
اسحاق جهانگيري مهر ماه 94: » با نگاه ويژه دولت 
تا سه سال آينده همه مدارس، حتي در دورترين 
و محروم ترين نقاط كشور به سيستم گرمايشي 
استاندارد مجهز مي شوند. « حسيني، سرپرست 
وزارت آموزش و پ�رورش 24 مرداد 98: » حذف 
بخاري هاي نفتي از مهر امسال در 24 هزار مدرسه 
كشور آغاز مي ش�ود. « در اين مدت اگر سخنان 
معاون رئيس جمهور براساس واقعيت بوده، اعتبار 
اين اقدام كجا هزينه شده اس�ت؟ آيا سرپرست 
هم با وعده و وعيد به دنبال وزير ش�دن اس�ت؟

  
مدارس مناطق محروم هميش��ه از قربانيان اصلي 
کمبود بودجه و اعتبار يا قرار گرفتن در انتهاي ليست 
اولويت مديران هستند و هر سال با دلهره زمستان 

را مي گذرانند. 
   مردم يادتان مي آيد؟

در 22 سال گذش��ته حوادث ناخوش��ايندي رخ 

داد که حت��ي يكي از آنه��ا کافي بود ت��ا مديران 
براي ح��ذف بخاري هاي نفت��ي از مدارس همت 
کنند. نخستين آتش سوزي در 18بهمن 1376 
در مدرسه شهرستان ش��فت گيالن اتفاق افتاد. 
از آن زم��ان تاکن��ون چندين مدرس��ه در آتش 
سوخته اس��ت که در آن دانش آم��وزان و معلمان 
دچار حادثه شدند، اما با اين وجود مديران وعده 
حذف بخاري هاي غير استاندارد در آينده نزديك 

را مي دهند. 
اسحاق جهانگيري در دومين نشست بين المللي 
سران مدرسه ايمن در مهر94 تأکيد کرد که» با 
نگاه ويژه دولت تا سه س��ال آينده همه مدارس، 
حتي در دورترين و محروم ترين نقاط کش��ور به 

سيستم گرمايشي استاندارد مجهز مي شوند.«
   عوارض گازي براي حذف بخاري

درسال 1391بر اس��اس اطالعاتي که از شناسنامه 
فني مدارس کشور استخراج شد، گرمايش 210 هزار 

کالس درس در سراسر کشور با استفاده از بخاري هاي 
نفتي و گازي غير استاندارد صورت مي گرفت و همين 
آمار باعث ش��د تا از س��ال 1392 با پيشنهاد دولت 
رديف خاصي براي استاندارد س��ازي سيستم هاي 
گرمايش��ي مدارسي که بدون سيس��تم استاندارد 

هستند، تخصيص پيدا کند. 
در واقع قرار شد تجهيزات گرمايشي اين مدارس به 
مرور استاندارد ش��ود و با تصويب مجلس بخشي از 
درآمد عوارض گازي کشور براي ادامه استاندارد سازي 
کالس هاي درس استان هاي کشور در اختيار وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان تجهيز و نوسازي مدارس 

قرار گرفت. 
   اعتبار با تصويب مجلس

خوش��بختانه در قالب قانون بودجه سال 1394 و 
طبق قانون »تنظيم بخشي از مقررات دولت« که در 
سال 93 به تصويب مجلس رسيد، مبلغ 420 ميليارد 
تومان براي استانداردسازي سامانه هاي گرمايشي 

مدارس با اولويت به سازمان نوسازي و تجهيز مدارس 
تخصيص پيدا کرد. 

اينكه در اين سال ها بودجه هاي مربوط به اين طرح 
چگونه هزينه شده است، اطالعي در دست نيست! 
نه کميسيون آموزش مجلس و نه مديران آموزش 
و پرورش، پيگير استاندارد س��ازي سيس��تم هاي 
گرمايش��ي نبوده اند وگرنه امروز شاهد وعده هاي 

جديد سرپرست آموزش و پرورش نبوديم. 
   دولت و خزانه اجازه نمي دهند

پيش از اين بطحايي، وزير سابق آموزش وپرورش در 
پاسخ به اين سؤال که آيا حذف بخاري از مدارس از 
دستور کار دولت خارج شده است، گفته بود: »اين 
موضوع از دس��تور کار دولت خارج نشده است. در 
مواقعي که اين حادثه تكرار مي شود، افكارعمومي 
متأثر مي شود، ولي بعد از مدتي اين موضوع فراموش 
مي شود، اما اين موضوع هميش��ه در دستور کار ما 
هس��ت ولي با توجه به اعتباري که دولت و آموزش 
دارد حذف بخاري از مدارس تا هفت، هشت س��ال 
ديگر ممكن نيست! مقدورات دولت و خزانه اجازه 
نمي  دهد در دو يا سه سال آينده مشكل بخاري هاي 

غيرايمن را حل کنيم.«
بنابراين سرپرست آموزش و پرورش چگونه و با چه 
اطميناني تا به امروز در بيش��تر برنامه هاي خود از 
خداحافظي با بخاري هاي نفتي آن هم تا اول مهر ماه 

خبر مي دهد؟!
هم اکنون 83 هزار کالس درس م��دارس دولتي با 
بخاري نفتي گرم مي شوند، با توجه به صحبت هاي 
آقاي سرپرست، آيا قرار اس��ت تا اول مهر 83 هزار 

کالس درس با بخاري نفتي خداحافظي کنند؟
  آدرس غلط مي دهند

محمد مهدي زاهدي، رئيس کميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس نيز در اين رابطه گفت: » مشكالت 
آموزش و پرورش زياد است، 120 هزار کالس درس 
نياز به بازسازي و مقاوم سازي دارند بايد به بحث هاي 
کالن پرداخت که چگونه قرار اس��ت بازس��ازي و 
مقاوم س��ازي اين تعداد کالس درس انجام شود و 

مراقب بود آدرس غلط نداد.«
آتش  س��وزي در مدارس محروم خطري اس��ت که 
احتمال دارد هر سال تكرار شود. ابهام در هزينه کرد 
اعتبارات و کمب��ود بودجه و ق��رار گرفتن مدارس 
در مناطق صع��ب العبور دليلي ش��ده تا همچنان 
دانش آموزان و خانواده هاي ش��ان دلهره زمستان را 

داشته باشند.
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دوربين های ميلي خوان شهرداري!

۱۳ دانشگاه ايراني در جمع برترين دانشگاه هاي جهان

وعده حذف بخاري هاي نفتي مدارس را يادتان است ؟!
 معاون اول رئيس جمهور 4 سال پيش وعده حذف بخاري هاي نفتي را از مدارس داده بود، بدون اقدام درخور توجهي

حاال در آستانه ماه مهر و فصل سرما دوباره سرپرست آموزش و پرورش هم وعده حذف بخاري نفتي را تكرار كرده است

از قديم گفته اند تا با کفش های کسي راه نرفتي، راه 
رفتنش را قضاوت نكن! 

حاال حكايت اين روزهاي من  اس��ت که از گرفتن 
طرح ترافيك خبرنگاري پس از چند س��ال بنا به 
داليلي محروم شدم و با کفش های همه مردم بدون 
طرح راه می روم. يك روز با خودروي شخصي، يك 
روز با وسيله نقليه عمومي و روز ديگر با تاکسی های 
اينترنتي! اين چنين شد که عالوه بر درك بيشتر 
مردم توانستم زواياي ديگري از الطاف مسئوالن 
شهري به مردم را بيشتر از قبل لمس و گاليه های 

آنان را پس از درك عينی، منتقل کنم. 
از قضا جزو کساني هستم که حاال يا از بخت خوب 
يا بد روزگار ساکن محدوده طرح ترافيك می شوم. 
بد به جهت سكونت در محدوده ای که امكان تردد با 
وسيله شخصي را ندارم، مگر اينكه از جيب مبارك 
خرج آن را بپردازم و به قول مسئوالن شهري هزينه 
تهران نشيني را بدهم و خوب به جهت اينكه مثاًل 
مشمول تخصيص س��هميه 50 درصدي ساکنان 

محدوده طرح ترافيك در سال 98 می شوم!
نوشتم »مثالً«، چراکه داستان دارد. ماجرا هم از اينجا 
شروع شد که من مثل ساير شهروندان مجبور به تردد 
پولي در محدوده طرح ترافيك شدم! زماني که براي 
ثبت نام ساکنان محدوده طرح ترافيك رفتم، طبق 
جدولي که در دفتر خدمات الكترونيك بود )مطابق 
عكس( رفت وآمد اينجانب با احتساب 50 درصد در 
ساعت غيراوج و دريافت معاينه فني برتر، 72450 

تومان برآورد می شد. 
ما هم مس��رور از اين مبلغ از ابت��داي آغاز طرح 
ترافي��ك 98 که تيرماه محس��وب می ش��د، در 
ساعات غير اوج رفت وآمد داشتيم. بعد از دو هفته 
با مراجعه به س��ايت تهران من، همين مبلغ در 
رفت وآمدهای محدوده طرح ترافيك ثبت شده 

بود، اما بعد از گذشت تقريباً يك ماه، اين ميزان 
به دو برابر افزايش يافت، وقتي به سايت مراجعه 
کردم ديدم مبلغ فوق با شرايط مشابه رفت وآمد 
در محدوده طرح و ترافيك، 14490 تومان درج 

شده است. 
از آنجايي که درصدد خودکنترلی براي رفت وآمدها 
بودم از يك مرحله ای تصميم گرفتم خيابان هايی 
را که در آنها رفت وآمد داشتم و دوربين نصب شده 
بود به صورت مكتوب بنويسم تا بعداً با ساعت های 
رفت وآمد خود تطبيق دهم. بر اين اساس با مراجعه 
به دست نوش��ته هايم در کمال ناباوري ديدم که 
برخي از روزهايي که مكتوب دارم،  حتي خودروي 
خود را از در منزل هم جابه جا نكرده ام، اما از روزهاي 
تردد فصلي ام کسر شده است. ذهنم در اين رابطه 

مشوش شد که چرا بايد چنين اتفاقي بيفتد!

 ابتدا فكر کردم ش��ايد نوع رفت وآمد را اش��تباه 
نوش��ته ام، اما با تطبي��ق دقي��ق رفت وآمدهای 
خبري خود متوجه شدم که اين گونه نيست، بلكه 
برخي روزها بنا بر داليلي که تنها در ماش��ين را 
باز و بس��ته کرده ام، دوربين کنترل رفت وآمد به 
محدوده طرح ترافيك پ��الك خودرويم را ثبت 
و از روزهاي تردد فصلي کسر کرده است. به طور 
نمونه تنها در س��اعت 9:18 دقيقه اولين تردد و 
همان ساعت آخرين تردد ثبت شده است. بی آنكه 
نه تنها رفت وآمدی صورت گرفته باشد، بلكه حتي 

خودرو را جابه جا نكرده ام!
نكته جالب تر اينجاس��ت که وقت��ي اين ماجرا 
را در کن��ار تبريك روز خبرنگار توس��ط معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران، در صفحه 
ش��خصي خود در اينستاگرام منتش��ر کردم تا 

قدري تسكين يابم، س��يل گاليه ها از ثبت غلط 
دوربين های ش��هرداري و راهنمايي و رانندگي 
را مش��اهده کردم. برخي افراد بودند که چنين 
گاليه ای داشتند. آنها نيز معتقد بودند برخي از 
روزها حتي خودروي خود را جابه جا نكرده اند، اما 
دوربين براي آنها ثبت اولين تردد و آخرين تردد 
زده است. برخي ديگر انتقادهايي از دوربين های 
کنترل سرعت داشتند. برخي هم از کسر مبالغ 
غيرواقع��ی و منطبق بر واقع گالي��ه کردند. در 
اين ميان يك نفر هم بود که به تمس��خر گفت 
در حالت کلي اصاًل پالك خ��ودروي خود را در 
سامانه ثبت نكرده و به صورت آزادانه در محدوده 
تردد می کند، بی آنكه پالك وي توسط دوربين ها 

ثبت شود! 
خ��ب موضوع ب��ه  ظاه��ر منطقي اس��ت. اجرای 
محدوده های طرح ترافيك در محدوده های مرکزی 
شهر سال هاست که در تمام شهرهای مطرح دنيا به 
عنوان يك عامل بازدارنده جهت کنترل و مديريت 
ترافيك از سوی مديران شهری اجرايی می شود. در 
واقع در شهرهای مطرح دنيا شهروندانی که قصد 
سفر به اين محدوده ها را دارند بدون خودروهای 
شخصی و صرفاً با اس��تفاده از وسايل حمل ونقل 
عمومی اقدام به ورود به بخش های مرکزی شهر 
می کنند، اما مشكل اينجاست که داستان مشكالت 
حمل ونقل عمومي در شهر تهران خود قلمي ديگر 

و فرصتي ديگر می طلبد! 
به هر حال سؤالم اين است، کدام مسئول چه پليس 
و چه شهرداري می تواند ادعا کند که دوربين های 

ثبت تخلفات عاري از عيب و نقص است؟! 
تا کي و تا کجا مردم بايد تاوان کاستی های مادي و 

معنوي نهادها را از جيب خود بپردازند؟! 
کاش کسي پاسخگو باشد! 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 عبداهلل گنجی نوشت: کامران نجف زاده از نيويورك گزارش داد که 
ترامپ از گوگل ناراحت است. علت ناراحتي ترامپ اين است که وقتي 
کلمه احمق را سرچ مي کنيد عكس ايشان مي آيد. براي راست آزمايي 
حرف نجف زاده امتحان کردم. هم فارسي و هم انگليسي عكس ترامپ 

مي آيد. شما هم امتحان کنيد. 
-----------------------------------------------------
 سيد محمد عباسي نوشت: بازداش��ت حسن عباسي به جرم طرح 
انتقادات، ايرادات، س��ؤاالت و حتي اتهاماتي نس��بت ب��ه دولتمردان که 
مي توانست با توضيح يا تكذيب آنان همراه باشد، ميزان سعه صدر، آستانه 

تحمل و صدق شعار دولت در نبستن دهان منتقدان را مشخص کرد!
-----------------------------------------------------

 هرمس با انتشار اين عكس نوشت: از ناعادالنه ترين رانت ها سهميه 
کنكور فرزندان 80هزار هيئت علمي دانشگاه هاست که توسط »شوراي عالي 
انقالب فرهنگي« توليد شده و با هيچ عقالنيتي سازگار نيست. مثالً اگر فرزند 
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در يك شهرستان دور افتاده دامپزشكي 
قبول شود، مي تواند به رشته پزشكي دانشگاه تهران منتقل شود! حاال اگر 
اين پدر عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير هم باشد باز هم فرزندش 

مي تواند به پزشكي دانشگاه تهران يا شهيد بهشتي منتقل شود!
-----------------------------------------------------
 كانال تلگرامي تلويزيون مس�تضعفين با بازنشر صحبت هاي 
حجت االسالم قنبريان در برنامه تلويزيوني ثريا نوشت: مجلل ترين 
حوزه هاي علميه االن متعلق به رئيس سابق قوه قضائيه، رئيس اسبق مجلس، 
امام جمعه فالن شهر و استان و رجال سياسي  مذهبي است، درحالي که 
بهترين و باسوادترين مراجع قم در يك مدرسه ساده اي درس مي دهند. آن 
سرمايه دارهايي که امروز اسم بعضي از آنها را در دادگاه ها مي شنويم، در لباس 
خيريه و کمك به ساخت يك مدرسه علميه مجلل ظاهر مي شوند. در حالي 

که دهها هزار طلبه  مستضعف در فقر مطلق در قم به سر مي برند. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتش�اراين عكس نوشت: مجاهدان يمني، قرباني 
شدن درراه خداروصرف کردن. »السالم علي إِسماعيل الذي فداه اهلل 
بذبح عظيم من جنته«. اين تصوير )پدروپس��ران در طول يكس��ال( 
بااختالف ويژه ترين عكس از عيدقربان96تا97 است. پدرسه اسماعيل 

خودش روقربوني کرد. اگرغدير را نفهميده بود، برايش آسان نبود. 
-----------------------------------------------------

 علي قلهكي نوشت: تبليغات صداوسيما همش شده؛»دوغ عاليس« 
»ماءالشعير عاليس«»آبليموي يك ويك«»ُرب چين چين«چه کردي با 

اقتصاد کشور آقاي روحاني؟!
-----------------------------------------------------

  رقيه توييت كرد: ما مادرا براي تهيه هر وعده غذا کلي فكر مي کنيم 
که تغديه بچه هامون سالم باشه. اما تمام تالش ما با تبليغات رنگارنگ 
اونم در شبكه کودك... تحت تأثير خواس��ته غلط اونهاست؛ تبليغاتي 
که بچه رو نسبت به والدين متوقع بار مياره و روند سبك زندگي غلط 

روترويج ميده. 
-----------------------------------------------------

 رقيه توييت كرد: ما مادرا براي تهيه هر وعده غذا کلي فكر مي کنيم که 
تغديه بچه هامون سالم باشه. اما تمام تالش ما با تبليغات رنگارنگ اونم در 
شبكه کودك... تحت تأثير خواسته غلط اونهاست. تبليغاتي که بچه رو نسبت 

به والدين متوقع بار مياره و روند سبك زندگي غلط روترويج ميده. 
----------------------------------------------------

 رسول شكري نيا با انتشاراين عكس نوشت: تالش سازمان يافته 
دولت و سازمان برنامه و بودجه براي بستن فضاي تحليل و نقد در شبكه هاي 
صداوس��يما با تعابير نخ نماي تخريب مس��ئوالن و... ادامه دارد. مكاتبه 
تهديدآميز روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه و دفاع از رئيس مطبوعش 

درهمين راستاست! اون جايي که نوشته به ويژه شبكه سه جالبه. 
-----------------------------------------------------

 حامد عاقل با انتشار اين عكس نوشت: يك عكس دو سرنوشت... 
پوري حسيني، رئيس س��ازمان خصوصي س��ازي در کنار شهيد باکري. 
روزگاري بعد عمليات بدر در پاس��گاه زيد با بسيجي ها بحث مي کرد که 
بايد بگردند و از روي زمين فشنگ هاي سالم را پيدا کنند و برگردانند به 

بيت المال... ولي حاال ميلياردها تومان از همين بيت المال را به باد فنا داده.

پیران کار مانع تحول پايدار دستگاه ها
 خبرهای خوب قوه قضائيه در ماه های اخير در صدر اخبار رسانه ها قرار 
گرفته است. قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادی در شرايط ويژه 
کشور نويد تغيير و تحول اساسی در اين قوه را دارد. انباشته شدن حدود 
15ميليون پرونده در قوه قضائيه نشان از ايرادات بسيار در ساير قوا دارد. 

مسائل اقتصادی در رأس پرونده های قوه قضائيه قرار گرفته است. 
روند کند رسيدگی به پرونده ها در دوره های گذشته عماًل مسير را برای 
مفسدان و متخلفان باز کرده بود. غده های سرطانی که در همه بخش ها 
از بانك ها گرفته تا زمين خواری های دولتی در پوشش اقدامات قانونی 
س��ر باز کرده بودند و اعتماد به قوه قضائيه و زيرمجموعه های آن را در 
دادخواهی  ها کمرنگ تر کرده بود تا جاي��ی که در برخی موارد در بدنه 

رده باالی قوه قضائيه نيز فساد آشكار شد. 
 با انتصاب رئيس جديد قوه، عماًل شعارهای نمادين مبارزه با فساد رنگ 
و روی تازه ای به خود گرفت. مبارزه با دانه درشت ها و مديران رأس هرم 

فسادهای سازمان يافته آغاز شده است. 
هر هفته رسيدگی به دادگاه های مفسدان و اخاللگران اقتصادی تشكيل 
می شود، دادگاه هايی که در آن رسيدگی به فسادهای ميلياردی نشان 

می دهد اليه های جرم و فساد در جامعه نفوذ يافته است. 
شرايط ويژه کش��ور و تحريم های ناعادالنه از يكس��و و رشد قارچ گونه 
غده های سرطانی فساد از سوی ديگر، فش��ار به اقشار ضعيف جامعه 
را بيشتر نمايان ساخته است. شكاف طبقاتی در جامعه به دليل وقوع 
انواع جرائم هر روز بيشتر از گذشته در متن جامعه خودنمايی می کند. 
در اين ميان قوه قضائيه بيش��تر در رصد مردم و مطالبه گری آنان قرار 

گرفته است. 
اعتراضات به فساد و رسيدگی نكردن به آن در سخنان شهروندان موج 
می زند و  فرياد عدالت خواهی آنان به کم کاری مسئوالن در بخش های 

مديريت و نظارت بازمی گردد. 
از حقوق های نجومی گرفته تا احتكار مواد غذايی نشان از آن دارد که 

زمينه های فساد در اليه ها و دستگاه های مختلف النه کرده است. 
انتظارات برای رسيدگی و بسط چتر عدالت اولين خواسته شهروندان 

است که در اين دوره گويا قرار است با اهتمام جدی مواجه شود. 
 دستگيری افراد مفسد و اس��تفاده از جوانان بااستعداد و خوش نام در 
مناصب هرچند در تعداد اندکی اتفاق افتاده اس��ت، ولی نشان از نگاه 

جديد رأس اين قوه به رسيدگی به مسائل مبتالبه دارد. 
برخورد با قضات متخل��ف و حضور رئيس قوه قضائي��ه در ميان مردم 
ظلم ديده و هم چهره ش��دن با آنان جرئت قابل مالحظه ای را به ساير 
قضات برای برخورد با حفره های فساد داده است. بر اين اساس ضروری 
اس��ت تا نيروهای تازه نفس و خوش فكر به ميدان بيايند. متأسفانه در 
بدنه قوه نيروهای تازه نفس همواره در سايه مديران کهنه کار به چشم 
نمی آمده اند که الزم اس��ت در رويكرد جديد نيروهای جوان در رأس 

امور قرار گيرند. 
خوی محافظه  کاری و مصلحت  انديشی پيرانه تقريباً مختص هر مدير 
مسنی است. اين خصلت اجازه اقدام جسورانه را نمی دهد. از طرف ديگر 
برخورد بدون اغماض با مفاس��د، يك اقدام جسورانه است که از عهده 
يك قاضی يا مدير قضايی جوان و متخصص برمی  آيد، نه فردی که در 

آستانه بازنشستگی است. 
آفت سن باالی مديران اداره  کننده در کشور ما همه گير است. نيروهای 
تحصيلكرده و ايده پرداز در حاشيه قرار گرفته اند و تا به آنها ميدان داده 

نشود نبايد انتظار تغيير و تحولی جدی و پايدار داشت. 

با پيگيری های ديوان عدالت اداری

معوقات فرهنگیان پرداخت می شود
در راستای سياست های كالن ديوان عدالت اداری مبنی بر پيشگيری 
از دعاوی پرش�كايت و با پيگيری ه�ای صورت گرفته از س�وی اين 
ديوان، مقرر شد مس�ئوالن مربوط ظرف مدت زمان تعيين شده در 
خصوص نحوه محاس�به و پرداخت مطالبات ناش�ی از كمك هزينه 
مهدكودک كاركن�ان خانم، فوق الع�اده مأموريت خارج از كش�ور و 
مطالبات ناشی از نرخ تسعير ارز كاركنان آموزش و پرورش اقدام كنند.
در راس��تای پيش��گيری از طرح دادخواس��ت های جدي��د در ديوان 
عدالت اداری، رؤس��ای س��ازمان های تابع و ادارات کل اس��تان های 
وزارت آموزش و پرورش موظف هس��تند در خصوص عناوينی چون 
احتس��اب فاصله خدمتی در سنوات س��ال های 69 الی 75، پرداخت 
کمك هزينه مهدکودك، پرداخت فوق الع��اده جذب مناطق محروم، 
دورافتاده جنگی، پرداخت پاداش و مرخص��ی موضوع قانون مناطق 
محروم، اعطای مرخصی 9 ماهه زايمان، نرخ تسعير ارز يورو و مطالبات 
کارکنان آموزش و پرورش اس��تثنايی کشور پس از تطبيق مصاديق و 
احراز شرايط به اجرای آن بدون نياز به طرح شكايت از سوی فرهنگيان 

در ديوان اقدام کنند.
در نهايت در خصوص اعالم زمانبندی و نحوه پرداخت مطالبات مذکور 
مقرر ش��د ظرف دو هفته و طی بخش��نامه ای به ادارات کل آموزش و 
پرورش استانی، آمار فرهنگيان مش��مول اقدام و احكام ريالی و ميزان 
مطالبات آنها به ديوان عدالت اداری ارسال شود. همچنين مبلغ اولين 
قسط مطالبات کمك هزينه مهدکودك به همراه ليست اسامی از طريق 
ديوان عدالت اداری به سازمان برنامه و بودجه اعالم و بالفاصله اجرا و 
پرداخت خواهد شد و مبلغ پرداخت کمك هزينه مهدکودك تا قبل از 
رأی هيئت عمومی نيز تا 30 درصد سقف مقرر قانونی و طی دو قسط 
از رديف بودجه اس��تان های آموزش و پرورش توسط سازمان برنامه و 

بودجه پرداخت می شود.

  سرپرس��ت وزارت آموزش  و پرورش گفت: مدارس خشتی و گلی 
در سراسر کش��ور به غير از سيستان و بلوچس��تان تا اول مهر برچيده 
می شوند و مدارس خشت و گلی اين استان هم تا آخر آبان جمع آوری 

خواهند شد.
  محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو در خصوص وضعيت 
واردات مكمل های دارويی در کش��ور توضي��ح داد: در حال حاضر به 
مكمل ها هيچ گونه ارز دولتی تعلق نمی گيرد و معموالً برای واردات اين 

نوع مواد خوراکی ارز نيمايی تخصيص داده می شود.
  سرپرست وزارت آموزش  و پرورش از تشكيل شورای سياستگذاری و 
هماهنگی مناطق محروم، مرزی و عشايری در اين وزارتخانه با سه هدف 

ايجاد عدالت، رفع محروميت و ارتقای کيفيت آموزشی خبر داد.
  شهردار تهران با اشاره به اين مطلب که به زودی توسعه خطوط 8، 
9 و 10 مترو آغاز خواهد شد، گفت: چهار قطار کامل در قالب 28 واگن 

مترو به خطوط ريلی پايتخت در اوايل شهريورماه اضافه خواهد شد.
  عبدالرضا گلپايگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، 
قانون حمايت از مرمت و احيای بافت های تاريخی- فرهنگی را جهت 

اجرا به شهرداران مناطق 22گانه شهرداری تهران ابالغ کرد.
  معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست گفت: براساس مصوبه 
جديد ش��ورای عالی محيط زيس��ت يك ميليون و 70 هزار هكتار به 
مناطق تحت مديريت افزوده و کاهش 70 هزار هكتاری مناطق تغيير 

کاربری شده، جبران شد.
  مديرعامل شرکت راه آهن ش��هری تهران و حومه از افتتاح رسمی 

ايستگاه های »محمديه« و »بسيج« در چهارم شهريور خبر داد.

عليرضا سزاوار
  گزارش  

  دانشگاه سرپرس�ت مرك�ز 
همكاري هاي علمي 
بين المللي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم با 
بيان اينكه ۱3 دانشگاه ايراني در جمع هزار دانشگاه 
برتر دنيا حضور دارند، گفت: بر اساس رتبه بندي 
منتشر ش�ده در س�ال 2۰۱9 ش�انگهاي كه هزار 
دانشگاه برتر جهان را پوشش مي دهد، دانشگاه 
هاروارد، استنفورد و دانشگاه كمبريج به ترتيب 
رتبه اول تا رتبه س�وم را به خود اختصاص دادند. 
دکتر محمدجواد دهقاني گفت: رتبه بندي شانگهاي 
يكي از معتبرترين رتبه بندي هاي جهاني است که 
نتايج آن توسط دانشگاه شانگهاي ژيائوتنگ منتشر 

مي ش��ود. رتبه بندي منتشر ش��ده در سال 2019 
شانگهاي هزار دانشگاه برتر جهان را پوشش مي دهد. 
در رتبه بندي سال 2019 دانشگاه هاروارد، دانشگاه 
استنفورد و دانشگاه کمبريج به ترتيب رتبه اول تا 
رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.  در رتبه بندي 
جهاني شانگهاي سال 2019، ايران با 13 دانشگاه، 
ترکيه با 12 دانش��گاه، مالزي و مصر با پنج دانشگاه، 
عربستان و پاکستان با چهار دانشگاه، تونس، لبنان، 
امارات متحده عربي، عمان و نيجريه با يك دانشگاه در 

جمع هزار دانشگاه برتر دنيا حضور داشتند. 
به گزارش رواب��ط عمومي مرک��ز همكاري هاي 
علمي بين الملل��ي پايگاه اس��تنادي علوم جهان 

اس��الم، سرپرس��ت ISC در ادامه با بي��ان اينكه 
در رتبه بندي جهاني س��ال 2019 شانگهاي 13 
دانشگاه از ايران حضور يافتند، گفت: در رتبه بندي 
سال 2019 دانش��گاه تهران مش��ابه رتبه بندي 
سال 2018 توانست با کسب رتبه در بازه 400- 
301 در جمع 400 دانشگاه برتر دنيا قرار گيرد و 
رتبه اول دانش��گاه هاي اي��ران را از آن خود کند. 
دانش��گاه هاي صنعتي ش��ريف و علوم پزش��كي 
تهران با ارتقاي رتبه نسبت به سال قبل توانستند 
جايگاهي در بازه 500- 401 در س��ال 2019 را 
کسب و مشترکاً رتبه هاي دوم و سوم ايران را از آن 
خود کنند. دانشگاه هاي امير کبير و تربيت مدرس 

نيز در بازه 600- 501 گرفته اند و رتبه هاي چهارم 
و پنجم ايران را از آن خود کرده اند. 

دانشگاه فردوسي مشهد با بازه رتبه اي 601- 700 
رتبه 6 و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بازه 

رتبه اي 800- 701 رتبه 7 ايران را دارد. 
دانشگاه هاي صنعتي نوشيرواني بابل، علم و صنعت 
ايران و دانشگاه صنعتي اصفهان در بازه 900- 801 
قرار دارند و رتبه 8- 10 ايران را از آن خود کرده اند. 

دانشگاه ش��هيد بهش��تي که براي اولين بار در اين 
رتبه بندي حضور دارد به همراه دانش��گاه شيراز و 
دانشگاه تبريز در بازه 1000- 901 و رتبه 11- 13 

کشور قرار دارند. 

يك شهروند كردستانی: چرا مسئوالن دولتی و بهزيستی هر از چندگاهی 
وعده افزايش مستمری فرزندان معلول را می دهند و پس از مدتی اين وعده 
به فراموشی س��پرده می ش��ود؟! من پدری هس��تم با دو فرزند معلول و 
خانه نشين که ماهيانه 150 هزار تومان به من می دهند، واقعا با 150 هزار 
تومان چه کار می شود کرد در اين شرايط اقتصادی ؟! چرا هر از چندگاهی با 

دادن وعده هايی ما را بيخود اميدوار می کنند ؟!

نيره ساری
  از شهر


