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چرخ
 مدارس دولتي

همچنان با
 پول والدين 

مي چرخد
مريم خباز/ گروه جامعه

در فضاي ذهني مديران كل آموزش و پرورش 
ــك چيز مي گذرد و در فضاي واقعي مدارس، يك  ي
ــگام ثبت نام  ــران، گرفتن وجه هن ــز ديگر. مدي چي
ــيدن پول را  ــن كارنامه ها تا زمان رس ــرو گرفت و گ
ــا والدين گزارش مي دهند كه  تكذيب مي كنند، ام
ــم ديده اند و هم  ــي كارنامه ها را به چش هم گروكش
تقاضاي مديران مدارس براي پرداخت پول، هنگام 

ثبت نام را.
ــران وزارتخانه، گرفتن هر ميزان پول با هر  مدي
ــد و قول برخورد قاطع با  ــه اي را تخلف مي دانن بهان
متخلفان را مي دهند، اما والدين چون مي بينند براي 
ــان يا گرفتن كارنامه اش، چاره اي  ثبت نام فرزندش
ــورد قاطع نيز خبري  ــز واريز پول ندارند و از برخ ج

نيست دست به جيب مي شوند.
ــال تكرار  براي همين اين چرخه معيوب هر س
ــتر؛ تا آنجا كه  ــدت عملش بيش ــود و حتي ش مي ش
ــن در تماس با جام جم خبر  ــن روزها برخي والدي اي
ــگاهي هاي دولتي نيز بابت  مي دهند كه پيش دانش
ــام، تا بيش از يك و نيم ميليون تومان مطالبه  ثبت ن

وجه نقد دارند.
ــخ وزارت آموزش و پرورش به همه اين  اما پاس
ــگاهي هاي  ــدن پيش دانش اتفاقات حتي پولي ش
ــن نيز بود؛  ــت كه پيش از اي ــي نيز هماني اس دولت

گرفتن پول با هر استداللي، تخلف است.
ــيني ،معاون آموزش  ــته محمود حس روز گذش
ــطه آموزش و پرورش شهر تهران در واكنش  متوس
به اين گزارش هاي مردمي، قاطعانه اعالم كرد كه 
هيچ كدام از مدارسي كه داراي پايه چهارم به عنوان 
ــتند، حق دريافت شهريه يا  ــگاهي هس پيش دانش

كمك داوطلبانه از سوي اوليا را ندارند.
ــان اين  كه برخي  ــو با فارس با بي او در گفت وگ
ــا، از خانواده ها وجه  ــه دولتي ه ــدارس مثل نمون م
ــته از مدارسي  دريافت مي كنند، توضيح داد: آن دس
ــن و  ــاس قواني ــتند براس ــهريه هس ــه داراي ش ك
ــدام كنند، اما مدارس  ــتورالعمل ها مي توانند اق دس
ــي از والدين هنگام  ــي به هيچ عنوان نبايد پول دولت

ثبت نام دريافت كنند.
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دانش آموز  سالم
 با ميز و نيمكت سالم

تيشه به ريشه خانواده  
نبايد زد

قاچاق ساالنه 250 تا 400 ميليون دالر دارو به كشور
رئيس انجمن مديريت و اقتصاد دارو گفت: براساس اعالم سايت هاي رسمي و 

بين المللي ساالنه 250 ميليون دالر دارو به داخل كشور قاچاق مي شود.
ــدزاده در گفت وگو با ايرنا با بيان اين  كه 10 درصد داروي مصرفي  ــدي محم مه
ــود، افزود: اين داروها عموما  ــور وارد مي ش ــور به صورت قاچاق از خارج از كش كش

داروهايي است كه ثبت نشده و شناسنامه ندارد.
وي اضافه كرد: البته برخي از اين داروهاي قاچاق سالم و برخي ديگر ناسالم بوده 

و ممكن است حتي اثرات سمي نيز داشته باشد.
محمدزاده ادامه داد: البته به نظر مي رسد ميزان داروهاي قاچاق در داخل كشور 

بيش از 250 ميليون دالر باشد و اين رقم به 400 ميليون دالر نيز برسد.
ــردم توصيه كرد تا داروهاي بي نام و  ــس انجمن مديريت و اقتصاد دارو به م رئي
ــازان نيست، خريداري نكرده چرا كه شرايط ساخت،  ــاني را كه مورد تائيد داروس نش
ــاس نمي توان  ــت، بر اين اس ــيار مهم اس نگهداري و فرمول به كار رفته در دارو بس
ــند كه از  ــته باش هر دارويي را مصرف كرد.محمدزاده تاكيد كرد: مردم بايد توجه داش
ــرو و مولوي جدا اجتناب كنند چرا كه داروهايي  خريد دارو در خيابان هاي ناصرخس
ــرايط  ــيار زياد قالبي بوده يا ش ــود، به احتمال بس كه در اين مكان ها عرضه مي ش

نگهداري مناسبي نداشته  است.
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همزمان با اجراي رسمي طرح تحريم نفت ايران 
ــا، بزرگ ترين نفتكش جهان با  ــط اتحاديه اروپ توس
ــكه در آب هاي حاكميتي  ــت 2/2 ميليون بش ظرفي
ــتقر شده كه از اين ترمينال  ايران در خليج فارس مس
ــراي مقابله با  ــرگ برنده جديد ب ــناور به  عنوان ب ش

تحريم نفتي ياد مي شود.
به گزارش مهر، با استقرار اين نفتكش غول پيكر، 
ــناور (اف.اس.يو)  ــال ش ــن ترمين ــران بزرگ تري اي
ذخيره سازي نفت جهان را در خليج فارس راه اندازي 
كرده كه عمال ظرفيت ذخيره سازي نفت خام كشور 

را در مواجهه با تحريم ها افزايش داده است.
ــي مي كنند با  ــت پيش بين ــئوالن وزارت نف مس
ــكان برنامه ريزي  ــناور ام ــتقرار اين ترمينال ش اس
بلندمدت تري براي متنوع سازي بازارهاي صادرات 

نفت كشور فراهم شود.
ــدود 300  ــناور ح ــاخت اين ترمينال ش براي س
ــرمايه گذاري شده، ضمن آن كه اين  ميليون دالر س
ــاحلي نفت از ظرفيت ذخيره سازي  ــات فراس تاسيس
حدود دو ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام برخوردار 

است.
ــت  ــش ظرفي ــادي از افزاي ــان اقتص كارشناس
ــي از مهم ترين  ــوان يك ــت به عن ــازي نف ذخيره س
ــاي مقابله با تحريم صادرات نفت ايران ياد  راهكاره
ــرا كه با اين اقدام قدرت چانه زني صنعت  مي كنند چ
ــياه  نفت براي بازاريابي و افزايش صادرات طالي س

ــركت ملي نفت  ــد. عالوه بر اين، ش فراهم خواهد ش
ــال جاري راه اندازي سه ميليون بشكه  ايران براي س
ــناور  ــازي جديد و نصب گوي ش ــت ذخيره س ظرفي
ــارس را هم در  ــرب آب هاي خليج ف (SPM) در غ

دستور كار قرار داده است.
 آماده باش نفتي براي مقابله با تحريم ها

ــتم قاسمي وزير نفت با صدور  ــوي ديگر رس از س
بخشنامه اي خواستار بسيج همگاني تمامي مديران 
ــراي مقابله با تحريم هاي  ــان وزارت نفت ب و كاركن

غيرقانوني نفتي اتحاديه اروپا شد.
پيگيري ها از شركت ملي نفت ايران حاكي از آن 
ــت كه در حال حاضر با وجود اعمال تحريم هاي  اس
رسمي، ايران نفت بدون مشتري در پايانه هاي نفتي 

حاشيه خليج فارس ندارد.
ــركت  ــن قمصري مدير امور بين الملل ش  محس
ــه با توقف كامل  ــران هم با بيان اين ك ــي نفت اي مل
صادرات نفت ايران به اروپا، مشتري هاي جديد براي 
ــايي شده است، گفت: با وجود  فروش نفت خام شناس
اعمال اين تحريم ها تدابير الزم براي مقابله با آنها در 

سطح وزارت نفت اتخاذ شده است.
ــوال كه آيا امكان فروش  ــخ به اين س وي در پاس
نفت خام ايران به شركت هاي واسطه اي وجود دارد، 
ــران از مقصد  ــركت ملي نفت اي ــح داد: اگر ش توضي
ــروش نفت به اين  ــد، ف ــادرات نفت مطمئن باش ص

شركت ها مانعي ندارد.

ورود بزرگ ترين نفتكش  جهان به آب هاي ايران
كاظم جاللي جانشين توكلي شد

هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي ، كاظم جاللي 
ــه عنوان رئيس مركز پژوهش هاي مجلس انتخاب  را  ب

كرد.
سيدنجيب شريف حسيني، عضو هيات رئيسه مجلس 
در گفت وگو با فارس با اعالم اين خبر    افزود: در جلسه روز 
يكشنبه، احمد توكلي، كاظم جاللي، مؤيد حسيني صدر، 
ــاس رجايي برنامه هاي خود را  محمدمهدي مفتح و عب
براي تصدي پست رياست مركز پژوهش ها ارائه كردند 
ــه مجلس، كاظم جاللي را به  كه در نهايت هيات رئيس

عنوان رئيس اين مركز برگزيد. 
ــتم، سخنگوي كميسيون امنيت ملي بود اما در مجلس  جاللي در مجلس هفتم و هش
نهم، حوزه فعاليت خود را كه سياست خارجي بود، به سياست داخلي تغيير داد و در رسيدن 
ــا توجه به اين كه در اين دوره براي  ــت مجلس، ايفاي نقش كرد. ب علي الريجاني به رياس
ــده بود، برخي از او به عنوان رئيس  آينده  ــيون امنيت ملي، نامزد نش ــخنگويي كميس س
ــت مركز  ــتم، احمد توكلي، رياس مركز پژوهش هاي مجلس نام مي بردند.در مجلس هش

پژوهش هاي مجلس را بر عهده داشت.  

وزير اقتصاد:

بنزين گران 
نمي شود

 افزايش نرخ حامل هاي انرژي در مرحله دوم هدفمندي
 از دستور كار دولت خارج شد

شليك موشك هاي جديد در رزمايش پيامبر اعظم(ص)
سردار حاجي زاده: موشك هاي بالستيك و رادارزن ايران هم در راه است

آبي ها  در انتظار 3 ستاره ملي پوش
جذب نكونام، خلعتبري و جباري براي استقالل هزينه بسيار سنگيني در بر دارد 

رزمايش موشكي زمين به زمين نيروي هوافضاي 
سپاه با نام پيامبر اعظم 7 از امروز  آغاز مي شود. اهميت 
اين رزمايش سه روزه در آن است كه پايگاه هاي مشابه 
ــورهاي فرامنطقه اي كه در دل  پايگاه هاي هوايي كش
كويرهاي كشورمان شبيه سازي شده  است با استفاده از 

موشك هاي سپاه پاسداران هدف قرار مي گيرد.
ــي زاده،  فرمانده  ــردار اميرعلي حاج بنابرآنچه س
ــته در يك نشست  ــپاه  روز گذش نيروي هوافضاي س
خبري اعالم كرد: اين رزمايش در ادامه رزمايش هاي 
ــاالنه سپاه برگزار مي شود و تفاوت عمده آن با ديگر  س
ــابه با  ــاد پايگاه هاي مش ــداث و ايج ــا،  اح رزمايش ه
پايگاه هاي هوايي كشورهاي فرامنطقه اي در دل كوير 
است كه بناست با شليك موشك  به داخل اين پايگاه ها 
ــرايطي ايجاد شود تا فرماندهان و متخصصان سپاه  ش
ــنجش  بتوانند ميزان دقت، اثرگذاري كالهك ها و س

سامانه ها را ارزيابي كنند.
ــي زاده همچنين تصريح  ــه گزارش فارس، حاج ب
ــك هاي دوربرد، ميانبرد و  ــرد: در اين رزمايش موش ك
ــده و از نقاط مختلف كشور به  كوتاه برد به كارگيري ش

صد هدف از پيش تعيين شده شليك مي شود.
ــاره به دستاوردهاي  ــردار حاجي زاده ضمن اش س
ــك هاي قيام كه از دو  ــپاه، تصريح كرد: موش جديد س
سال پيش كار تحقيقاتي آن به پايان رسيده،به صورت 
انبوه به يگان هاي مختلف تحويل و سازماندهي شده 
است كه در اين رزمايش شاهد شليك انبوه آنها خواهيم 

بود.
ــد كرد:  همچنين  ــپاه  تاكي ــده هوا فضاي س فرمان
ــز در اين  ــج فارس ني ــناور خلي ــك هاي ضد ش موش
ــليك مي شود و بهبود بخشي سامانه هاي  رزمايش ش
ــكي از ويژگي هاي رزمايش  زميني و بخش هاي موش

ــت. وي در خصوص مكان برگزاري  پيامبر اعظم 7 اس
ــك از استان  اين رزمايش اظهار كرد: ده ها فروند موش
سيستان گرفته تا استان هاي ديگر به سمت هدف واحد 

در كوير سمنان شليك مي شود.
ــتكبار جهاني  حاجي زاده در خصوص تهديدات اس
ــرارت آنها را  عليه ايران اظهار كرد: هرگونه تهديد و ش
در صورت اجرا، محكم، قاطع و كوبنده پاسخ مي دهيم و 
اگر اقدامي عليه ما صورت بگيرد، موشك هاي زمين به 

زمين ايران همچون صاعقه بر سر آنها فرود مي آيد.
ــپاه همچنين ضمن  فرمانده نيروي هوا فضاي س
ــوزه نظامي گفت: با  ــد علمي ايران در ح ــد بر رش تاكي
ــوزه ديگر  ــان ما در اين ح ــه به تالش متخصص توج
نيازي به كپي سازي و مونتاژ مجموعه ها نداريم. امروز 
ــان ما ايده ها را تبديل به محصول مي كنند و  متخصص

ما صادر كننده برخي محصوالت هستيم.

ــرد : در آينده خبرهاي  ــن حال تصريح ك وي در عي
ــتري در خصوص توليد موشك بالستيك رادارزن  بيش
توسط متخصصان بومي كشورمان خواهيم شنيد كه 

اكنون مراحل تحقيق را طي مي كند.
حاجي زاده با بيان اين كه «با اين موشك مي توانيم 
هر مركز تشعشع كننده راداري را مورد هدف قرار دهيم، 
 افزود: سرعت اين موشك بالستيك رادارزن چند برابر 
ــت و تا برد 300 كيلومتر را پوشش  ــرعت صوت اس س

مي دهد.
سردار حاجي زاده در پاسخ به  پرسشي  درخصوص 
ــكي در تركيه و كشورهاي  ــپر دفاع موش ــتقرار س اس
حاشيه خليج فارس گفت: اين اقدامات بيشتر از آن كه 
امنيت اين كشورها را تامين كند، به دنبال دفاع از رژيم 

صهيونيستي است. 
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پس از اظهارنظرهاي ضدونقيض فراوان، سرانجام 
ــت همه ريخت و از  ــاد آب پاكي را روي دس ــر اقتص وزي
ــدن افزايش  قيمت بنزين و ساير حامل هاي  منتفي ش

انرژي در گام دوم هدفمندي يارانه ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ها، سيدشمس الدين حسيني 
ــازي  ــراي گام دوم قانون هدفمندس ــح كرد: اج تصري
ــا  ــا به معناي اصالح يا افزايش قيمت ها، اساس يارانه ه
ــت. به گفته وي، در اين  ــده اس ــتور كار خارج ش از دس
ــرد، اما گام  ــاختي صورت مي گي ــه كارهاي زيرس زمين
ــي افزايش قيمت از  ــازي يارانه ها با تلق دوم هدفمندس
ــتور كار خارج شده است.رستم قاسمي وزير نفت نيز  دس
ــر كوتاهي افزايش نيافتن قيمت بنزين در  در اظهار نظ

سال جاري را تاييد كرد. 
ــخنگوي اقتصادي دولت توضيح نداده  با اين حال س
ــراي گام دوم هدفمندي يارانه  ها  ــت كه اصوال آيا اج اس
بدون افزايش قيمت حامل هاي انرژي امكان پذير است  يا 
خير، چرا كه هرگونه برنامه دولت در اين باره مانند افزايش 
ــود كه محل  ــه نقدي بايد با اتكا به بودجه اي اجرا ش ياران

تامين آن مابه التفاوت افزايش  قيمت سوخت است.

ــوخت به  لذا در حالت طبيعي، عدم افزايش قيمت س
معناي توقف كامل مرحله دوم هدفمندي يارانه هاست، 
مگر اين كه دولت بخواهد از محل ديگري بودجه اي را 
ــدي تامين كند كه در آن  ــراي اجراي گام دوم هدفمن ب
ــورت نيز اين بودجه احتماال فقط صرف افزايش رقم  ص

يارانه نقدي خواهد شد.
ــمس الدين حسيني در  ــيد ش ــنا، س به گزارش ايس
ــتي كه با حضور محمود بهمني، رئيس كل بانك  نشس
ــازمان بورس  ــي صالح آبادي، رئيس س ــزي و عل مرك
ــرد: در صورتي كه  ــد، اظهار ك ــادار برگزار ش و اوراق به
ــي افزايش قيمت هاي  ــازي يارانه ها به معن هدفمند س
حامل هاي انرژي تلقي مي شود، فعال از دستور كار خارج 
ــت و دولت در شرايط كنوني به دنبال افزايش  قيمت  اس
ــخنگوي اقتصادي دولت  حامل هاي انرژي نيست.س
ــاره افزايش نرخ ارز هم  اظهار كرد: دولت هيچ گونه  درب

اراده اي براي افزايش نرخ ارز نداشته است.
ــازار را  ــوداگران در ب ــان اين  كه نقش س ــا بي وي ب

نفي نمي كنيم، تصريح كرد: 
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ــدن  ــران بزرگ با اعالم اجرايي ش ــده انتظامي ته فرمان
ــندگان اموال  ــوم از طرح برخورد با مالخران و فروش مرحله س
مسروقه به شهروندان توصيه كرد در صورت خريد لوازم دست 
ــتري قبلي و  ــنامه مش دوم حتما به كاغذ خريد، فتوكپي شناس

كارت ملي او دقت كنند.
ــاجدي نيا گفت: پليس تهران بزرگ  ــين س ــردار حس س
ــران و خريداران  ــرح برخورد با مالخ ــومين مرحله از ط در س

ــروقه، با افرادي كه به خريد اموال مسروقه در حوزه  اموال مس
لوازم صوتي خودرو اقدام كنند، برخورد مي كند.

وي با بيان اين كه بيش از 900 واحد صنفي در حوزه لوازم 
صوتي كه عمدتا اقدام به نصب اين لوازم نيز مي كنند، شناسايي 
شده  است،  گفت: متاسفانه برخي از مالخران در اين صنف نفوذ 

كرده و چهره اين واحد صنفي را مكدر كرده اند.
ــا مالخران و  ــرح برخورد ب ــا بيان اين كه ط ــاجدي نيا ب س

ــه دارد،  افزود:  ــان ادام ــروقه همچن ــندگان اموال مس فروش
ــورد با مالخران در صنوف  ــترده برخ در روزهاي آتي طرح گس
ــان، باتري فروشان و رينگ فروشي ها اجرايي  الستيك فروش
ــده  ــايي هاي الزم در اين زمينه نيز انجام ش ــود و شناس مي ش
است.  وي توصيه كرد: خريداران اموال دست دوم حتما نسبت 
به رويت شماره سريال و باركد جعبه و خود دستگاه دقت كرده 

و در صورت عدم تطابق از خريد آن خودداري كنند.

توصيه پليس به خريداران اجناس دست دوم

استقالل در شرايطي اردوي تداركاتي خود را در تركيه 
ــن تيم منتظر جذب نكونام و  ــر پا كرد كه هواداران اي ب

خلعتبري و تعيين تكليف مجتبي جباري هستند.
ــتقاللي ها، از كادرفني  ــنبه اس پس از آن كه روز ش
ــه تا جمعي از بازيكنان با حضور در هيات فوتبال  گرفت
ــاگردانش  قرارداد خود را ثبت كردند، امير قلعه نويي ش
را ديروز به تركيه برد تا تمرين هاي آماده سازي را به دور  
ــپ تمريني گرين پارك در  ــال و هياهو در كم از جنج

20 كيلومتري استانبول برپا كند. 
ــرايطي از ديروز آغاز شد  اين اردوي تمريني در ش

كه نگاه قلعه نويي و هواداران  آبي به تهران است و 
منتظرند ببينند علي فتح اهللا زاده  در نيمه دوم فصل 
نقل و انتقاالت قادر خواهد بود نكونام و خلعتبري، 

ــتاره ملي پوش را جذب كند؛ اتفاقي  دو س
ــنبه شب آن را  كه خود فتح اهللا زاده ش
ــت و  حداقل درباره نكونام بعيد دانس
ــراوان نكونام در  ــت: به احتمال ف گف

ــونا باقي خواهد ماند. اصلي ترين مشكل  اوساس
ــم ملي به  ــدن كاپيتان تي ــوش ش ــراي آبي پ ب
ــدور رضايت نامه اين بازيكن  ــه باالي ص هزين

ــي بيش از 3 ميليارد تومان  برمي گردد و پرداخت رقم
ــن بازيكن مايوس  ــتقالل از جذب اي ــده اس باعث ش

شود.
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تيشه به ريشه
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