
ب�ه گفت�ه پلي�س راهنماي�ي و رانندگي 50 
نفر از هموطن�ان در تص�ادف ج�اده اي طي 
48 س�اعت كش�ته ش�دند. بر اين اساس در 
كن�ار عام�ل انس�اني در افزاي�ش تصادفات 
رانندگي، نقاط كور و نا ايمن و وجود وس�ايل 
نقلي�ه غير اس�تاندارد، نب�ود هماهنگ�ي و 
هم�كاري ميان دس�تگاه ها، آم�ار تصادفات 
همچن�ان در س�ال جان 16 ت�ا 17 ه�زار نفر 
مي گي�رد. با اين حال بخش�ي از كش�ته هاي 
تصادف�ات مجروحاني هس�تند ك�ه به دليل 
دير رس�يدن يا نرسيدن وس�ايل امدادي به 
آمار كشته ش�دگان اضافه مي ش�وند و الزم 
است تا مسئوالن با اولويت قراردادن تجهيز 
جاده ها به انواع وسايل امدادي زميني و هوايي 
به س�ير نزولي كاه�ش كش�ته های جاده اي 
كمك كنند و رانندگان هم با رعايت قوانين و 
مقررات در كاهش تصادفات تأثيرگذار باشند.

 با نزديك تر شدن به روزهاي پاياني سال بر ميزان 
سفرهاي نوروزي و تصادفات جاده اي افزوده شده 
است، براين اساس به گفته پليس راه راهور ناجا 

از افزايش ۲۰ درصدي سفرها در مقايسه با مدت 
مشابه پارسال و كشته شدن ۵۰ نفر از هموطنان 

در تصادفات جاده اي طي 48 خبر داد. 
سردار محمدحسين حميدي، با اشاره به افزايش 
۲۰ درصدي ترددها از آغاز طرح نوروزي تاكنون 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته گفت: 
به علت توزيع س��فرها با هيچ گونه گره ترافيكي 
روبه رو نبوده ايم و ترافي��ك در جاده ها، پرحجم 

اما روان است. 
وي با اشاره به اينكه در 48 ساعت گذشته ۵۰ نفر 
كشته و 4۰۰ نفر نيز در تصادفات جاده اي مجروح 
شدند، افزود: خستگي، خواب آلودگي، سبقت و 
سرعت غيرمجاز و انحراف به چپ از علل اصلي 

اين تصادفات بوده است. 
رئي��س پليس راه راه��ور ناجا با اش��اره به اينكه 
خس��تگي و خواب آلودگ��ي در تعطيالت نوروز 
عامل 4۰ درصد تصادفات است، افزود: با وجود 
اينكه امس��ال تعطيالت نوروزي زودتر آغاز شد 
و رانندگان زمان مناس��بي براي س��فر داشتند، 
متأس��فانه برخي رانن��دگان با عجله و ش��تاب 

تصادفات مرگباري را رقم زدند. 
وي خط قرم��ز پليس را تخلفات حادثه س��از به 
ويژه سبقت و سرعت غيرمجاز و انحراف به چپ 
و راست عنوان كرد و گفت: تجهيزات كنترلي و 
دوربين هاي هوشمند پليس در مقايسه با نوروز 
پارس��ال افزايش يافته اس��ت و تالش مي كنيم 
رفتارهاي پرخطر رانندگان به طور جدي رصد و 

با متخلفان برخورد شود. 
سردار حميدي با اشاره به اينكه برابر ابالغ صورت 
گرفته توقي��ف ۷۲ س��اعته، در انتظار خودروي 
رانندگان پرخطر اس��ت، گفت: نم��رات منفي و 
جريمه ۲۰۰ تا 4۰۰ ه��زار توماني نيز در انتظار 

اينگونه رانندگان است. 
   هماهنگي دس�تگاه هاي ام�دادي براي 

كاهش تلفات 
همچنين عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس 
با بيان اينكه همكاري هماهنگ دس��تگاه هاي 
امدادي كاهش تلفات ناش��ي از سوانح رانندگي 
را در ايام نوروز به دنبال دارد، بر لزوم آماده باش 
دس��تگاه ها براي خدمات رس��اني به مس��افران 

نوروزي تأكيد كرد. 
روح اهلل باباي��ي، ب��ا بيان اينكه تأمين س��المت 
مسافران نوروزي بايد در دستور كار دستگاه هاي 
امدادي قرار گيرد، گفت: دس��تگاه هاي امدادي 
بايد در هر ساعت از ش��بانه روز آماده باش باشند 
تا بتوانند در سريع ترين زمان در صحنه حاضر و 
خدمات مناسب را به حادثه ديدگان ارائه كنند. 

نماينده م��ردم بوئين زهرا در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با تأكيد بر اينكه همكاري هماهنگ 
دس��تگاه هاي امدادي كاهش تلفات ناش��ي از 
س��وانح رانندگي را در ايام نوروز به دنبال دارد، 
گفت: بي شك اگر مسافران نوروزي نكات ايمني 
و قواني��ن راهنمايي و رانندگ��ي را رعايت كنند 
و همچنين دس��تگاه هاي امدادي مانند پليس 
راهور، مسئوالن راهداري، هالل احمر و اورژانس 
همكاري هماهنگ مناسبي را با هم داشته و در 
زمان طاليي به حادثه ديدگان رسيدگي كنند، 
در نوروز امس��ال با كاهش تلفات ناشي از سوانح 

رانندگي مواجه خواهيم شد. 
  كمبود دستگاه های امدادی

بابايي با انتقاد از اينكه دستگاه هاي امدادي براي 
خدمات رس��اني به مس��افران نوروزي با كمبود 
امكانات و نيروي انس��اني مواجه هستند، گفت: 
بهتر است هر س��اله قبل از فرارسيدن ايام نوروز 
چنين كمبودهايي رفع ش��ود تا خدمات رساني 
به مس��افران و حادثه ديدگان ب��ه نحو مطلوب 

انجام شود. 
عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اسالمي، از كمبود بالگرد در اورژانس هوايي انتقاد 
كرد و گفت: متأسفانه به دليل كمبود آمبوالنس و 
بالگرد هوايي تعداد زيادي از آسيب ديدگان ناشي 
از سوانح رانندگي به علت عدم رسيدگي در زمان 
طاليي جان خود را از دست مي دهند؛ با توجه به 
نياز باالي كش��ور، بالگرد هوايي اورژانس بايد به 

صورت جدي تقويت و كمبودها رفع شود. 
همچنين رئيس س��ازمان انتقال خ��ون با ابراز 
نگراني از كاهش اهداي خون در ايام نوروز گفت: 
اين در حالي اس��ت ك��ه در اين ايام بيش��ترين 
تصادفات جاده اي را شاهد هس��تيم.  علي اكبر 
پور فتح اهلل، ب��ا بيان اينكه اس��فند ماه كمترين 
مراجعه كنن��دگان را براي اهداي خ��ون داريم، 
افزود: اين در حالي است كه ما به نوعي بايد خود 
را براي سال جديد و همچنين عيد نوروز آماده 
كنيم، زيرا م��ا در اين ايام بيش��ترين تصادفات 

جاده اي را شاهد هستيم. 
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»عمل«  در بيمارستان ها متوقف نشده است
روابط عمومي دانش�گاه علوم پزش�كي تهران در پاسخ به انتشار 
گزارش »فعالً عمل نمي كنيم« در روز سه  شنبه مورخ 17 اسفند 1395 
توضيحاتي را تحت عنوان جوابيه ارائه كرده است كه در ذيل مي آيد. 
در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
تهران، به رغم محدوديت هاي به وجود آمده ناشي از مطالبات قابل توجه 
وصول نش��ده از بيمه ها، خدمات ضروري از جمله اورژانسي به صورت 
بي وقفه و شبانه روزي ارائه مي شوند و محدوديت هاي ايجاد شده تنها 
ش��امل درمان هايي خواهد بود كه در عين پرهزينه ب��ودن، ضرورت 
جدي و فوري نداش��ته و صرفاً با هدف بهبود كيفيت زندگي اس��ت و 
امكان نوبت دهي در آن وجود داشته باشد. نمونه اي از اين نوع درمان ها 

تعويض مفصل زانو است. 
بديهي است وقتي امكان تأمين تجهيزات مورد نياز نباشد، امكان ارائه 
درمان مناس��ب هم نخواهد بود. اين موضوع ب��ه هيچ وجه به خدمات 
اورژانس��ي و ضروري اي كه به صورت روزمره ارائه مي ش��وند، تسري 

پيدا نمي كند. 
در اين گزارش، از اقدام رئيس دانشگاه به عنوان ننگ ابدي در سال اقدام 
و عمل ياد شده است: »رئيس دانش��گاه علوم پزشكي تهران مشكلي 
را كه بايد درون دولت حل و فصل ش��ود بر س��ر بيم��اران نگون بخت 
مي كوبد تا بتواند مطالبات بيمارستان هاي زير مجموعه اش را از بيمه ها 
بگيرد.« و در جاي ديگر ذكر كرده كه دانشگاه علوم پزشكي تهران براي 
تسويه حساب با بيمه ها به نوعي دستور اعتصاب صادر كرده است. اين 
در حالي است كه متأسفانه آنچه به نقل از رئيس دانشگاه منعكس شد، 
خالف گفته هاي ايشان بود؛ چراكه اين دانش��گاه هرگز ارائه خدمات 
درماني را متوقف نكرده كما اينكه اكنون بيمارس��تان هاي ما اشباع از 
بيمار است. بايد توجه داشت كه در هيچ سيستم بهداشتي و درماني در 
دنيا تمام درمان هايي كه مردم متقاضي آن هستند، در همان زماني كه 
مي خواهند ارائه نمي شود و فقط درمان هاي اورژانس به سرعت انجام 
مي ش��ود كه اين كار در كش��ور ما هم اتفاق مي افتد. از سوي ديگر در 
محدوديت منابع براي به حداقل رساندن هزينه هاي درماني چاره اي 
نيست جز اينكه مردم يا در نوبت بمانند، يا بسته خدمتي شامل همه 

خدمات نباشد. 
اينكه در متن خبر آورده شده كه بيمارس��تان هاي ما فقط به بيماران 
آمبوالنسي خدمات ارائه مي كنند، كذب محض است و هيچ منطقي آن 
را نمي پذيرد. آنچه ذكر شده تنها شامل مداخالت درماني بدون فوريت 
با هزينه هاي باال از جمله نيازمند تجهيزات پزشكي گرانقيمت است كه 

امكان نوبت دهي در آن وجود دارد. 
 بخش ديگري از اين گزارش، به گونه اي كاماًل مغرضانه انگشت اتهام 
را به سوي طرح تحول سالمت نشانه رفته است. بايد توجه داشت كه 
در قالب طرح تحول نظام سالمت، شاهد صرفه جويي ۵۰ درصدي در 
هزينه هاي تجهيزات پزشكي بوديم. همچنين به طور متوسط قيمت 
تجهيزات پزش��كي به ميزان ۳۰ درصد كاهش يافت و حتي در برخي 
تجهيزات خاص مانند اس��تنت هاي قلبي، قيمت نصف شده است. در 
برخي شرايط چاره اي نيست جز اينكه فردي كه نيازمند عمل جراحي 
بدون فوريت است، سه ماه در انتظار بماند و بعد اين كار انجام شود. كما 
اينكه اين موضوع از ابتدا در ساز و كار طرح تحول سالمت هم ديده شده 
بود. اين موضوع چيزي نيس��ت كه در ايران يا در طرح تحول سالمت 
ابداع شده باشد، بلكه در همه سيس��تم هاي بهداشت و درمان با مدل 
بيمه عمومي يا بيمه هاي همگاني دولتي وجود دارد. بهداشت و درمان 
كشور ما نيز با اجراي طرح تحول نظام س��المت يك قدم جلوتر رفته 
است. به طوري كه براي بس��ياري از درمان هاي سخت و سنگين  هم 

منابعي را تأمين كرده است. 
دانش��گاه علوم پزش��كي تهران از نظر ش��رايط مناس��ب پرداخت به 
شركت هاي دارويي و تجهيزاتي جزو سه دانشگاه اول در كشور است. 
بايد توجه كرد كه سازمان تأمين اجتماعي حدود 4۷۵ ميليارد تومان 
به اين دانشگاه بدهكار است و آخرين پرداختش ارديبهشت ۹۵ بوده و 
آنچه هم كه اخيراً از سوي اين سازمان پرداخت شده، بدهي شهريور ۹4 
بود. ميزان بدهي بيمه سالمت ايرانيان نيز ۳۱8 ميليارد تومان است كه 
بخشي از آن در روزهاي آتي پرداخت مي شود. حتي اگر مطالبات تأمين 
اجتماعي با همان تأخير دو يا سه ماه پرداخت شده بود، باز هم مشكلي 
نداشته و همه چيز به روال عادي بود. دانشگاه علوم پزشكي تهران به 
مشكالت اقتصادي كل كشور توجه دارد، اما بايد توجه داشت كه نگفتن 
اين موضوع مشكلي را حل و سياسي كردن آن هم دردي را دوا نمي كند.  
پاسخ جوان: گزارش مذكور بر اساس مصاحبه آقاي دكتر جعفريان 
با خبرگزاري »ايسنا« تهيه شده است. گفت وگويي با تيتر »اضطرار در 
بيمارستان ها/ جراحي هايي كه به خاطر بيمه »فعاًل« انجام نمي شوند« 

كه به طور واضح با تيتر گزارش جوان همخواني دارد. 
در گ��زارش مذكور عين جم��الت دكتر علي جعفري��ان و حتي بحث 
بدعهدي بيمه ها در پرداخت بدهي هايشان ذكر شده است و هيچ چيزي 
خارج از متن اصلي گفت وگو منتشر نشده به جز اينكه گزارشگر »جوان« 
نسبت به انتشار اختالفاتي كه بايد پشت درهاي بسته حل و فصل شود، 
انتقاد كرده است. از سوي ديگر دست نگهداشتن براي انجام عمل هاي 
غير اورژانسي موضوعي است كه اگر چنانچه در اين جوابيه امري عادي 
در تمامي سيستم هاي بهداشت و درمان دنيا محسوب مي شود، ديگر 
چه نيازي بود تا رياست محترم دانشگاه در واكنش به بدعهدي بيمه ها 
براي پرداخت مطالبات دانشگاه و بدهي دانشگاه به شركت هاي دارويي 

و تجهيزات پزشكي آن را رسانه اي كند؟ 
بنابراين همانگونه كه روابط عمومي محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران 
نيز مستحضر هستند، كذبي در كار نيس��ت، با وجود اين، اما روزنامه 
جوان تالش اين دانشگاه و مراكز درماني تابعه براي خدمت رساني به 
بيماران اورژنسي را ارج مي نهد و اميدواريم اختالفات بودجه اي ميان 
وزارت بهداش��ت و بيمه ها در داخل دولت و بدون جريان س��ازي هاي 
رسانه اي و مشوش كردن اذهان عمومي در جلسات خصوصي وزراي 

بهداشت و رفاه حل و فصل شود. 

بعد از رسانه اي شدن اين موضوع كه برخي 
بازداشت شدگان صندوق ذخيره فرهنگيان   
در حال آزاد ش�دن هس�تند ) با قيد وثيقه 
آزاد و مجدد بازداش�ت مي شوند(، بار ديگر 
در روزه�اي منتهي ب�ه پايان س�ال، رئيس 
كميته تحقي�ق و تفحص از اي�ن صندوق از 
ممانعت هاي صورت گرفته براي انجام تحقيق 
و تفحص خبر مي دهد و در ادامه تأكيد دارد 
كه سيف و دانش آشتياني قصد دارند بدهكار 
چندص�د ميلي�اردي بان�ك س�رمايه را در 
تعطيالت نوروز مديرعامل همين بانك كنند. 
يكي از بحث برانگيز ترين پرونده هاي سال ۹۵، 
موضوع صندوق ذخيره فرهنگي��ان بود كه از 
اواسط تابستان س��ال جاري كليد خورد و باب 
نارضايتي ها و انتقادات شديد نسبت به عملكرد 

مديران اين صندوق به طور رسمي باز شد. 
طبق معمول، ابتداي كار به تكذيب گذش��ت، 
ولي با افش��اي جزئي��ات بيش��تر، مدير عامل 
صندوق ذخيره باالخره اين فساد را قبول كرد 
و مدعي ش��د تنها مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان ناپديد شده است.  انكار بخش مهمي از 
مبلغ به يغما رفته، باعث ش��د اسناد بيشتري 
منتشر شود و با باز شدن ابعاد جديد معلوم شد 
كه عدد 8 هزار ميليارد توم��ان از صندوق كم 
شده و به جيب افراد خاصي رفته است؛ هرچند 
كه در ابتدا فس��اد مالي 8 هزار ميليارد توماني 
صندوق ذخيره فرهنگيان از س��وي مسئوالن 
صندوق پذيرفته نمي شد و همچنان بر بدهي ۳ 

هزار ميليارد توماني پافشاري مي كردند. 
   دولت همچنان فساد را معوقه معرفي 

مي كند!
در همين زم��ان بود كه طرح اس��تيضاح وزير 
آموزش و پرورش در صحن مجلس اعالم وصول 
ش��د و در حالي كه وي بايد با حضور در مقابل 
نمايندگان ملت، توضيحات خ��ود را  پيرامون 
فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان ارائه مي كرد، 
قبل از استيضاح، از سمتش كنار گذاشته شد. 

فسادي كه به گفته نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي از آنجايي كه به شكل قانوني دستبرد به 
اموال عمومي است، اختالس نامگذاري شد، اما 
به دنبال معارفه وزير جديد بود كه رئيس جمهور 
در صحن علني مجلس شوراي اسالمي حضور 
يافت و با بيان اينكه »نمي دانم بعضي از رسانه ها 

خوشش��ان مي آيد كه بدهي مع��وق را بگويند 
اختالس«، از كنار مسائل پيش آمده عبور كرد. 
موضوعي كه معاون اول رئيس جمهور در آيين 
توديع و معارفه وزير آموزش و پرورش تخلفات 
در صن��دوق فرهنگيان و بانك س��رمايه آن را 
تأييد كرد و گفت: »فرقي ندارد فس��اد در دوره 
قبل رخ داده باشد يا در دوره فعلي. فساد، فساد 
است فرقي نمي كند كسي كه آلوده شده برادر 

يا دوست من باشد يا از جناح مقابل.«
به رغم اينكه گس��ترده ش��دن ابعاد اين ماجرا 
پاي تيم ه��اي بازرس��ي از نهاده��اي مختلف 
نظارتي و حكومتي را باز كرد و برخي ش��واهد 
حكايت از رقم هاي ۱۲ ميلي��اردي دارد، اما باز 
هم چند ش��ب وزير اطالعات با حضور در يكي 
از برنامه ه��اي تلويزيوني مطاب��ق با گفته هاي 
پيش��ين رئيس دولت يازده��م صحبت كرد و 
گفت: »اين رقم 8 هزار ميليارد تومان نيست، 
بلكه ۶ هزار و 8۰۰ ميليارد تومان است و اصل 
پول هم حدود ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان و بقيه، 
سود و جريمه ديركرد آن است.« عالوه بر اين، 
يكي از مهم تري��ن ابعاد اين فس��اد، مربوط به 
شركت زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان 
يعني بانك سرمايه است كه به گفته   تحقيق و 
تفحص كنندگان، ۵۰ درصد سهام صندوق را در 

اختيار داشته است. 
تعويض ش��ش مدير عامل اين بانك طي مدت 

دو سال، ۷هزار ميليارد تومان معوقات غيرقابل 
وصول، اعطاي اعتبارات س��نگين براي خريد 
8۰۰ دس��تگاه خ��ودروي لوكس ب��ه مديران 
ارش��د،  وام هاي ب��االي ۱۰۰ ميلي��ون توماني 
قرض الحس��نه با كارمزد صفر درصد به برخي 
مديران و اعطاي وام با سندسازي هاي صوري 
تنها بخشي از فساد مشخص شده در اين بانك 
است كه اكنون به گفته برخي منابع، بدهكاران 
كالن بانك سرمايه در صدد تغيير مدير عامل 

اين بانك بر آمدند. 
تغييري كه ظاه��راً قرار هس��ت در تعطيالت 
نوروزي   س��كوت خبري صورت گيرد و يكبار 
ديگر بدهكار چند صد ميلياردي به بانك سرمايه 

در رأس همين بانك گذاشته شود. 
   سوءاستفاده از تعطيالت نوروزي براي 

از سر گيري فساد!
در حالي كه پيش از اين مناب��ع آگاه از معرفي 
دو گزينه ب��راي مدير عاملي بانك س��رمايه به 
بانك مركزي خب��ر داده و گفت��ه بودند هر دو 
فرد ۱۶ اسفند سال ۹۵ از بانك مركزي تأييديه 
گرفته اند و نامه آنها به وزير آموزش و پرورش به 
عنوان رئيس مجمع صندوق ذخيره فرهنگيان 
به عنوان س��هامدار عمده بانك سرمايه ارسال 
ش��ده اس��ت، اكنون رئيس كميت��ه تحقيق و 
تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است: 
»رئيس بانك مركزي و وزير آموزش و پرورش 

قصد دارند كه از فرصت تعطيالت نوروزي بهره 
برده و يك بدهكار چند صد ميلياردي به بانك 

سرمايه را در رأس همين بانك بگمارند.«
كوچكي نژاد كه پيش از از ت��الش برخي افراد 
براي نجات خود از اين پرونده خبر داده و گفته 
بود: »برخي بازداشت شدگان مدام در حال آزاد 
شدن هستند كه البته با قيد وثيقه آزاد و مجدد 
بازداشت مي ش��وند.« در روزهاي پاياني سال 
نيات جديد كه پشت اين پرونده خوابيده را به 

صورت هشدار گوشزد كرده است. 
وي با يادآوري هشدار چندباره كتبي و شفاهي 
به ولي اهلل س��يف، رئيس كل بان��ك مركزي و 
فخرالدين دانش آش��تياني نس��بت به تغيير و 
تحول در رأس بانك سرمايه و انتصاب يكي از 
بدهكاران عمده بانك سرمايه در رأس اين بانك 
گفته است متأسفانه رئيس كل بانك مركزي و 
وزير آموزش و پرورش به توصيه ها و هشدارهاي 
ما توجه نكرده و امروز مطلع ش��ديم كه قصد 
دارند در فرصت تعطيالت نوروز و تعطيلي عمده 
رسانه هاي كشور، اين فرد را كه ميلياردها تومان 
از بانك س��رمايه براي مؤسس��ه اش وام گرفته 

است، به رياست اين بانك بگمارند. 
جالب اين است چندي پيش نيز مطلع شديم 
كه يكي از مديران نجومي بگير صندوق توسعه 
ملي، در صندوق ملي محيط زيس��ت مشغول 
به فعاليت شده اس��ت و از آنجايي كه به گفته 
دولتي ها از ذخاير انقالب محس��وب مي شود، 
قرار است باز هم به مقام رياس��ت برسد. البته 
بعد از افش��اي اين ماجرا و رسانه اي شدن آن، 
روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست 
اعالم كرد كه وي از پذيرش مسئوليت در هيئت 
مدي��ره آتي »صن��دوق ملي محيط زيس��ت« 
عذرخواهي كرده است.  گويا در ماه هاي پاياني 
دولت يازدهم، نه تنها تالش��ي براي خشكاندن 
ريش��ه هاي فس��اد ص��ورت نمي گي��رد، بلكه 
فسادگران از رأس هرمي به رأس ديگر منتقل 
مي شوند تا به ادامه فساد خود بپردازند. اينبار 
نيز از آنجايي كه تالش رس��انه ها در واكنش به 
اعطاي س��مت مديريتي به مدير نجومي بگير 
)صفدر حس��يني( نتيجه بخش بوده اس��ت، 
احتماالً قرار بر اين شده تعطيالت طوالني مدت 
نوروزي و سكوت خبري، گشايشي را در موضوع 

صندوق ذخيره براي دولت فراهم سازد!

  ستاد مركزي هماهنگي خدمات س��فر در جديدترين اطالعيه خود از 
هموطنان تقاضا كرده است، صرفاً از دفاتر خدمات مسافرت هوايي مجاز و 
معتبر كه از سازمان هواپيمايي كشور مجوز دارند، بليت تهيه و با مراجعه به 
سايت سازمان به آدرس http://cao. ir ليست دفاتر مجاز را مشاهده و در 

صورت داشتن پيشنهاد، انتقاد و شكايات اقدام كنند. 
  مدير كل تأمين اجتماعي غرب اس��تان تهران گفت: تأمين اعتبار براي 
پرداخت مقرري بيمه بيكاري تا دو ماه، به كسبه ساختمان پالسكو انجام 

شده است. 
  استعفاي مدير عامل سازمان تاكس��يراني تهران، مورد موافقت معاون 
ش��هردار تهران قرار گرفت و ميثم مظفر كه چهار سال و نيم مديريت اين 
مجموعه اجرايي را بر عهده داشت، در آستانه سال نو با ناوگان تاكسيراني 

خداحافظي كرد. 
  پس از رسانه اي شدن توهين هاي وزير بهداشت و انتقادها از طرح تحول 
سالمت، اين وزارتخانه سياس��ت بايكوت خبرنگاران را در پيش گرفت و با 
انتخاب گزينشي رس��انه ها، اجازه تهيه گزارش هاي مردمي به خبرنگاران 
بي طرف را نمي دهد، در همين راستا نيز با شكايت وزارت بهداشت، خبرنگار 

فارس حين تهيه گزارش از بيمارستان بازداشت شد. 
 مش��اور توليت حرم حضرت معصومه)س( در امور روحانيون از تصويب 
منشور حقوقي زائر در نشست نمايندگان اعتاب مقدس جهان اسالم خبر داد 
و گفت: مالقات نمايندگان اعتاب مقدس جهان اسالم با مراجع عظام تقليد 

توانست ظرفيت هاي بيشتري را براي اجرايي كردن مصوبات فراهم كند. 

بهره برداري دولت از فرصت تعطيالت نوروزي و سكوت خبري

بدهكارچندصدميليارديبانكسرمايه،رئيساينبانكميشود؟!

آغاز تعطيالت نوروزی با 450 كشته و مجروح در جاده ها طی 48 ساعت

تجهيز جاده ها به وسايل امدادي از آمار تلفات جاده اي مي كاهد 

زنگ خطر نوروز با 50 کشته به صدا درآمد!

دولت در دست انداز وعده ها 
امروز آخرين روز كاري به پايان مي رس��د و تقويم سال ۹۵ تا چند روز 

ديگر  بسته مي شود تا به سال جديد ورود كنيم. 
در سالي كه ديگر مي توان گفت »س��ال گذشته«، دولت به عنوان قوه 
مجريه كشور براي سامان بخشي به اوضا ع كشور وعده هاي بسياري داده 

بود، از ايجاد شغل گرفته تا وعده هاي پسابرجامي . 
وقتي تقويم وعده ه��اي رئيس دولت يازدهم را در ابتداي س��ال مرور 
مي كنيم، مشاهده مي شود كه روحاني گفته است »ما مي توانيم با تالش 
و كوشش همگاني به رشد ۵ درصدي برسيم؛ رشدي كه نسبت به همه 
كشورهاي همسايه مان، ان شاءاهلل بيشتر باشد، رشدي كه بتواند رونق 
اقتصادي را بسازد و كارگران بيكار ما را به كارخانه ها و مزارع برگرداند و 
رشدي كه بتواند جوانان عزيز فارغ التحصيل ما را به بنگاه هاي اقتصادي 

بكشاند. آنچه براي همه ملت ما مهم است، اشتغال پايدار است.
آمار بيكاري در آمار هاي رسمي رشد كرده است، در آمارهاي غير رسمي 
و ملموس بيكاري جوانان به خصوص فارغ التحصيالن، آمار قابل دفاعي 
نيست . جوانان به عنوان سرمايه هاي با ارزش كشور در بيكاري ناشي 
از ناكارآمدي بدنه برنامه ريز و اجرايي دولت س��رگردان ش��ده اند و به 
جاي افزوده شدن به جامعه توليد و خدمات كشور در گردونه بيكاري 

سرگردان مي چرخند. 
 در بحث اش��تغال به رغم وجود ظرفيت هاي ب��اال در تمامي حوزه ها، 
آمار اشتغال در شغل هاي غير توليدي يا واسطه گري رشد كرده است و 

عده اي در اين ميان نان خود را با روغن واسطه گري مي خورند. 
 چرخ كارخانه ها و صنايع كوچك سال هاست ديگر نمي چرخد و واردات 
بی رويه جاي اندك برند باقي مانده در حوزه كار و توليد كشور را گرفته 
است.  بسياري از كارگاه هاي توليدي از جمله كيف، كفش و توليد البسه 
ديگر به واس��طه سياست هاي س��طحي و وعده هاي عمل نشده ديگر 
رونق نخواهد گرفت.   در بخش كشاورزي و توليدات بومي به دليل نبود 
زير ساخت ها همچون مديريت منابع آبي برخی  روستاها خالي از سكنه 
شده و روستاييان خود نيازمند دستگيري هس��تند.   نبود بسته هاي 
حمايتي، كشاورزان نااميد كرده است و در حالي كه برخي با همت و كار 
و تالش محصولي را توليد مي كنند به دليل سقوط بازار مصرف به دليل 
واردات محصوالت كش��اورزي، اين محصوالت در فصل پر توليد روي 

دستان كشاورزان می ماند. 
افزايش مهاجرت به شهر ها به رغم وعده هاي دولت، زمينه حاشيه نشيني 

را رشد داده و بعضاً معضالت اجتماعي را پررنگ تر نيز كرده است. 
 رشد طالق در انواع و اقسام مدل ها، افزايش و متصل شدن انواع حلقه 
آسيب ها به يكديگر و بي تفاوتي به برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي 
سبب شده است تا بخشي از نيروي كاري و خدماتي كشور تمامي وقت 
و هزينه خود را صرف برطرف كردن و كنترل معضل آسيب هاي كهنه و 
نوظهور بكنند.  در بحث »مهاجرت معكوس« كه برخي از شهروندان با 
ساخت و ساز و بعضاً با اشتغال در شغل هاي كاذب درآمدي بسياري را 
كسب كرده اند . به روستاها و مناطق خوش آب و هوا به خصوص مناطق 
شمالي كشور رفته و با خريد زمين  هاي كشاورزي يا با تغيير كاربرهاي 
نامناسب، توليدات پايه در حوزه كشاورزي را به ورطه نابودي كشانده اند.  
در حقيقت با مهاجرت معكوس، افراد متمول به نقاط خوش آب و هوا 
و مناطق بكر رفته و محيط زيست و محيط زيست شهري را به آرامي به 

نابودي كشانده است. 
سبز شدن ويالهاي رنگ و وارنگ كه مربوط به برخي افراد سرشناس و 
صاحب منصب است ديگر به امر عادي در گفتار مردم تبديل شده است 

و با يد دانست كه »تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها«
 كالف در هم تنيده مسائل و مشكالت ريز و درشت سبب شده است تا به 
اين سادگي ها با نسخه هاي دم دستی، گره هاي موجود باز نشود و حتي 
به دليل ناكارآمدي بخشي از بدنه اجرايی برخی چشم انداز  هاي برنامه 

به دست انداز نيز تبديل شود.  

نيره ساري
  گزارش 2

بيژن يانچشمه 

بيژن سورانی
  گزارش یک

  تبليغات انتخاباتي 
در پيك هاي نوروزي

تفويض اختيار و ارائه تكاليف نوروزي بر اس�اس اقتضائات موجب 
شده اس�ت برخي دانش آموزان از تكاليف بي شمار و برخي ديگر 
از تكاليف كم س�خن بگويند و حتي پاي تبليغات انتخاباتي هم به 
برخي پيك هاي نوروزي باز ش�ود و البته جاي نظارت خالي است. 
چند سالي است كه وزارت آموزش و پرورش، سياست تفويض اختيار 
را براي تكاليف نوروزي اجرا مي كند و بر اين اساس، هر استان و به تبع 
آن هر منطقه، ب��راي تكاليف نوروزي دانش آم��وزان خود برنامه ريزي 
مي كنند.  رضوان حكيم زاده، معاون آم��وزش ابتدايي وزير آموزش و 
پرورش، اواسط اس��فند ماه در اين خصوص به خبرنگار فارس با بيان 
اينكه در سال هاي گذشته چالش هاي بسياري در خصوص پيك هاي 
نوروزي داشته ايم، اظهار داشت: »جلسات مختلفي برگزار شده است تا 
بررسي شود كه بهترين شيوه براي استفاده از اين فرصت تعطيالت به 
منظور تقويت مهارت ها و نكات يادگيري و نيز رفع چالش هاي خانواده ها 

در اين ايام چگونه بايد باشد.«
  وي افزود: »عالقه مند هس��تيم كه به سمتي حركت كنيم كه تعيين 
تكاليف يادگيري بر عهده معلمان باشد كه البته اگر به صورت واقع بينانه 
نگاه كنيم، ممكن است در تمام نقاط كش��ور اين امكان وجود نداشته 
باشد. به عنوان مثال معلمي كه در يك روستا، كالس چند پايه را اداره 
مي كند، ش��ايد امكانات و فرصت اينكه خودش تكالي��ف يادگيري را 
طراحي كند، نداشته باشد و نيز برخي از معلمان تصور مي كنند از اين 
فرصت تعطيالت بايد براي تقويت برخي از نقاط ضعف دانش آموزان در 
يادگيري استفاده كنند كه به عنوان مثال معلمي تكاليف زيادي از درس 
رياضي به دانش آموزانش ارائه مي دهد.«  معاون آموزش ابتدايي وزير 
آموزش و پرورش تصريح كرد: »به دنبال اجراي يك سياس��ت گذاري 
كلي براي پيك هاي نوروزي هستيم كه اين پيك ها يك فرصتي براي 
رش��د و تقويت مهارت هاي اساس��ي دانش آموزان به عنوان مثال در 
زمينه هاي مهارت هاي زندگي، توج��ه دادن به اصول اقتصادي، حفظ 

محيط زيست و توجه به قانون شود.« 
وي با بيان اينك��ه اين طرح ها در قالب پروژه هايي اجرا مي ش��ود كه با 
برخورداري از تنوع، حق اختيار به دانش آموزان مي دهد و آنها را مشتاق 
به پيگيري و تالش مي كند، تصريح كرد: »اميدواريم اين سياست كلي 
را جلو ببريم و چارچوبي به استان ها ابالغ مي شود كه با توجه به شرايط 
و اقتضائات خودشان تصميم بگيرند كه چگونه عمل كنند.« حكيم زاده 
تصريح كرد: »در خصوص پيك هاي نوروزي بحث اساس��ي اين است 
كه بايد از اين فرصت مطلوب براي تقويت مهارت هاي اساسي زندگي 
دانش آموزان بهره گرفت و نبايد فرصتي براي عذاب آنها و درگيري با 
خانواده براي تكميل پيك، در طول تعطيالت شود.«   تفويض اختيار 
و ارائه تكاليف نوروزي بر اساس اقتضائات موجب شده است كه برخي 
دانش آموزان از تكاليف بيشمار و برخي از تكاليف كم سخن بگويند و 
اما نكته ديگر كه حائز اهميت اس��ت، نظارت بر اين تكاليف ارائه شده، 
اس��ت.  به نظر مي آيد برخي تكاليف نوروزي به گونه اي سليقه اي ارائه 
شده كه شائبه تبليغات سياسي به شدت در آن موج مي زند.  به عنوان 
مثال در پيك نوروزي دانش آموزان يك دبستان، از فوايد برجام سخن 
گفته شده است و اين در حالي است كه تا انتخابات رياست جمهوري 

زمان زيادي نمانده است. 
 تفويض اختيار، اقدام مناسبي است اما »نظارت«، گمشده اي است كه 
بايد وزارت آموزش و پرورش، پيش بين��ي آن را نمايد و نظام تعليم تا 

تربيت دستخوش سياست و سياست زدگي نشود.


