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شمعی در تاریکخانه اقتصاد ایران
اقتصاد ایــران را از منظر مالکیت مجموعه های
اقتصادیبایددرمدل«شترگاوپلنگ»دستهبندی
کرد .بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دولتی
است و بقیه اقتصاد بین شبه دولتی ها و بخش
خصوصی تقسیم شده اســت .خود ماهیت شبه
دولتی ها هم یکسان نیست .یک سو شبه دولتی
های حاکمیتی نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد
اجــرایــی فرمان امــام و ســوی دیگر شبه دولتی
ها زیرمجموعه دولــت از جمله شستا و صندوق
بازنشستگی را می بینیم .با این حال بخش دولتی
در اقتصاد ایران شامل دو بخش دولت و شرکت
های دولتی است .شرکت های دولتی در ادبیات
متعارف بنگاه داری یک پدیده دووجهی هستند.
از یک سو نقش حاکمیتی دارند و از سوی دیگر،
باید تن به قواعد تجاری دهند اما آمیختگی نقش
حاکمیتی با نقش بنگاه داری و نفوذ سیاسی به
جای تصمیمات عقالنی در این شرکت ها ،موجب
شــده اســت تا عملکرد ایــن شرکت ها عمدتا در
مقایسه با شرکت های مشابه در بخش خصوصی
منفی باشد.سال هاست که شرکت های دولتی
به هر دلیلی که زیان ده و ناکارامد هستند ،وجه
منفی خود را پشت نبود شفافیت پنهان کرده اند.
لذا در ادبیات شفافیت اقتصادی یکی از مطالبه
هــای کارشناسی ایــن بــوده که اطــاعــات مالی
شرکت های دولتی مانند شرکت های شبه دولتی
و بخش خصوصی شفاف باشد تا بتوان در اتاقی
شیشهای،عملکردشرکتهایدولتیبانمونههای
غیردولتی را همزمان دید و قضاوت کرد .از این رو
وعده وزیر اقتصاد در نخستین روزهای مسئولیت

برای انتشار اطالعات مالی شرکت های دولتی
در سامانه کدال بورس ،بسیار مهم تلقی می شد
و زمانی که خاندوزی وعــده یک ماهه بــرای این
اقدام را داد بسیاری تصور می کردند که بعید است
شرکت هایی که صورت های مالی منتشر شده
ندارند یا آخرین صورت های مالی منتشر شده آن
هامربوطبهچندسالقبلاست،صورتهایمالی
خود را منتشر کنند ولی روز شنبه با انتشار صورت
های مالی بانک ملی و سپس روز گذشته با انتشار
صورت های مالی چندین شرکت و سازمان دیگر
زیرمجموعه وزارت اقتصاد ،گام بلندی برای تحقق
وعده شفاف سازی شرکت های دولتی برداشته
شد .با این حال این شفاف سازی با چند مالحظه
مهم باید همراه باشد:
 -1شفاف ســازی به دیگر بخش هــای دولتی
اقتصاد از جمله شرکت های دولتی زیرمجموعه
وزارتخانه های نفت و نیرو نیز تسری یابد .به ویژه
در بخش نفت(،البته با در نظر گرفتن مالحظات
تحریمی) با توجه به حجم عظیم منابع و گردش
مالی در این بخش ،اطالع از وضعیت عملکردی
در بخش های مختلف نفت ،گاز و پاالیش و پخش
ضروری است.
 -2پروژه شفاف سازی نیاز به حمایت رسانه ها
دارد .رسانه ها مهم ترین مدعیان شفاف سازی
هستند و به برکت همین شفاف سازی می توانند
عملکرد بخش های مختلف را با چشم بازتری نقد
کنند .در این زمینه دو رویکرد می توان داشت.
رویکرد نخست ،تخریب شرکت هایی است که
وضعیت مالی نابسامان آن ها شفاف شــده و
رویکرد دوم ،حمایت از این شفاف سازی و نقد
منطقی وضعیت مالی و عملکردی شرکت های
شفاف شده است.
 -3درباره نقد عملکرد شرکت های دولتی باید
توجه داشت که به صرف زیان ده بودن یا هرگونه
شرایط منفی در وضعیت مالی این شرکت ها نمی
توان زود قضاوت کرد و مدیران فعلی و حتی قبلی
را مقصر دانست .بلکه باید توجه داشــت که در
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عمل شرکت های دولتی به عنوان قلک و حیاط
خلوت مدیران ،تحت فشار چهره های سیاسی
و مسئوالن مختلف قرار داشته اند و گاهی با یک
رویکرد اجتماعی و عام المنفعه و به دور از منطق
اقتصادی کار خود را انجام داده اند لذا نمیتوان
صرفا مدیران فعلی ایــن مجموعه ها را مقصر
وضعیت زیان دهی شرکت ها دانست.
 -4گام مهم پس از شفاف سازی اصالح عملکرد
شرکت های دولتی است .حاال که چهره پر زخم
و آبله این شرکت ها از پس ماسک نبود شفافیت
خارج شده است ،باید فرایند اصالح در این شرکت
ها در پیش گرفته شود .باید مشخص کرد که هر
یک از شرکت های دولتی به چه دلیل زیــان ده
هستند؟ چگونه می توان عملکرد این شرکت ها را
ارتقا داد؟ چه تعداد از این شرکت ها قابل واگذاری
به بخش خصوصی هستند؟ شیوه خصوصی
سازی این شرکت ها چگونه باید باشد و ...
 -5موضوع کلیدی درباره شفاف سازی شرکت
هــای دولتی فهرست امــوال بسیار گسترده و
مازاد آن هاست .ظرفیت مولدسازی دارایی های
دولتی ،ظرفیتی است که برخی آن را به اندازه
درآمدهای مالیاتی و فراتر از درآمدهای نفتی
کاسته شده سال های اخیر موجب رفع بحران
کسری بودجه می دانند .گام مهم پس از شفاف
سازی شرکت های دولتی ،شفاف سازی اموال
مازاداینشرکتهاوهمچنینشفافسازیاموال
مازاد خود دولت و دستگاه های مختلف دولتی
است .اموالی که واگذاری آن ها می تواند تنفس
دوباره ای به بودجه دولت و اقتصاد کشور دهد.در
هر صورت پس از سرعت گرفتن واکسیناسیون
کرونا و پیوستن کشورمان به سازمان شانگهای،
شفاف ســازی شرکت هــای دولتی را می توان
سومین اقــدام مهم دولــت در مــاه هــای نخست
دانست .این اقدام مهم باید تا انتها پیگیری شود
و تحت حمایت رسانه ها و مدیران اصلی دولت و
دیگر قوا قرارگیرد تا اقتصاد مه آلود بخش دولتی
بهاندازهبخشخصوصیشفافوقابلرصدشود.

انتصاب امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی به فرماندهی نیروی هوایی ارتش
حضرت آیت ا ...خامنهای فرمانده معظم کل قوا با
صدور حکمی امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی
را به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران منصوب کردند.به گزارش دفتر
حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...خامنه ایمتن
حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
الرحیم
بسم
ا...الرحمن ّ
ّ
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی
نظر به تعهد و شایستگی و پیشنهاد فرمانده کل
آجا ،شما را به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش

جمهوری اسالمی ایران منصوب میکنم.اهتمام
به ارتقاء توان و آمادگیهای رزم در پاسخگویی
هوشمندانه به هر سطح و نوع از تهدید هوایی
و رشد سرمایه انسانی با رویکرد ساخت نیروی
هوایی دانشمند تراز نظام اسالمی ،در تعامل
اثربخش و ه ـمافــزا بــا مجموعه ب ــزرگ ارتــش
جمهوری اسالمی ایــران و بخشهای ذیربط
لشکری و کشوری ،مورد انتظار است.از تالشها
و خدمات ارزنده امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در
دوره مسئولیت تشکر میکنم.

سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

سیدعلی خامنهای
ّ

 ۲۸شهریور ۱۴۰۰

گفتنی است؛ حمید واحدی (زاده  ۱۴فروردین
 ۱۳۴۴در رفسنجان) سرتیپ خلبان سوخو-
 ۲۴نیروی هوایی ارتش و جانشین فرماندهی
این نیرو از  ۲۵شهریور  ۱۳۹۷تا ۲۷شهریور
 ۱۴۰۰بــوده اســت و در تــاریــخ  ۲۸شهریور
 ۱۴۰۰بــه سمت فرماندهی نــیــروی هوایی
ارتش منصوب شد.

رئیس دستگاه قضا :خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت به مردم ارائه شود
رئیس قــوه قضاییه با تأکید بر تسریع در روند
هوشمندسازی نظام قضایی و ارائــه دستوراتی
برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی گفت :باید خدمات قضایی با ارزانترین
قیمتممکنارائهشود.بهگزارشمیزان،محسنی
اژ های در نشستی بــرای بــررســی راهکارهای
«ارتــقــای عملکرد دفــاتــر خــدمــات الکترونیک
قضایی» دستور داد:تا جایی که ممکن است باید
هزینههای مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد
و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد
تصدیگری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ندارد ،در عین حال بر لزوم گسترش بازرسیها و
نظارتهای هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر
تأکید کرد.محسنی اژ های بر شفاف و رقابتی
شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
تأکید کرد و افزود :مطابق با نظر کارشناسی ارائه
شده در این جلسه زمینهای فراهم شود که عالوه
بر افراد حقیقی ،افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس
ایــن دفاتر بــرخــوردار شوند.رئیس قــوه قضاییه

در ایــن نشست بر تسریع در اجــرای طر حهای
فــنــاوری محور در دستگاه قضا برای افزایش
کــارامــدی و بهبود عملکرد بخشهای مختلف
قضایی تأکید کرد و گفت :این که بیتوجهی به
دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاههای
حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی
به مردم و بروز نارضایتی آن ها میشود نه تنها در
قوه قضاییه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر
در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکالت
مواجه میشویم.

 ۳میلیون نفر دانش آموز حدود  ۳۹درصد به اینترنت متصل نیستند یا تجهیزات کافی ندارند
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت :با راه
اندازی شبکه شاد اولین مشکلی که در بین
دانــش آم ــوزان در سطح کشور رصدکردیم
این بودکه ازجمعیتی نزدیک به سه میلیون
نفر دانش آموز حدود  ۳۹درصد به اینترنت
متصل نیستند یا تجهیزات کافی ندارند .وی

افزود :با وجود این که اعتبار و ساختار مناسبی
نداشتیم اما برای حل کمبود تجهیزات طرح
هدایت در قالب هــردانــش آمــوز یک کالس
درس ،هردانش آموز یک مدرسه یا به نظر من
هر دانش آموز یک اتاق فکر بهترین راهکار
بود و برای این موضوع اعتبار از پیش تعیین
شده نداشتیم اما با عزمی که بود همه منابع

دولتی خیریه را به کار گرفتیم.وی تصریح
کــرد :بــرای چهارمین بار در مهرماه امسال
ظرفیتهای دیگری به سامانه شاد افــزوده
می شــود و براساس برنامه هایی که داریــم
حتی در سفید ترین شرایط کرونا هم سامانه
شاد همچنان در کنار تعلیم و تربیت به عنوان
آموزش مکمل خواهد بود .

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••کرایه خونه ها سر به فلک گذاشته ،قیمت
خرید خانه ها هم نجومی شــده ،االن فصل
جابه جایی مستاجران بی پناه و بیچاره است.
کاش فریادرسی پیدا می شد و این درد جامعه
ومشکل اساسی مردم را حل می کرد .هیچ
نظارتی بر نرخ ها نیست و هر کی برای خودش
یه قیمتی می گه.
•• پراید مدل  97یکی از اقوام را دو سال پیش
دزدیدند .بعد از دو سال پلیس پیداش کرد.
به این بنده خدا زنگ زدند رفت کالنتری.
پلیس گفت :از دزد شکایتی نداری؟ جواب
داد :دزد کجاست؟ می خــوام دستش رو
ببوسم .گفتند چــرا؟ گفت دو ســال پیش
میخواستم پرایدم رو بفروشم  20میلیون تا
پولش رو بذارم بورس که نابود می شد .ولی
االن 100میلیون میخرنش ،یه دزد بیشتر
از مسئوالن به دردم خورده!
•• یعنی دوتا سازمان نمی تونن یک تصمیم
بگیرن بــرای محدودیت تــردد کــه باشه یا
نباشه؟! یاد داستان تصمیم کبری افتادم!
••داشتم به داداش ــم توضیح می دادم وام
مسکن جوانان یعنی اول می ری حدود 38
میلیون اوراق می خری بعد بقیه اش رو جور
می کنی و خونه رو می زنی به نام بانک .بعد
 320میلیون وام می دن .بابام گفت خالصه
اش چی می شه؟ گفتم یعنی  280میلیون
می دن باید  770میلیون پس بدی! خونه ات
هم باید به نام بانک باشه! ماهانه  5میلیون و
300هزارتومان هم باید قسط بدی! یعنی
نزدیک سه برابر پول وام پس می گیرن .همه
با لبخندی تلخ ساکت شدیم!
••نماینده محترم شهرکرد بهتر است به جای
انتقاد از پوشش محجبه و البته به روز تیم
فوتبال بانوان کمی به فکر اشتغال هم استانی
هایش باشد .محدودیت اندازه دارد.
••قبض برق ماه قبل شده 30هزار تومان ،این
ماه شده  250هزار تومان! در تابستان قبض
گاز 15هزار تومانی ما را بخشیده اند .در عوض
فکر می کنید قبض برق مان را چند درصد
گران کرده اند!  50یا 100یا 500درصد؟!

در پی متوقف ماندن تحصیل دختران افغانستانی ،واکنش ها به این موضوع در حال افزایش است ،طالبان وعده داد
دانش آموزان دختر به زودی به مدارس باز می گردند
در حالی که مــدارس افغانستان به روی دانش
آمــوزان پسر بازگشایی شده اســت ،سرنوشت
تحصیل دخــتــران افــغــان در هــال ـهای از ابهام
قرار دارد ،همزمان،شماری از دانشآموزان و
فعاالن مدنی افغان در شبکه های اجتماعی
کارزاری را در اعتراض به محدودیت حق آموزش
دختران که توسط طالبان در این کشور صورت
گرفته ،راهانــدازی کردهاند .به گزارش شفقنا ،
در تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر
شــده ،معترضان در پــاکــاردی نوشتهاند« :تا
زمانیکهدختراناجازهآموزشرانداشتهباشند،
آن ها نیز به مکتب نخواهند رفت ،خاک پاکم را
گرفتی ،درس و مشقم را نگیر ،دختران باید به
مکتب بروند ،گرفتن حق تحصیل همانا زنده به
گور کردن دختران است» .این کارزار با استقبال
گسترده کاربران شبکههای اجتماعی مواجه
شدهاست.حمیرا قــادری ،نویسنده افغان در
صفحه فیس بوک خود مینویسد« :برای حمایت
از دختران دانشآموز ،پسران دانشآموز مکاتب
(مــدارس) را تحریم کنند .باید صدای همیاری
دانشآموزان پسر با دانشآموزان دختر به گوش
جهان بیانصاف برسد  .صدای همدیگر شویم».

بانک مرکزی از جهش  22درصدی بخش نفت و  7درصدی بخش خدمات همزمان با کاهش ترکش های کرونا بر اقتصاد ایران خبر داد

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی
کشور نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی
کشور در فصل اول  ،1400با نفت به رقمی
حدود  347.7هزار میلیارد تومان و بدون نفت
به حــدود  314.8هــزار میلیارد تومان رسیده
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب
از افزایش  6.2و  4.7درصدی برخوردار است.
در دوره یاد شده به استثنای ارزش افزوده گروه
کــشــاورزی کــه متاثر از خشکسالی و کاهش
تولید محصوالت زراعی با کاهش عملکرد 0.9
درصــدی است  ،ارزش افــزوده دیگر گروههای
اقتصادی شامل «نفت»« ،صنایع و معادن» و
«خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل ،23.3
 2.1و  7.0درصــدی بــرخــوردار بود هاند.این
گــزارش ،تحقق رشد  7درصــدی ارزش افزوده
گــروه خدمات در سه مــاه اول ســال  1400را
در شرایطی که ارزش افــزوده این گــروه در سه
ماه اول سال  99متاثر از شیوع کرونا با کاهش
 2.5درصدی مواجه شده بود  ،حاکی از بازیابی

این بخش از اقتصاد نسبت به تبعات منفی این
بیماری دانسته است .در این باره ،بررسی سهم
فعالیتهای مختلف اقتصادی در بخش خدمات
نشان می دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده
این بخش عمدت ًا در نتیجه افزایش ارزش افزوده
فعالیتهای «حمل و نقل و انبارداری»« ،بهداشت
و م ــددک ــاری اجــتــمــاعــی»« ،عــمــده فــروشــی،
خرد هفروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری،
«اطالعات و ارتباطات»و «حرفهای ،علمی و فنی»
رخ داده است.گزارش بانک مرکزی در این زمینه

چرا ما را احمق فرض می کنید؟
•• به تازگی حجم اینترنت خیلی زود تمو م
می شه.هوای داخل بسته های چیپس رقیب
پیدا کردن.
•• هزینه چــاپ یــک قطعه 1000تــومــانــی
چندین برابر ارزش آن اســت .حــاال ببینید
آقای روحانی و یارانش چه بالیی سر اقتصاد
ایران آوردند.
••خیلی جالب است اگر دقت کنید همه از
یکدیگر انتقاد می کنند و ایــراد می گیرند.
اگــر انتقاد جنبه اجتماعی دارد که شاعر
جوابش رو داده :از ماست که برماست ولی اگر
جنبه شخصی دارد که باید سرمان به زندگی
خودمان گرم باشد ،نه امور دیگران!
••چهل روز پیش دوز اول واکسن برکت را
زدم 10.روزه هر جا می رم واکسن برکت
نــدارن .باید چه کار کنم؟ مثل من ،صدها
نفر سرگردان اند .دوز اول هم باطل می شه.
واقعا بی نظمی چقدر زیاده! همیشه باید گفت
دریغ از پارسال... .
•• کــودکــانــی هستند کــه شــب هــا بــا دیــدن
«کارتون» می خوابند و نیز کودکانی هستند
کــه شــب هــا در «کــارتــن» مــی خــوابــنــد! آه
ازعدالت روزگار که اگر مغز خالی همچون
شکم خالی سروصدا می کرد جهان تعریف
دیگری داشت.
•• جناب آقای اژه ای آیا در میان قضات عالی
رتبه کسی هست که حق ما را از بانک قوامین
بگیرد وسپرده بلوکه شده ما را برگرداند؟
••خراسان عزیز! لطفا پیگیری کن و ببین آیا
واقعا برای30میلیون وام بدون سپرده باید
دو تا ضامن جور کنی یا قانون بانک  ...با بقیه
بانک ها فرق می کنه؟ آخه با این وضع گرانی
و تورم خدا وکیلی برای30تومان پول باید دو
تا ضامن جور کنی؟ یکیش هم گیر نمیاد! چه
برسه به دو تا ضامن.
••برخی بــازاریــان و به ویــژه برخی عامالن
فروش آهن و سیمان و دیگرمصالح ساعت به
ساعت نرخ ها را از اینترنت کنترل می کنند و
اگر پنج ریال به قیمت کارخانه اضافه شود آن

ها چند برابر اضافه می کنند ولی اگر قیمت ها
شکسته شود مثل سیمان هیچ فروشنده ای با
نرخ مصوب سیمان عرضه نمی کند .معلوم
نیست چه کسی باید بازار را سروسامان دهد
و تا کی قیمت کاهش خواهد یافت؟
•• روزنامه خراسان ورزشی عقده ای است.
از همین جا اعالم می کنم من یک امالکی
هستم و مجبورم روزنامه شما رو بخرم .دست
از سر مجیدی بردارین بذارین کار بکنه و هی
پارازیت نندازین.
••چه پاقدمی داشتی وزیراقتصاد! تازه یکی
دوهفته ای وضعیت بورس کمی بهترشده
بود و مقدار اندکی از ضررها در حال جبران
بود که همه چی به روال قبل برگشت .بابا
پدرمردم رو درآوردید.
•• پیوستن ایران به پیمان شانگهای به همت
دولت سیزدهم و جناب رئیسی بر ملت ایران
مبارک بــاد .قــدری فکر کنیم که چرا ایران
را در دوره ریاست روحــانــی به ایــن پیمان
نمیپذیرفتند.
••من باجه مطبوعاتی دارم .لطفا برای افراد
متجاهر کــه عــاوه بــر زبــالــه گــردی سرقت
هم میکنند برنامه داشته باشند وسامان
دهی کنند آن ها را .هر روز روزنامه برایمان
میآورند و روی سقف دکه می گذارند باز هم
سرقت میکنند .مانده ام چه کنم!
••چرا بعضی حرف ها را نمی توانید بگویید؟
انگار دستور از جایی آمده تا درباره اش حرفی
نزنید! چــرا یک بــار درب ــاره اشــکــاالت طرح
ممنوعیت تردد شبانه چیزی نمی نویسید؟
مــردم دیوانه شدند توی خانه .با این وضع
فاجعه بار اقتصادی و دو سال خانه نشینی
چرا فقط برای انتخابات و مراسم عزاداری باید
منع تردد شبانه را لغو کنند؟
••طراح محترم هوش منطقی وتست هوش
لطفا در جواب درست مسئله دقت بفرمایید.
جواب سواالت27شهریور هر دو اشتباه است.
••چرا با روح و روان خوانندگان سرگرمی به
راحتی بازی می کنید؟ جواب تست هوش
اشتباه است؟

«خاکم راگرفتی ،مشقم رانگیر»

رشد  6.2درصدی اقتصاد ایران در بهار

می افزاید :هزینههای مصرفی بخش خصوصی
که در ســال  99به میزان  0.5درصــد کاهش
داشت ،از فصل چهارم سال گذشته روند رو به
بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی
امسال نیز رشد  2.2درصــدی را تجربه کرده
است .رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز
در شرایطی در فصل اول امسال نسبت به فصل
مشابه سال گذشته معادل منفی 3.5درصــد
تحقق یافت که در این باره تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص در ماشینآالت رشد قابل توجه 15.8

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

درصدی را تجربه کرده و در عین حال تشکیل
سرمایه ثابت در بخش ساختمان بــا کاهش
معنادار منفی  10.3درصد مواجه شده است.

حمید سخیزاده ،هنرمند افغان نیز در صفحه
فیس بوک خود مینویسد« :من از تمام پسران
دانشجو و دانشآموز خواهش میکنم به مکتب
یا دانشگاه نروید تا برای دختران نیز اجازه رفتن
به مکتب و دانشگاه داده شــود ».قدسیه کاربر
دیگر افغان بر این باور است که« :طالبانی که از
توپوتفنگنمیترسندازدخترانکوچکقلمبه
دست میترسند .برای همین است که دختران
را از درس خواندن ممنوع کردند ،آنان از زنان
باسواد بیشتر از هرچیزی میهراسند!!! ».از
سوی دیگر ،اداره حمایت از کودکان سازمان
ملل متحد (یونیسف) با نشر اعالمیهای از آغاز
روند آمــوزش در مکاتب افغانستان استقبال و
تاکید کرده است که دختران افغان نباید از درس

و رفتن به مکتب محروم شوند« .اولیویرفرانچی»
مدیر عملیات منطقهای سازمان نجات کودکان
درآسیااعالمکرد:همهکودکانفارغازجنسیت،
قومیت ،مذهب و پیشینه اقتصادی دارای حق
تحصیل برابر هستند.قبل از این نیز صندوق
حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از محروم
ماندن دختران افغان از تحصیل انتقاد و ابراز
نگرانی کرده بود.شاید همین فشارها باعث شد
که دیروز معاون وزیر اطالعرسانی و فرهنگ در
دولــت طالبان اعــام کند طالبان در نظر دارد
برایبازگشتدخترانبهمدارسدرآیندهنزدیک
برنامهریزیکند.طالبانپیشترباانتشاربیانیهای
اعالم کرده بود که وزارت امور زنان به «وزارت امر
به معروف و نهی از منکر» تبدیل شده است.

