم كرده 
بود كه نخست وزيرى ايران و حزب جمهورى 

اسالمى را عوامل خود ما منفجر كردند.
در پايان بايد گفت آنچه ماجراى 8 شهريور 
سال 60 را به يكى از اسرار آميزترين نقاط تاريخ 
ــالمى تبديل كرده، نفوذ فردى به نام  انقالب اس
مسعود كشميرى به باالترين سطوح اطالعاتى و 
ــوى ديگر رازآلودگى  امنيتى كشور است. از س
داستان كشميرى آنجايى بيشتر مى شود كه پس 
ــى ادعا كردند كه او  ــهريور، برخ از انفجار 8 ش

بطور كامل در اين حادثه سوخته است.
ــود با  ــه خ ــوردى در وصيتنام ــهيد الج ش
ــبت به «منافقان انقالبى نما»، آن ها را  هشدار نس
ــهريور 1360 معرفى كرده  شريك جنايت 8 ش
ــد: «خدايا تو شاهدى چندين بار به  و مى نويس
عناوين مختلف خطر منافقان انقالب را همان ها 
كه التقاط به گونه منافقان خلق سراسر وجودشان 
ــت و  ــان را پر كرده اس را و همه ذهن و باورش
همان ها كه رياكارانه براى رسيدن به مقصودشان 

دستمال ابريشمى بسيار بزرگ به بزرگى مجمع 
ــت گرفته اند، هم رجايى و باهنر  االضداد به دس
را مى كشند و هم به سوگشان مى نشينند، هم با 
ــكيالتى برقرار مى كنند،  منافقان خلق پيوند تش
هم آنان را دستگير مى كنند و هم براى آزاديشان 
و اعطاى مقام و مسئوليت به آنان تالش مى كنند 
ــاى ماهيت كثيف آنان سخت بيمناك  و از افش

مى شوند.»
كشميرى چگونه از ايران فرار كرد؟

ــل بمب،  ــميرى در كيف حام ــعود كش مس
ــته  ــد TNT و مقدارى منيزيم كار گذاش 2 پون
ــود و دقايقى پس از اينكه كيف مزبور را پيش  ب
پاى شهيد رجايى قرار داد، از ساختمان نخست 
ــتور رفت.  ــد و به ميدان پاس وزيرى خارج ش
ــط برخى افراد ناشناس به  ــپس در آنجا توس س
محلى امن انتقال داده شد.برخى منابع مى گويند 
ــر  ــازمان منافقين «مينو دلنواز»، همس عوامل س
ــميرى را همزمان با انفجار نخست وزيرى  كش
ــكونتش به يك خانه تيمى در محله  از محل س
نظام آباد تهران بردند. كشميرى نيز پس از ملحق 
ــرش از تهران به كرج، قزوين و  ــدن به همس ش
ــا از طريق مرز  ــتان رفت و نهايت ــپس كردس س
ــپس خارج از كشور  زمينى به عراق، تركيه و س

گريخت.
سرانجام كشميرى چه شد؟

ــئوالن امنيتى پس از اتفاق هشتم  يكى از مس
شهريور، گفته بود: در اصل ما دنبال اين بوديم كه 
ببينيم عوامل انفجار چه سرنوشتى پيدا كرده اند. 
چند سال بعد برخى اعضاى مهم كه از منافقان 
جدا شدند، افشا كردند كه مثًال آقاى «محمدباقر 
ــوان مترجم عربى  ــى راد» كه در عراق به عن امين
ــازمان  ــان فعال بوده و در بخش عربى س منافق
ــميرى است يا بنابر  هم فعاليت كرده، همان كش
ــات پليس امنيتى هلند فردى به نام «على  تحقيق
معتمد» كه چندى پيش به طرز مشكوكى در هلند 
كشته شد، همان كالهى(عامل انفجار دفتر حزب 
جمهورى اسالمى) است.سيدجواد هاشمى نژاد 
ــت: مسعود كشميرى و  هم دراين باره گفته اس
كالهى زندگى مخفى و پنهانى داشتند و تا جايى 
ــدم اين دو نفر به احتمال قوى  كه من مطلع ش
ــان از بين رفتند هرچند  ــط عناصر خودش توس
مراجع مسئول بايد درباره اين موضوع اظهارنظر 
و دقيق تر اين موضوع را بيان كنند كه تا االن اين 

موضوع انجام نشده است./ باشگاه خبرنگاران

بمناسبت انفجار دفتـــر نخست وزيرى و شهادت رجايى و باهنر و روز ملى مبارزه با تروريسم

مبب گذار دفرت نخست وزیری که بود و چه شد؟

بنياد امور جنگ زدگان در اواسط بهمن ماه 1359 تأسيس 
و وظيفه اسكان و تامين نيازمندى هاى اساسى مهاجران را 
بر عهده گرفت و بدين منظور اردوگاه هايى را با ظرفيت 
ــط سه تا پنج هزار نفر براى اسكان مهاجران جنگ  متوس

ايجاد كرد. 
ــى رجايى از 11  ــهيد محمدعل ــه گزارش فارس، ش ب
مردادماه سال 1360 تا هشتم شهريور همان سال، يعنى به 
مدت 28 روز، رئيس جمهور منتخب مردم بود. او كه پس 
ــيد، دومين  ــت جمهورى رس از بنى صدر معزول به رياس
ــش جنگ تحميلى روبرو  رئيس جمهورى بود كه با چال
ــد. در مدت نخست وزيرى و رياست جمهورى شهيد  ش
ــه بنى صدر در قبال  ــبت ب رجايى عملكردى متفاوت نس
مبارزه و جهاد در پيش گرفت. به مناسبت فرا رسيدن هفته 
ــالروز شهادت  دولت و در پيش بودن چهل  و يكمين س
ــان عملكرد دولت انقالبى  ــهيدان رجايى و باهنر به بي ش

شهيد رجايى در قبال جنگ مى پردازيم:
سياست داخلى دولت شهيد رجايى در قبال جنگ

ــتن سمت نخست وزيرى، عضو  رجايى افزون بر داش
ــوراى عالى دفاع نيز بود و از اين كانال نيز با جنگ در  ش
ــمى رفسنجانى درباره مواضع و  ارتباط بود. مرحوم هاش
ــوراى عالى دفاع مى گويد: او به طور  نقش رجايى در ش
ــوراى عالى دفاع شركت مى كرد و  مرتب در جلسات ش
همان روحيه مقاومت و صالبت ايشان در كارها در شوراى 
عالى دفاع خيلى موثر بود. ايشان اصرار داشت به كارهايى 
ــيم؛ به نيروهاى  ــتر متكى باش كه خيلى مهم بود، ما بيش
مردمى در جنگ. بيش از آنكه روش كالسيك مورد نظر 
ــد، بايد نيروهاى داوطلب مورد توجه قرار گيرند. به  باش
ــى زد و طرح هايى كه  ــن حرف ها واقعاً معتقد بود كه م اي
ــان ريخته شد، طرح هايى بر اين اساس بود. در زمان ايش
ــن در حالى بود كه بنى صدر (رئيس جمهور) جنگ را  اي
فرصت ديگرى براى مبارزه سياسى با جناح نيروهاى خط 
امام (ره) تلقى مى كرد. او با تكيه  بر شعار تخصص گرايى 
ــه گاه اصلى خود را  ــم آن به نيروهاى نظامى، تكي و تعمي
ــعى مى كرد با نزديك كردن خود  ارتش قرار داده بود و س
به نيروهاى نظامى كالسيك، ابتكار عمل جنگ را به دست 
گيرد. در نتيجه او از به كارگيرى نيروهاى مردمى و انقالبى 
(سپاه و بسيج) در جنگ خوددارى مى كرد و يا نسبت به 

آن تمايل چندانى نشان نمى داد.
نـگاه شـهيد رجايى بـه بودجـه نظامـى جنگ و 

بازسازى مناطق جنگ زده
بودجه جنگ از بودجه عمومى دولت تامين مى شد و 
در اولويت قرار داشت. هر چند دولت رجايى با فقر منابع 
ــر  مالى روبرو بود و كار خود را با 420 ميليارد ريال كس
ــور را كه در حوزه  بودجه آغاز كرد، اما همه امكانات كش
ــت؛ در خدمت جنگ  اختيارات و تصميم گيرى خود داش
قرار داد. در بودجه سال 1360 نيز، بيشترين اولويت ها از 

نظر آمار و ارقام مربوط به جنگ يا امور مربوط به جنگ 
ــارات  ــازى مناطق جنگ زده، ترميم خس بود؛ مانند بازس
ــى  ــادى، تأمين نيازهاى اساس ــات اقتص وارده به تأسيس

جنگ زدگان، ايجاد اشتغال و غيره.
تشكيل ستاد بسيج اقتصادى كشور

ــپس جنگ  ــى از محاصره اقتصادى و س عوارض ناش
ــور  ــيارى را براى كش ــكالت اقتصادى بس تحميلى، مش
ــت تا تدابير ويژه اى را  پديد آورد و دولت را بر آن داش
براى مقابله با آن اتخاذ كند. به همين خاطر هيأت وزيران 
ــال 1359، تأسيس ستاد بسيج  در جلسه پنجم مهرماه س
ــتاد با توجه به  ــور را تصويب كرد تا اين س اقتصادى كش
ــور، تصميمات مقتضى را  ــرايط خاص اقتصادى كش ش

اتخاذ و آن ها را از طريق سازمان هاى مسئول اجرا كند.
ــيج اقتصادى كشور در زمينه  ــتين اقدام ستاد بس نخس
نحوه توزيع و سهميه بندى نفت، گاز و بنزين و بعد از آن، 
به دليل ناامنى و در معرض تهديد بودن بنادر ايران، درباره 
ايجاد تسهيالتى در زمينه تخليه بار كشتى ها در بنادر امن 

ايران و بنادر بمبئى و كراچى بود.
ــال 1359، ستاد با توجه به  مدتى بعد در 19 آبان ماه س
ــت اقتصادى دولت و موقعيت جنگى  چهارچوب سياس
ــهميه بندى كاالهاى اساسى از جمله  ــور، اقدام به س كش
ــكر، روغن، پودرهاى پاك كننده و  نفت، بنزين، قند و ش
ــتا كاالبرگ هايى را چاپ و توزيع  غيره كرد و در اين راس

كرد.
ــت را از اجراى اين طرح،  رجايى هدف و برنامه دول
ــاوى  ــروت و امكانات بيت المال به صورت مس توزيع ث
ــش در خور توجه  ــردم اعالم كرد. كاه ــه بين م و عادالن
ــيب  ــگاه آبادان و آس صادرات نفت، از كار افتادن پااليش
ــگاه تبريز،  ــگاه هاى مهم ديگر مانند پااليش ديدن پااليش
ــى از واردات و  ــاى ناش ــادر، كاهش درآمده ــداد بن انس
ــا افزايش مخارج و  ــادرات كاالها و غيره، هم زمان ب ص
هزينه ها، از مشكالت حاد اقتصادى كشور بود كه دولت 
ــژه صرفه جويى،  ــاى مختلف، به  وي ــيد، از راه ه مى كوش

بخشى از آن را حل كند.
اسكان آوارگان و مهاجرين جنگ

اسكان آوارگان و تامين نيازهاى اساسى آن ها از جمله 
ــه جانبه عراق به  ــت بود. با تعرض هم ــائل مهم دول مس
ــالمى ايران، بيش از پنج ميليون نفر  قلمرو جمهورى اس
از ايرانيان به  اجبار محل سكونت خود را رها و به مناطق 
ــهيد رجايى،  ــد. در اين رابطه، ش ــر مهاجرت كردن امن ت
ــيدگى به امور آوارگان  ــت به پيشنهاد مسئوالن رس نخس
ــت وزيرى تشكيل  ــتان، ستادى را در نخس استان خوزس
ــئوالن آن داد. همچنين  ــول همه نوع همكارى به مس و ق
ــتانداران ابالغ كرد كه امكانات خود را براى  به تمامى اس

اسكان آوارگان جنگ بسيج كنند.
ــس از آغاز جنگ، مردم، بخش درخور توجهى  البته پ

از آوارگان جنگ را اسكان دادند تا اينكه پس از چند ماه، 
بنياد امور جنگ زدگان در اواسط بهمن ماه 1359 تأسيس و 
وظيفه اسكان و تأمين نيازمندى هاى اساسى، آموزشى و... 
ــن را بر عهده گرفت و بدين منظور اردوگاه هايى  مهاجري
ــكان  ــه تا پنج هزار نفر براى اس ــط س را با ظرفيت متوس

مهاجرين، ايجاد كرد.
تداركات و پشتيبانى جنگ

ــتين اقدامات دولت در اين زمينه، ايجاد دفتر  از نخس
پشتيبانى استان خوزستان در نخست وزيرى با هدف انجام 
امور پشتيبانى و تدارك جنگ با روش هاى بهتر و سريع تر 
ــال  ــات آن مى توان به جذب و ارس ــود. از ديگر اقدام ب

كمك هاى مردمى به جبهه هاى جنگ نيز اشاره كرد.
ــت وزير شركت هاى  ــتور نخس ــوى ديگر به دس از س
ــركت شيالت،  دولتى توليدكنندگان مواد غذايى مانند ش
ــه، كار توليد خود را با ظرفيت  براى تأمين نيازهاى جبه
ــات  كامل ادامه دادند و ديگر تجهيزات و امكانات مؤسس
ــركت هاى دولتى كه قابل استفاده در جبهه هاى جنگ  و ش
بودند، نيز بدين امر اختصاص يافتند. براى نمونه بخشى 
از كشتى هاى تجارى يا صيادى، براى حمل ونقل سپاهيان 
و مايحتاج آن ها، در اختيار ارگان هاى نظامى قرار گرفتند. 
ــازى و مكانيكى تغيير  ــين آالت راه س يا تجهيزات و ماش

كاربرى پيدا كردند.
نگاه عميق شهيد رجائى به جنگ

تهيه جنگ افزار و خريدهاى نظامى نيز از جمله وظايف 
دولت بود. البته نظر شهيد رجايى در اين زمينه آن بود كه 
خريد و داشتن سالح به  تنهايى، حتى سالح هاى پيشرفته، 
بدون داشتن فن آورى آن، با انقالب متناسب نيست و تنها 
متضمن منافع و عملى شدن خواست و اهداف امپرياليسم 
است. به گفته او بايد ارتشى را پشتيبان انقالب قرار دهيم 
كه جنگ افزارش را خودش تهيه كند، اما اين حرف به اين 
معنى نبود كه او با خريد سالح مخالف است، بلكه هدف 
غائى رجايى، خودكفايى ازنظر تجهيزات و جنگ افزارهاى 

نظامى بود.
رجايى موازنه قدرت و ستيز با رژيم بعثى و ابرقدرت ها 
را در ايمان مردم جستجو مى كرد، نه در سالح. بدين معنا 
ــالح هايى كه از خود  ــمن را با س كه ايرانى نمى تواند دش
ــت دهد. او در توجيه اين راهبرد  ــت، شكس او گرفته اس
مى گويد: به  منظور مقابله هر چه بيش تر با دشمنان، طرح 
ــيج مردم براى مقابله با اين جنگ در طرح هاى دولت  بس
گنجانده  شده است، چرا كه اين جنگ، جنگى نيست كه 
ظرف چند روز تمام شود. براى ما صدام خيلى زودتر از 
آنچه صاحب نظران تصور مى كنند، به زانو درخواهد آمد، 
ــمن اصلى ما آمريكا است كه مى خواهد در اين  ولى دش
ــى، اسلحه هاى ما تمام شود و ما را مجبور  جنگ فرسايش

سازند تا نظر ايشان را بپذيريم.
منبع: فصلنامه تخصصى نگين ايران

تفاوت مديريت جنگ شهيد رجايى با بنى صدر/ از ِكى كاالبرگ اقتصادى صادر شد؟ 

ــرداد ماه  ــاالنه م نرخ تورم س
1401 براى خانوارهاى كشور به 
41,5 درصد رسيده كه نسبت به 
همين اطالع در ماه قبل، 1.0 واحد 

درصد افزايش نشان مى دهد. 
مركز آمار ايران اعالم كرد: نرخ 
تورم ساالنه مرداد ماه 1401 براى 
خانوارهاى كشور به 41,5 درصد 
رسيده كه نسبت به همين اطالع 
ــد درصد  ــل، 1.0 واح ــاه قب در م

افزايش نشان مى دهد.
كاهـش نرخ تـورم نقطـه اى 

خانوارهاى كشور
ــورم نقطه اى،  منظور از نرخ ت
ــاخص  ــدد ش ــر ع ــد تغيي درص
ــبت به ماه مشابه سال  قيمت، نس
ــد. نرخ تورم نقطه اى  قبل مى باش
ــدد  ــه ع ــاه 1401 ب ــرداد م در م
ــيده است؛ يعنى  52,2 درصد رس
خانوارهاى كشور به طور ميانگين 
52.2 درصد بيشتر از مرداد 1400 
ــك «مجمـــوعه  ــراى خريد ي ب
ــان» هزينه  كاالها و خدمات يكس

كرده  اند.
ــرداد ماه  ــرخ تورم نقطه اى م ن
ــه با ماه قبل 1,8  1401 در مقايس
ــت.  واحد درصد كاهش يافته اس
ــروه عمده  ــورم نقطه اى گ نرخ ت
ــا و  ــاميدنى ه ــا، آش «خوراكى ه
ــش 5.6 واحد  ــات» با كاه دخاني
ــيده  درصدى به 80.4 درصد رس
ــروه «كاالهاى غيرخوراكى و  و گ
خدمات» بدون تغيير 36.9 درصد 

بوده است.
ــت كه نرخ  ــن در حالى اس اي
ــراى خانوارهاى  ــورم نقطه اى ب ت
ــهرى 51,1 درصد مى باشد كه  ش
نسبت به ماه قبل 1.7 واحد درصد 
كاهش داشته است. هم چنين اين 
ــتايى  نرخ براى خانوارهاى روس
ــبت به  ــد بوده كه نس 58.4 درص
ــاه قبل 2.3 واحد درصد كاهش  م

داشته است.
كاهـش نـرخ تـورم ماهانـه 

خانوارهاى كشور
ــورم ماهانه،  ــور از نرخ ت منظ
درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
ــبت به ماه قبل مى باشد. نرخ  نس
ــرداد 1401 به 2,0  تورم ماهانه م
ــه با  ــيده كه در مقايس درصد رس
ــل، 2.6  ــالع در ماه قب ــن اط همي
واحد درصد كاهش داشته است. 
ــراى گروه هاى  ــه ب ــورم ماهان ت
عمده «خوراكى ها، آشاميدنى ها و 
دخانيات» و «كاالهاى غيرخوراكى 
و خدمات» به ترتيب 1.4 درصد 

و 2.4 درصد بوده است.
ــت كه نرخ  ــن در حالى اس اي
ــراى خانوارهاى  ب ــه  ماهان تورم 
ــد كه  ــهرى 2,0 درصد مى باش ش
نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد 
كاهش داشته است. هم چنين اين 
ــتايى  نرخ براى خانوارهاى روس
ــبت به  ــوده كه نس ــد ب 1.7 درص
ــاه قبل 3.1 واحد درصد كاهش  م

داشته است.
افزايـش نـرخ تورم سـاالنه 

خانوارهاى كشور
ــاالنه،  ــور از نرخ تورم س منظ
ــداد  ــن اع ــر ميانگي ــد تغيي درص
ــال  ــت در يك س ــاخص قيم ش
ــبت به  ــه ماه جارى، نس منتهى ب
ــابه قبل از آن مى باشد.  دوره مش
نرخ تورم ساالنه مرداد ماه 1401 
ــور به 41,5  براى خانوارهاى كش
درصد رسيده كه نسبت به همين 
ــل، 1,0 واحد  ــاه قب ــالع در م اط

درصد افزايش نشان مى دهد.
هم چنين نرخ تورم ساالنه براى 

خانوارهاى شهرى و روستايى به 
ترتيب 40,9 درصد و 44.4 درصد 
ــراى خانوارهاى  ــه ب ــد ك مى باش
شهرى 0.9 واحد درصد افزايش 
و براى خانوارهاى روستايى 1.2 
واحد درصد افزايش داشته است.

ــده «خوراكى ها،  در گروه عم
آشاميدنى ها و دخانيات» بيشترين 
ــه ماه  ــبت ب ــش قيمت نس افزاي
ــروه «ادويه و  ــه گ ــل مربوط ب قب
چاشنى¬-» (سس مايونز و سس 
ــروه «نان و  ــه فرنگى) و گ گوج
ــكويت)  ــك و بيس ــالت» (كي غ
مى باشد. در گروه عمده «كاالهاى 
ــات»، گروه  غيرخوراكى و خدم
«بهداشت و درمان» ( انواع دارو)، 
گروه «هتل و رستوران» (غذاهاى 
ــده در رستوران) و اجاره  سرو ش
ــش قيمت را  ــترين افزاي بها بيش

نسبت به ماه قبل داشته اند.
ــن در ماه جارى گروه  هم چني
«گوشت قرمز و گوشت ماكيان» 
(مرغ ماشينى) و گروه «روغن ها 
و چربى ها» (روغن نباتى جامد) 
ــبت به ماه قبل كاهش قيمت  نس

داشته اند.
شـاخص  تغييـرات  درصـد 
قيمـت در دهك هاى هزينه اى 

كل كشور در ماه جارى
ــرخ تورم  ن ــرات  تغيي ــه  دامن
ــاالنه در مرداد ماه 1401 براى  س
ــه اى از  ــاى مختلف هزين دهك ه
ــراى دهك دهم  ــد ب 39,5 درص
ــراى دهك اول  تا 46.4 درصد ب

است./ فارس

كاهش نرخ تورم نقطه اى خانوارهاى كشور/ نرخ تورم مرداد به 
41,5 درصد رسيد 


