رفتار عجیب و دوگانه نوبخت؛
یک و نیم میلیاردتومان کجا ،ده میلیاردتومان کجا؟!

آقای رئیس جمهور! دیگر به کشاورزان چابهاری وعده ندهید 2

هربامداد در سراسر کشور

انفجار آرامکو و معادالتی که به هم ریخت

5

جهان به دنبال
جایگزینی
برای نفت عربستان؟

آغاز هفته  دفاع مقدس گرامیباد
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نمایشگاه «ایران پالست» مقامات
انرژی چند کشور را به ایران کشاند

 13وزیر نفت خارجی
آماده سفر به تهران
آفتاب یزد برخی تجمعات
علیه السیسی را در گفتوگو با
کارشناسان بررسی کرد

4

بهبود وضع اقتصادی
دلیل تظاهرات
در مصر!

در جلسه رسیدگی به اتهامات مسئوالن سابق
شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده مطرح شد

واریز ۱۸میلیارد

در آیین رونمایی از پلتفرم بهمن دیزل اعالم شد

شیلر ایرانی از مهرماه
وارد جادههای کشور میشود

11

علی مطهری:

اگر گروههای فشار نبودند

 دستور فوری
درخصوص
حلمشکالتهپکو

شفافیتآراء
مفیدبود

در حوزههای انتخابیه خود

محمدرضا نیک نژاد

مورد آزار و اذیت گروههای فشار

فرصتی برای
عیارسنجیالسیسی

قرار میگیرند

یادداشت 1

فرصتی برای
عیارسنجیالسیسی

مهدی مطهرنیا

کارشناس مسائل بین الملل

در جنبــش نوین اجتماعی مصر که در کمتر از
هجده روز حســنی مبارک عوض شد ،تغییر و
تحوالتی رخ داد .اخوان المسلمین در ده روز اول
انقالب نقشی نداشت اما در هشت روز پایانی به
آن پیوست و تالش کرد دراین جنبش به پیروزی
برســد که این طور هم شد اما با شبهه کودتای
السیسی علیه مرسی که البته ثبات و بهبود اقتصاد
مصررا نیز به همراه داشــت اکنون مردم مصر به
گام دیگــری در جنبش نویــن اجتماعی خود
میاندیشند .اگرچه رئیس جمهور کنونی مصر
جایگاه مشروع و توان قابل قبولی در جهت امور
اداری مصر از خود نشان داده ،اما نتوانسته است
آن طور که باید و شاید همه نیازها به ویژه نیازهای
طبقه متوسط در جهت دستیابی به آزادیهای
اجتماعی را شکل دهد .چراکه توسعه اقتصادی
و ثباتی که السیسی ایجاد کرده است یک توسعه
سیاسی هماهنگ را نیز طلب میکند .
دوره ای که بتوان صرفا براساس اتوریته شخصی
بر قدرت بمانید تمام شده است .روسای جمهور
یا هــر نامیکه برآن بگذاریــم نمیتوانند خود
را مــادام العمر بنامند و اگر نیک بنگرند باید در
فضای سیاسی متناســب با وضعیتی که در آن
قرار گرفتند کرسی قدرت را به دیگران ببخشند
و گامیدر جهت ایجاد فضای مناسب در حرکت
تکاملی جامعه ملی خود بردارند .به نظر میرسد
مردم مصر منتظر بازشدن فضای سیاسی بیشتر
در جهت رشــدو توســعه ملی فزونتر در ابعاد
گوناگون سیاسی همگام با توسعه اقتصادی اند ...
ادامه در صفحه2

شکلزشت
بی عدالتی آموزشی
محمدرضا نیک نژاد

کارشناس آموزش وپرورش

چند وقتی اســت که درباره عدالت آموزشــی
صحبــت میکننــد ،واقعیت این اســت که
تعریف دقیقــی درباره این عبارت وجود ندارد
اما مخرج مشــترک تعریفها این است که با
توجه به اینکه آموزش نقش زیادی در زندگی
فــردی و اجتماعی افــراد دارد و نوع آموزش
میتواند برای هر جامعه ای پیامدهای مثبت و
منفی داشــته باشد ،بنابراین باید آموزشها به
گونه ای باشــد که به طور متوازن در دسترس
همگان قرار بگیرند.
اگر شــرایط آموزشی طوری باشد که فرزندان
افــراد پر نفوذ یا پولدار بتوانند راحت تر درس
بخوانند و امکانات برای رشد علمیو اجتماعی
آنها فراهم باشد اما عده ای از این آموزشها
محروم باشند  ،اینجاست که عدالت آموزشی
به پرسش گرفته میشود و مسئوالن قطعا باید
در این حیطه وارد شده و مانع این بی عدالتی
شوند.
برقراری عدالت آموزشی در کشورهای مختلف
در شکلهای مختلف در حال اجرا است .برای
مثال در ژاپن ،ســنگاپور و فنالند که آموزش
آنها در چند دهه گذشــته زبانزد بوده است،
میتوانیم ببینیم که به قدری حساســیت بر
موضوع عدالت آموزشــی وجود دارد که حتی
بچههایی که دارای معلولیت هستند به شکل
خاص مورد حمایت قرار میگیرند؛ برای اینکه
در فرآیند آموزش آسیب نبینند و همچنین از
یک آموزش کارآمد و مفید برخوردار باشــند
برنامههــای خاصــی در این کشــورها برای

آنها اجرا میشــود .حتی در مصوباتی که در
قوانینشــان وجود دارد ،کودکانی که خانواده
فقیری دارند یا دسترســی درستی به آموزش
ندارند را مــورد حمایت قــرار میدهند .این
کلیاتی از شکل کلی عدالت آموزشی است که
میتوان درباره آن صحبت کرد.
عدالت آموزشــی صرفا جنبههــای اقتصادی
ندارد و در شــکلهای دیگری هم وجود دارد
اما باید دید طبق توصیفی که ارائه شد تا چه
اندازه آموزش و پرورش در کشور ما از عدالت
آموزشی برخوردار است؟
بهتریــن نشــانه برای پــی بردن بــه عدالت
آموزشی در کشور این است که نتیجه کنکور
 98را بررســی کنیم .نتایج بــه راحتی به ما
نشان میدهد که عدالت آموزشی وجود ندارد
چرا که  100نفر رتبههای برتر کنکور همه از
مدارس غیر دولتی بودند و حتی بیشتر آنها
در کالنشهرها متمرکز بودند .این نشان دهنده
این است که در  40ســال گذشته نتوانستیم
عدالت آموزشــی را بر قرار کنیم .متاســفانه
زمانی که بحث ورود پول به آموزش و پرورش
مطرح شد و مدارس غیر دولتی شکل گرفت،
با یک روند سقوطی در عدالت آموزشی مواجه
شــدیم و هر سال این عدالت کم رنگ تر شده
است.
این در حالی اســت که تا پیش از دولت آقای
روحانــی  10درصد مدارســمان غیر دولتی
بودند و بعد از دولت ایشان نیز در حال حاضر
این مدارس به  16درصد رســیده اند و قصد
دارند که آن را به  30درصد هم برسانند .این
نشان دهنده عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در
کشور و آسیب دیدن عدالت آموزشی در ایران
است که شکلهای خیلی گسترده و زشتی به
آموزش ما داده است.

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومیروزنامه آفتاب یزد

آنچه مسلم است فرهنگ و آموزش عنصر
اصلی توسعه هر کشور و جامعه محسوب
میشوند و نهاد آموزش و پرورش جایگاه
زیرساختی و زیربنایی در ارتقاء آموزش و
فرهنگ جامعه ایفا مینماید و باید در میان
همه دســتگاهها ،وزارتخانهها و نهادهای
عمومــیو خصوصی نقــش محوری و
اثرگذارش حفظ شود.
در آموزش و پرورش پایه بهبود مدرســه
است و البته در بین مدارس مختلف مدارس
ابتدایی در اولویت هســتند .در اثربخشی
آمــوزش و پرورش اصولیترین اقدام مبنا
قرار دادن سیاستگذاری برنامهریزی و اجرای
اقدامات اصالحــی در مدارس با اولویت
مدارس ابتدایی است.
ادامه در صفحه2

1

شکل زشت
بی عدالتی آموزشی

اعالم شود ،بسیاری از آنها

یادداشت 2

رییس انجمن بهرهوری ایران

امید مافی

مورد اختالف اگر آراء نمایندگان

3

سید حمید کالنتری

تسخیرقاره
با شکار کانگوروها!

نمایندگان این است که در مسائل

2

مدرسه
بهره ور

سرمقاله

یادداشتها

دلیل مخالفتم برای شفافیت همه

11
توگوی آفتاب یزد
«ماه مهر» در گف 
با اسماعیل آذری:

3

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

به حساب مجری خارجنشین!

9
از سوی رئیس جمهور صادر شد

بیعدالتی
در آموزش

ماجرای
خریدوفروشاینترنتی
آمبوالنسهایاورژانس

مهدی مطهرنیا

آیین رونمایی ازپلتفرم ایرانی شــیلر(کامیونت
و مینی بــوس) جدید گروه بهمن صبح دیروز
با حضور جمعی از نمایندگان مجلس ،مقامات
وزارت صمت و نیز فعاالن صنعت خودروسازی
و قطعه سازی برگزار شد.
بهمن دیزل به عنوان یک شرکت خصوصی در
حوزه تولید خودرو بــا رویکرد توجه به اقتصاد
مقاومتی وتکیه برتوان داخلی از پلتفرم ایرانی دو
محصول کامیونت 6تن و مینی بوس شیلر را که
حاصل خودباوری و تالش بیوقفه متخصصین
این شرکت صنعتی اســت دیروز و همزمان با
شروع هفته دفاع مقدس رونمایی کرد.
مینــی بــوس و کامیونت شــیلر بــه عنوان
جدیدترین محصول این شرکت با هدف کمک
بــه تولید ملــی ،تقويت نــاوگان حمل و نقل
و تعمیــق ســاخت پلتفرم داخلی به ســبد
محصوالت بهمن دیزل اضافه شده است.
کامیونــت و مینــی بــوس شــیلر درتمامی
مجموعههای اصلی شامل بدنه و تریم خودرو،
سیســتم تعلیق ،رینگ ،تایر ،دســته ســیم،
سیســتم تهویه مطبوع ،ســاخت پلتفرم و...
داخلی شده است.
مینی بوس و کامیونت شــیلر بهمن دیزل به
ترتیب با قیمــت  390و  273میلیون تومان
به بــازار عرضه
میشوند؛ هر دو
محصــول بهمن
دیزل براســاس
اســتانداردهای
یورو 4و 5تولید
شدهاند.
نکته جالب توجه
اینکــه؛ مینــی
بوس شیلر مجهز
به  18صندلــی بوده و میتوان چیدمان آنها
را تغییــر داد و از دیگر امکانات آن میتوان به
ترمز تمام بادی ،ترمز  ABSو بخاری سالنی
و مستقل اشاره کرد.
گفتنی اســت کامیونت بهمن دیزل از ظرفیت
بار  3200کیلوگــرم برخوردار بوده و از موتور
 3760سی ســی به لطف توربوشارژ با قدرت
 141اسب بخار بهره میبرد .امکان تجهیز این
محصول تازه وارد بهمن دیزل به کاربریهای
یخچال ،آتش نشــانی ،کمپرســی ،خودروبر،
حمل نوشــابه ،مســقف فلزی ،و باری فلزی و
چوبی وجود دارد.
>ظرفیت تولید٢٥هزار دستگاه خودروى تجارى

در سال توسط بهمن دیزل

مرتضی شفیعی در مراســم رونمایی از شیلر با
بیان این مطلب گفت :پس از خصوصی ســازی
در گروه بهمن اصالح ســاختار با هدف افزایش
بهره وری انجام و سازمان فروش و خدمات پس از
فروش شرکت منسجم شد .در گروه بهمن حدود

 1000نفر جذب این شــرکت شده و سالنهای
تولید دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده این شرکت
با هدف بهبود شــرایط اظهار کرد :راه اندازی
واحد تامین ،ایجاد انســجام در واحد خرید با
هدف پیاده ســازی و استانداردسازی آسان تر
زنجیره تامین ،همگرایــی در زنجیره خدمات
پــس از فروش و همگرایــی از جمله اقدامات
انجام شده در این شرکت بوده است.
شــفیعی تصریح کرد :زیرساختها برای تولید
 ۱۰۰هزار دستگاه در بهمن موتور فراهم شده
بــود که در صورت عدم اعمــال تحریمها این
میزان تولید انجام میشد.
مدیرعامــل بهمن دیــزل افزود :چشــم انداز این
شرکت کسب باالترین ســهم بازار بود که محقق
شــد .همچنین تولیــد و عرضه مناســب ترین
خودرو تجاری تحت عنوان ایسوزو که شریک
خوبی برای بهمن دیزل بود باعث شد تا بیش
از  ۸۴هزار خودرو در ناوگان تجاری و باری به
بهمن دیزل تعلق داشته باشد.
وی کســب بهترین سهم بازار را از اصلی ترین
اهداف این شرکت دانست و تصریح کرد :عالوه
بر کسب این هدف ،دستیابی به بهترین میزان
بهره وری در سه سال متوالی و کسب بهترین
رتبــه رضایــت
مشتری با ارزیابی
مراکــز ثالــث از
دستاوردهای این
شــرکت پــس از
خصوصی ســازی
است.
مدیرعامل بهمن
دیــزل در پایــان
با تاکیــد بر این
که در گــروه بهمــن بهرهوری اصل اســت،
اظهار کرد :این گروه خودروســازی همواره به
دنبال کنترل قیمت ســهام با هدف جلوگیری
از رشــد کاذب بوده چرا که هدف اصلی تولید
بوده و براین اساس تنها شرکت خودروساز که
سهام آن سودده بوده ،بهمن دیزل است.
> بهمن دیزل هیچ مشکلی

براى ارائه محصول ندارد

در ادامــه کمالــى ،مدیر پروژه شــیلر در این
مراســم درباره جزییات پلتفــرم دو محصول
جدید بهمــن دیزل توضیــح داد :کامیونت و
مینى بوس شــیلر دو محصــول جدید گروه
بهمن هســتند .این دو محصول سال گذشته
آماده ارائه به بازار بودند اما حساسیت مدیران
گروه به تست بیشــتر خودرو در همه شرایط
اقلیمى بود ،از این رو شــیلر با گذراندن انواع
تســتها در حال حاضر آماده عرضه به بازار با
مناسب ترین قیمت است.
ادامه در صفحه 9
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یادداشت 3

تسخیرقاره
با شکار کانگوروها!

امید مافی

روزنامه نگار

در عصری که عقابهای آن سوی اقیانوس هند
پر ریختند و در قفســی دلگیر محبوس شدند
این ســروقامتان وطن بودند که به ابری بارور
بدل شدند و به پهنای قاره کهن باریدند.
آســیا برای آســمان خراشهای مــام میهن
کوچک بــود و تســخیر آن کاری نه چندان
ســخت و صعب.برای همین در شــنبه آخر
پاییز فرصت تولد عشقی کمیاب از یوزها دریغ
نشــد و ستارههای ما با آبشارها و سرویسها و
دریافتهای بی نقص خویش کلک کانگوروها
را کندند تا آسیا شــبیه سرپنجههای طالیی
کاپیتان معروف شود.
با گرفتن انتقام از سبزهای بلندباال و باال رفتن
از دماوند اســلحه اســترالیا ناگهان غالف شد
و تیم تا بن دندان مســلح در سه گیم متوالی
درهم شکست تا اشک شوق از گونههای دوازده
هزارســینه چاک حاضر در تاالر آزادی سرازیر
شود و محبوب سه رنگ به خوشبوترین درفش
دنیا بدل شود .حاال ما آن باال ایستاده ایم.باالتر
از چشــم تنگهای خاور دور و شاه ماهیهای
اقیانوسیه.حاال میتوانیم عاشقانه ترین شعرها
را به افتخار مردانی که پیام آور شــوق و شبنم
شدند با صدای بلند بخوانیم و به این بیندیشیم
که دنیا برای شــوالیههای توپ و تور به محله
کوچکی تبدیل شده و هر وقت که اراده کنند
میتوانند چراغها را روشــن کــرده و ماه را در
پهنای صورت سرزمین مادری بنشانند.
از نو مینویسیم؛ کهن قاره برای پرندگان سپید
جای بزرگی نیست و آنها در قالب یک لشگر
کارآزموده قادرند فراتــر از این مرزهای لرزان
بدرخشند و خود را به خورشید اضافه کنند.
جامیکه در تهران ماند و هرگز به سوی ملبورن
خون دل مردانی بود که نام
پرواز نکرد حاصل
ِ
خود را روی تمام گلولههای کارزار آســیا حک
کردند و با زلزله ای چند ریشــتری زیر سقف
آزادی مدعیان را به تعظیم واداشتند.چه پایان
شکوهمندی.

از نو مینویسیم؛ کهن قاره
برای پرندگان ســپید جای
بزرگی نیســت و آنها در
قالب یک لشگر کارآزموده
قادرند فراتر از این مرزهای
لرزان بدرخشند و خود را به
خورشید اضافه کنند

