
فقط 64 سال پیش- که بس�یاری از انسان های 
فعلی زنده بودند- در امریکا سیاهپوستان باید 
به محض ورود ی�ک سفید پوس�ت در اتوبوس 
حمل ونقل شهری جای خود را به او می دادند تا 
سفید بنشیند و سیاه بایستد! اما در اول دسامبر 
1955 روزا بارکس، یک زن سیاهپوست حاضر 
نشد که جای خود را به یک سفیدپوست بدهد 
و این کنش اجتماعی او سرآغاز جنبش نافرمانی 
مدنی گس�ترده علیه تبعیض نژادی در امریکا 
بود. حاال همه چیز برگش�ته اس�ت و در تهران،  
بی  پول ها باید بایستند، چون به لطف مدیریت 
شهری اصالح طلبانه، پولدارها از قبل صندلی های 
اتوب�وس را ب�رای خودش�ان رزرو کرده  ان�د!

مدیریت شهری بنا دارد اموال عمومی را هم به نام 
اشخاص سند بزند! جمعی مرفه و با اسلوب  های 
مدیریتی غیراسالمی دور هم جمع شده  اند و هر 
روز با یک طرح جدی�د و به نفع طبقه اجتماعی 
خودش�ان بن�ا دارند عرص�ه را بر ش�هروندان 
جامعه اس�المی تنگ  تر کنن�د. از این پس قرار 
اس�ت حمل و نقل »عموم�ی« ه�م در پایتخت 
»اختصاصی« ش�ود، چون مدیرعامل سازمان 
اتوبوسرانی گفته است صندلی های اتوبوس  های 
درون ش�هری ب�ا پ�ول رزرو خواهن�د ش�د! 
دیگ�ر از این پس ش�اهد این نخواهی�م بود که 
یک جوان به مح�ض ورود یک پیر ب�ه اتوبوس 
جای خ�ودش را به او بدهد، چ�ون صندلی  ها از 
قبل و با پول بیشتر رزرو شده  اند؛ سبک غربی 
زندگی، یک ب�ار با طرح  هایی همچون زیس�ت 
ش�بانه به مردم کش�ورمان تحمیل می  شود و 
یک بار هم به اسم آلودگی و ترافیک شهروندان 
را سرکیس�ه می کند و فق�را را محروم  ت�ر و در 
عین ح�ال ترافی�ک و دود بیش�تری را هم به 
مردم حوال�ه می دهد و بار دیگر نی�ز مثل االن، 
اموال عموم�ی را در اختیار اف�راد خاصی قرار 
خواه�د داد. نتیجه ای�ن مدل ش�هرداری، این 
است که تهران تبدیل به شهر پولدارهای بی  درد 
می ش�ود که هیچ، م�رام و معرفت ه�م در حال 
رخت بر بس�تن از پایتخت کشور اسالمی است 
و همه  چی�ز جایش را به پول و پول�دار می دهد.

 در حالی با گران ش��دن بنزین، مس��افران شبکه 
حمل ونقل عمومی  افزایش یافته که طرح فروش 
ساعتی صندلی اتوبوس های پایتخت به شهروندان 
هم خبری شده و مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی 
ش��هر تهران، اجرای آن را در روزه��ای باقی مانده 
آذرماه اعالم کرده اس��ت. در این طرح شهروندان 
باید پول بیشتری بدهند تا صندلی اختصاصی رزرو 
کنند. مدیریت شهری در ش��رایط حاضر به جای 
حمایت و ارائه تسهیالت بیش��تر برای شهروندان 
در اس��تفاده از حمل و نقل عمومی با ارائه ایده های 
حبابی و سلیقه ای درصدد است تا فشار بیشتری را 
به اقشار آسیب پذیر وارد کند. سکوت شورای شهر 
پایتخت در برابر این طرح هم غصه دیگری اس��ت. 
گویا مردم هرازگاهی باید م��ورد آزمایش مدیرانی 
قرار بگیرند که درکی از مشکالت شهروندان ندارند 
و فقط می خواهند کم کاری و ناکارآمدی خود را با 

کپی برداری ناقص به اجرا درآورند.

  تکمیل شبکه ؛  شاید وقتی دیگر!
 افزایش استفاده از ش��بکه حمل و نقل عمومی در 
حالی از سوی شهروندان مورد استقبال قرار گرفته 
که شبکه حمل و نقل عمومی در کشور دارای نواقص 
بسیاری اس��ت. کمبود وس��ایل نقلیه، فرسودگی  
وس��ایل نقلیه عمومی و جمعی، توزیع نامناس��ب 
و عدم دسترس��ی مناس��ب به ش��بکه حمل ونقل 
عمومی و مواردی از این دس��ت، سال هاس��ت که 
همچنان پابرجاست و این نواقص بیشترین فشار را 

بر شهروندان وارد می کند.
در ای��ن خصوص باره��ا برخی مدیران ش��هری از 
کمبود ها و تخصی��ص نیافتن اعتبارات از س��وی 
دولت  برای تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی اظهار 
گالیه مندی کرده اند. چندی پیش محسن هاشمی، 
رئیس ش��ورای پایتخ��ت تأکید کرد: »سیس��تم 
حمل ونقل عمومی تهران باید در ش��رایطی باشد 
که نه تنها شهروندان بدون خودرو از آن به آسانی 
استفاده کنند، بلکه دارندگان خودروی شخصی نیز 
استفاده از حمل ونقل عمومی را به جهت سرعت و 

سهولت آن ترجیح دهند.«
همچنین سیدآرش میالنی با اش��اره به تذکرات و 
انتقادات مکرر شورای ش��هر تهران به دولت برای 
پرداخت س��هم خود در حوزه توس��عه حمل و نقل 
عمومی اظهار داش��ت: متأس��فانه طی سال های 

گذشته، دولت اقدام مؤثری در حوزه نوسازی و اضافه 
کردن ناوگان اتوبوسرانی انجام نداده است.

حاال به جای فشار بر دولت برای پرداخت سهمش، 
مدیریت شهری بنا دارد بیش��تر از پیش دست در 
جیب شهروندان کرده و عرصه را بر پایتخت  نشینان 

تنگ تر کند.
  فروش ساعتی صندلی اتوبوس ها 

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران از فروش 
ساعتی صندلی اتوبوس های پایتخت و راه اندازی 
سامانه ای ویژه در این زمینه خبر داده است. پیمان 
سنندجی درباره تأثیر گرانی بنزین بر تعداد مسافران 
اتوبوس اظهار داشت: در حال حاضر آمار دقیقی در 
این زمینه وجود ندارد و در حال بررسی این موضوع 
هستیم، ولی با توجه به شرایط موجود راهکارهای 

زیادی پیش بینی شده است.
وی یکی از این راهکارها را امکان خرید صندلی برای 
مسیرهای خاص توسط مسافر تحت عنوان  سیستم 
DRT  عنوان کرد و افزود: به طور مثال مسیر میدان 
ونک به آزادی در س��اعات پیک ترافیک مسافران 
زیادی دارد، ولی در ساعات غیرپیک تعداد مسافران 
به شدت کاهش می یابد. بر همین اساس می توانیم 
برای دو ساعتی که اوج ترافیک است، فروش ساعتی 
صندلی های اتوبوس را انج��ام دهیم. به طور مثال 
مسافرین می توانند از ساعات 7 تا 7:10 یک صندلی 

برای خود خریداری کنند.
سنندجی توضیح بیش��تری از مکانیسم و ضمانت 

اجرایی این طرح ارائه نکرده است.
  پول بیشتر بدهید صندلی رزرو کنید!

وی با بیان اینکه این طرح در م��اه جاری )آذرماه( 
اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: در این طرح نرخ 
بلیت این صندلی ها کمی بیش��تر از اتوبوس های 
معمولی است، ولی با توجه به شرایط موجود راهکار 

مناسبی پیش بینی می شود.
س��نندجی در توجیه دالیل خود برای اجرای این 
طرح تأکید کرد: خرید صندلی و رزرو آن س��بب 
می شود تا متوجه شویم میزان تقاضا در یک مسیر 
چه تعداد است و بر همان اساس اتوبوس به تعداد 
مناسب در زمان خاص پیش بینی کنیم. همچنین 
این موضوع سبب خواهد شد که رانندگان اتوبوس  
مجبور نباشند با سرفاصله کوتاه یا مسافران اندک 
تردد کنند. بر این اس��اس برای مس��یر نیایش � 
جنت آباد و ون��ک �  آزادی در س��اعات خاص که 
مسافران زیادی دارند، فروش صندلی های اتوبوس 
به ص��ورت پایلوت آغاز خواهد ش��د و مس��افران 
می توانند به صورت اینترنتی مشابه اتوبوس های 

بین شهری صندلی رزرو کنند.
  تهران شهری برای پولدارها!

»تهران شهری برای همه«، شعار مدیریت شهری 
برای اداره شهر است، اما اجرای طرح های ناکارآمد، 
سلیقه ای و کپی برداری ش��ده از سایر کشورها در 
حالی که بستر الزم برای اجرای آن فراهم نیست، 
شهر تهران را بیشتر از این چندقطبی می کند، به 
طوری که هر کس پول بیشتری دارد، بهتر بتواند در 

شهر جابه جا شود! 
اجرای برخی طرح های ترافیکی ش��هری همچون  
طرح زوج و فرد، پولی کردن پارک و... از این دست 
طرح هایی است که مدیرت شهری به اجرا درآورده 
و در عمل هم باعث تش��دید آلودگ��ی و هم باعث 
تشدید ترافیک شده است. حاال مدیرعامل سازمان 
اتوبوسرانی ش��هر تهران هم طرح فروش صندلی 
اتوبوس را طرحی عنوان می کند که افراد می توانند 

با پرداخت پول بیشتر راحت تر سفر کنند.
حمل و نقل عموم��ی متعلق به عموم ش��هروندان 
است و اصطالحاً مالی مشاع است که قانوناً و منطقاً  
نمی توان و نباید این اموال مش��اع را به اش��خاص 
خاصی اختص��اص داد، آن هم به کس��انی که پول 

بیشتری دارند.
مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران به جای تالش برای تکمیل شبکه حمل ونقل 
عمومی و رفع مش��کالت س��فرهای درون شهری 
شهروندان درصدد اس��ت فقط طرح های ناکارآمد 
و پولی را به  اجرا درآورد. اصرار این معاونت شهری 
بر اجرای طرح هایی از این دست، جای تأمل بسیار 
دارد. گویا  این مدیر ش��هری از مشکالت و مصائب 
شهروندان در صف های شلوغ مترو، اتوبوس و گرانی 
کرایه تاکسی ها خبر ندارد و فقط رفت وآمد خود را با 
خودرو و راننده سازمانی می بیند. قدیمی ها درست 
گفته اند که »س��واره از پیاده خبر ندارد«.  ای کاش 
مدیران شهری هم پیاده ش��وند و بفهمند در شهر 

چه خبر است.
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حاجي میرزایي: آزمون هاي بین المللي از کاهش کیفیت آموزش در کشور خبر مي دهد

كماي آموزشي به اعتراف وزير آموزش !

پول بیشتر بدهید روی صندلی اتوبوس بنشینید
شهرداری طرحی را اجرا می کند تا هرکس با پول بیشتری بتواند صندلی اتوبوس شهری را بخرد و بنشیند! آن هم درست در سالگرد اعتراض مدنی 

گسترده در 64سال پیش امریکا که علیه قانونی بود که وقتی یک سفیدپوست به اتوبوس می آمد، سیاه ها باید می ایستادند تا او بنشیند!

از  پ�س  وقت�ي   

زهرا چيذري
اس�تعفاي س�ید   گزارش  2

محم�د بطحائي با 
وقف�ه اي س�ه ماه�ه، رئیس جمهور محس�ن 
حاجي میرزایي را به عنوان وزیر پیشنهادي خود 
معرفي کرد، با عنایت به س�وابق وي در دولت 
تصور مي شد با آمدن حاجي میرزایي مهم ترین 
وزارتخانه کشور چالش هاي بودجه اي کمتري 
در پیش داشته باشد اما انگار بناست در آموزش 
و پرورش هم سناریوي وزارت بهداشت تکرار 
ش�ود و حضور ش�خص نزدیک تر ب�ه دولت و 
سازمان برنامه و بودجه، به معناي رشد بودجه اي 
نیست بلکه همانگونه که حضور سعید نمکي، 
معاون پیش�ین محمد باقر نوبخت در سازمان 
برنامه و بودجه به عنوان وزیر بهداش�ت براي 
پیاده کردن سیاس�ت هاي انقباض�ي بودجه و 
کوچک کردن بسته هاي خدمات سالمت بود، 
مأموریت حاجي میرزایي هم واگذاري هر چه 
بیش�تر وزارت آم�وزش و پ�رورش ب�ه بخش 
خصوصي و گسترش سیاست هاي خرید خدمت 
در وزارتخانه اي است که عملکرد امروزش، دهها 
سال آینده خود را نشان مي دهد. اگرچه همین 
حاال هم با افت چش�مگیر کیفیت آموزشي در 
کش�ور مواجهی�م و ب�ه گفت�ه ش�خص وزیر، 
آزمون ه�اي بین المللي تیمز و پرل�ز از کاهش 
کیفیت آموزش در کشور خبر مي دهد، کیفیتي 
که با بودجه 54 هزار میلیارد توماني سال آینده، 
تن�زل بیش�ترش دور از انتظ�ار نیس�ت. 
با وجود تورم و همه هزینه ها، بودجه وزارتخانه اي 
که با میلیون ها دانش آموز و آینده کشور سر و کار 
دارد براي سال آینده نه فقط افزایش نداشته بلکه 
تا 30 درصد کاهش داشته است. مهدي نوید ادهم، 
مدیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش در این باره 
مي گوید: »بودجه ۹۹ کاهش هایي نسبت به ۹۸ دارد. 
مثاًل فعالیت هاي ورزشي حدود 30 درصد کاهش 

دارد.« شاید همین کاهش بودجه  قابل تأمل موجب 
ش��ده تا وزیر آموزش و پرورش حال وزارتخانه اش 
را بد توصیف کند. حاجي میرزای��ي درباره اوضاع 
بودجه اي این وزارتخان��ه مي گوید:»وضع بودجه 
آموزش و پرورش خوب نیس��ت. طي س��ال هاي 
گذشته همگام با بودجه سایر نهادها بودجه آموزش 
و پرورش افزایش داشته، ولي این بودجه امکان ارائه 
آموزش با کیفیت را ندارد. کیفیت بخشي برنامه هاي 
ما بودجه ندارد و فشردگي در آموزش و پرورش به 
کاهش کیفیت انجامیده و تنگناهایي در بودجه سال 

۹۹ مي بینیم.«
 افت کیفیت؛ ارمغان کاهش بودجه !

به گفته وزی��ر آموزش و پرورش براي س��ال آینده 
73 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بیني شده، اما 
ظاهراً دولت بودج��ه ۵۴ هزارمیلیاردتوماني براي 
این وزارتخان��ه در نظر گرفته اس��ت. این در حالي 
است که در سال گذشته رقم این بودجه ۵۶ هزار و 

30۹ میلیارد تومان بود. 

کاهش بودجه وزارت آموزش و پرورش اما با کاهش 
بیشتر کیفیت آموزش در این بخش همراه خواهد 
بود، این مسئله نگراني کارشناسان حوزه آموزش و 
پرورش را در پي داشته است. اصلي ترین بخش این 
نگراني هم سیاس��ت هاي دولت در راستاي خرید 
خدمت از بخش خصوصي به جاي ارائه مس��تقیم 
خدمات توسط دولت است، سیاستي که دولت هاي 
یازدهم و دوازدهم با پیگیري آن در عمل در مسیر 
خصوصي س��ازي پنهان آموزش و پرورش حرکت 
مي کنند.  محسن حاجي میرزایي، وزیر آموزش و 
پرورش هم در سخنان خود در جلسه رأي اعتماد 
مجلس گفته بود:»من مخالفتي با مدارس غیردولتي 
ندارم و با هدایت در مس��یر درست باید به کار خود 
ادامه دهند، اما وظیفه دارم، مدارس دولتي را ارتقا 
دهم و هدفگذاري ما براي ارتقاي کیفیت منحصر به 

مدارس دولتي است.«
 حرکت تدریجي به سمت خصوصي سازي 

با وجود این بودجه انقباضي سال آینده براي آموزش 

و پرورش انگار باید انتظار داشت طرح دولت براي 
خرید خدمت تشدید ش��ود. این سناریو از مدت ها 
قبل کلید خورده اس��ت. وقتي تنها چند روز پس 
از انتخاب محس��ن حاجي میرزایي به عنوان وزیر 
آموزش وپ��رورش، رئیس جمهور ب��ا اولویت هاي 
آموزش وپرورش را ابالغ کرد، اولویت هاي دهگانه اي 
که یکي از آنها حرکت به س��مت جایگزین سازي 
تدریجي ارائه مس��تقیم خدمات آموزشي توسط 
دولت با خرید خدمت است. حاال با کاهش بودجه 
سال آینده وزارت آموزش و پرورش مي توان متوجه 
ش��د، حرف هاي درگوش��ي درباره اجرایي کردن 
سیاست گسترش خرید خدمات آموزشي چندان 
هم بیراه نبوده اند. خرید خدمتي که مي تواند عالوه 
بر اثرگذاري منف��ي بر کیفیت آموزش��ي، عدالت 

آموزشي را هم بیش از پیش زیر سؤال ببرد. 
 نشانه هاي کماي نظام آموزشي 

احوال آم��وزش و پرورش خوب نیس��ت، این بدي 
حال و احوال اما فقط به اوضاع نامساعد بودجه اي 
خالصه نمي شود و کیفیت آموزشي در کشور هم 
افت داشته اس��ت، گواه این ادعا اظهارات شخص 
وزیر و اس��تنادش به آزمون هاي بین المللي است 
که مي گوید:» آزمون هاي تیمز و پرلز نشان مي دهد 
که کیفیت آموزش کاهش پیداکرده اس��ت و باید 
این مسئله را حل کنیم و همچنین باید کیفیت و 
عدالت آموزشي را درس��ت توزیع کنیم؛ چراکه در 
حال حاضر چنین نیست و باید راه حل هاي مناسب 

آن را پیدا کنیم.«
به جز آزمون هاي بین المللي، افت کیفیت آموزش 
و پ��رورش را مي ش��د در نتایج امس��ال کنکور به 
وضوح دید، وقتي هیچ یک از رتبه هاي برتر کنکور 
دانش آموز مدارس دولتي نبودند. با تمام اینها اما انگار 
دولت بنا دارد آموزش و پرورش را به بخش خصوصي 
بسپارد و به همین منظور نیروي مورد اعتمادش را به 
این وزارتخانه فرستاده است. دبیر هیئت دولت که 

هیچ سابقه اي در حوزه آموزش و پرورش ندارد. 

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------

  یک کاربر در فضای مجازی نوشت: پرچم سفید سازمان تأمین 
اجتماعی دوباره رنگی می شود؟! در روزهای اخیر خبرها و شایعاتی در 
خصوص فعالیت های مؤسس��ه آهنگ آتیه پس از معرفی مدیرعامل 
جدید این مؤسسه با وجود مخالفت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
و بدنه کارشناسی این س��ازمان با فرد منصوب از سوی وزارت رفاه به 
گوش می رسد و در کنار این اخبار غیررسمی، خبرها از پرداخت نشدن 
حقوق کارکنان این مؤسسه در ماه های اخیر حکایت دارد. همچنین 
به دنبال انتصاب مدیرعامل جدید این مؤسس��ه روند تغییر مدیران، 
کارکنان و روزنامه نگاران قبلی ش��اغل در مؤسسه آهنگ آتیه شدت 
گرفته و بس��یاری از نیروهای تخصصی که بعضاً دارای سابقه طوالنی 
در حوزه روزنامه نگاری تخصصی رفاه و تأمین اجتماعی بوده اند از کار 
برکنار ش��ده و در حالی که بنا به گفته برخی شاغالن در این مؤسسه 
بودجه ای برای پرداخ��ت به موقع حقوق وجود ن��دارد، افراد جدیدی 
منتسب به یک جریان سیاسی خاص مش��غول به کار شده اند. این در 
حالی اس��ت که پس از روی کار آمدن دولت تدبی��ر و امید مدیرعامل 
فقید سازمان تأمین اجتماعی، ش��عار این سازمان را خدمت رسانی به 
بیمه شدگان و کارگران با اهتزاز پرچم سفید و پرهیز از سیاسی کاری 
و دقت و تمرکز بر تخصص گرایی در تمامی حیطه های عملکردی این 
سازمان از جمله در بستر فعالیت های رسانه ای اعالم کرده بود. شنیده ها 
حاکی از آن است پیام برازجانی، مدیرعامل منصوب از سوی وزارت رفاه 
همزمان با اشتغال در مؤسسه آهنگ آتیه در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی نیز ثبت نام کرده است. حال باید دید مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی و بدنه مدیریتی و کارشناسی این سازمان در روزهای آتی چه 
واکنشی در مقابل تحوالت اخیر مؤسسه آهنگ آتیه و خطر نیمه افراشته 

شدن پرچم سفید این سازمان در حوزه رسانه خواهند داشت.
-----------------------------------------------------

رزرو و صندلی فروشی اتوبوس های عمومی شهری 
واکنش  های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشته است

  سعید ساداتی: کسی هم که پول نداره چشمش کور، دندش نرم یا 
پیاده بره یا با اتوبوس های داغون.

 ***
 س�میه مروتی: سیس��تم DRT  میدوني چی��ه؟! یعني »صندلي 
اتوبوس« که یک وسیله نقلیه عمومیه فروشي میشه! از فردا، پس فردا 
باید آماده باش��ي صندلی های عمومي پارکم رزروي و فروشي بشه. تو 
این سیستم اگه پول نداشته باشي فقط مي توني یک تماشاچي باشي 

و بس !
 ***

  رضا شریفی: کاش اینقدر که این جماعت به فکر فروش امکانات 
شهر بودند کمی هم به خرید امکانات برای شهر فکر می کردند. پ.ن 
1: دستاورد قالیباف BRT بود، دس��تاورد این دوستان DRT  )فروش 
صندلی(. پ.ن۲: حاال که فروش صندل��ی خوبه، چرا به جای صندلی 

اتوبوس، صندلی مدیرهای شهرداری تهران رو نفروشیم؟
 ***

  س�یاوش فالح پور: به فاصله دو هفته بعد از پای��ان اعتراضات، از 
پولی ش��دن صندلی های اتوبوس س��خن می گویند؛ تنها یک لحظه 
فکر کافی اس��ت که بدانیم قش��ری که بدنه اعتراضات اخیر به شمار 
 می رود بیش��تر از کدام وس��یله ب��رای حمل ونقل اس��تفاده می کند! 

باور نکردنیه. 
 ***

  حامد رحیم  پور: فکر کن آدم هایی که برای اینکه کسی کنارشان 
نشیند و راحت باشند دو صندلی کنار هم را DRT رزرو کردند و مردم 
عادی که بعد از دو اتوبوس پر که معم��والً در خطوط بی آر تی تهران و 
س��اعت های 1۴ الی 1۵ و 1۶ الی ۲0 چیز طبیعی اس��ت به زور سوار 

شده ان! کپی برداری های ما هم اغراق آمیز است. 
 ***

  رضا رمضان  نژاد: یه عده غیرکارشناس جمع شدن تو بدنه اجرایی 
کشور، هرچی تو سفرهای خارجی ش��ون یاد گرفتن بدون هیچ گونه 
کار کارشناس��ی و بومی س��ازی، دونه دونه دارن رو این مردم آزمایش 

می کنن. 
 ***

  مجتبی ابراهیمی: فرض کن نشس��تی بعد یه بچه پولدار میره به 
راننده 10 هزارتومن پول میده و تو رو از رو صندلی بلند می کنه.  فردا 
هم باید 10 هزار تومن بدی تا جلوی خونتو جارو بزنن. اینا طرح های 

متفکرانه شورای شهر اصالحاته. 
 ***

  محمد قربانی: می شه تحقیق کنید از راه اندازی سامانه جدید، چه 
کسانی منتفع می شن؟ آقازاده ای، بی نوایی، بی کاری و...؟ 

 ***
  بهن�ام کالیان�ی: اوج هنر لیبرال ه��ا را می ت��وان در ایجاد فاصله 
طبقاتی تعمدی به منظور رسیدن به ثروت و قدرت نامشروع مشاهده 
کرد. فروش صندلی های اتوبوس های درون شهری به قیمت باالتر در 
ساعات شلوغ، طرحی از این دست است که امنیت روانی جامعه را به هم 

خواهد ریخت. 
-----------------------------------------------------

 محمد کلهر با انتش�ار ای�ن تصویر توئی�ت زد: دارم کیمیای 
سعادت میخونم: »اصل دنیا سه چیز اس��ت: طعام، لباس و مسکن« و 
بقیه مشغله های دنیا از جمله سیاست، قضاوت و سلطنت در پی این سه 
به وجود اومده. غزالی حدود هزار سال قبل این رو فهمیده که سیر کردن 
شکم مردم مهم تر از سیاسته، اما یه عده هنوز اینو نمیفهمن! براشون 

اسکن کردم تا بخونن.
-----------------------------------------------------

 زهرا جوان با انتشار این عکس توئیت زد: جیگرم کباب شد! این 
کالس درس...آقای آموزش و پرورش؟! تو تهران که تمام خرج و مخارج 
مدارس دولتی رو خود خانواده ها میدن، اینم وضع مدارس شهرستان، 

پس شما بودجه تونو کجا خرج می کنین؟! 

عليرضا سزاوار

  با افزایش آم��ار مبتالیان به بیم��اری آنفلوآن��زا و احتمال ابتالی 
گروه هایی مانن��د دانش آموزان ب��ه این بیماری، ج��ای خالی مربیان 

بهداشت در مدارس بیش از پیش احساس می شود.
  پایتخت از ابتدای س��ال؛ ۲۵ روز هوای پاک، 1۸۶ روز هوای سالم، 
۴7 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و دو روز هوای ناسالم برای 
همه افراد داشته است. این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال 
پیش 1۴ روز هوای پاک، ۲۹ روز هوای سالم و 37 روز هوای ناسالم برای 

گروه های حساس داشت.
  با دستور آیت اهلل رئیسی، اعزام به زندان تا تأمین قرار وثیقه و کفالت 

ممنوع شد.
  رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از کاهش ۲0 درصدی 
زمان آموزش در برخ��ی مدارس خبر داد و گف��ت: برگزاری کالس به 
اندازه زمان پیش بینی ش��ده از حقوق دانش آموزان است و در کیفیت 

آموزش مؤثر است.
  رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: داروهای کنترل بیماری ایدز، 
بر اساس استانداردها وارد کشور می ش��ود و کیفیت این داروها مورد 

تأیید وزارت بهداشت است.
  محمدرضا شانه ساز، رئیس س��ازمان غذا و دارو گفت: در زمینه تولید 
داروهای بیماران تاالسمی، ام اس و پیوند گام های مؤثری برداشته شده 
و این داروها در کشور ما تولید می  شود، اما برخی از داروها که جزو همان 
یک درصد قرار دارند باید به مقدار اندکی در کش��ور تولید شوند. به طور 
مثال برخی از بیماران خاص که تعدادشان به ۲00 الی 300 نفر می رسد 
به یک دارو نیازمند هس��تند که تولید این داروها توجیه اقتصادی برای 

کشور ندارد.
  مدیرکل محیط زیس��ت و توس��عه پایدار ش��هرداری تهران ضمن 
تأکید بر اینکه آلودگی خاک می تواند خیلی خطرناک تر از آلودگی هوا 
باشد از تهیه اطلس آلودگی خاک در مناطق ۲۲گانه شهر تهران برای 

نخستین بار خبر داد.
  رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، با اشاره به 
عوارض چاقی و اضافه وزن و در عین حال نسبت به مصرف قرص های 
الغری هش��دار داد و گفت: مصرف قرص های مکمل غیرمجاز و بدون 
تجویز پزشک می تواند منجر به افزایش ضربان قلب، اعتیاد به مکمل ها، 

افزایش فشارخون، بی خوابی، مشکالت کلیوی و کبدی شود.
  معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان 
تهران راجع به طرح س��اماندهی وانت بارهای برون شهری گفت: مقرر 
ش��د در دی ماه س��ال جاری رانندگان وانت بارهای برون شهری که تا 
دی ماه کارت هوشمند خود را دریافت نکرده اند، پلیس راهور از تردد 
آنها جلوگیری کند تا به این ترتیب کارت های هوشمند خود را دریافت 
کنند، چراکه الزام دریافت بارنامه برای آنها و ت��ردد قانونی، منوط به 

دریافت کارت  هوشمند است.

خوش خبري هاي روز دانشجو
هفته دانشجو از امروز همزمان با روز دانشجو شروع مي شود. امسال این 
مناسبت با سال هاي گذشته تفاوتي جدي دارد و این تفاوت در خبرهاي 
خوبي است که در آستانه روز دانشجو توسط مسئوالن اعالم شد. البته 
نخستین اتفاق مهم که در چند دهه اخیر بي سابقه بود، چند هفته قبل 
از روز دانشجو رخ داد؛ عفو عده اي از محکومان دانشجو که به درخواست 

رئیس قوه قضائیه و توسط رهبر معظم انقالب صورت گرفت. 
مش�کل وام برطرف ش�د: روز چهارشنبه اعالم ش��د که نرخ سود 
تسهیالت ویژه دانشجویان دکتري با هماهنگي مسئوالن صندوق رفاه 
دانشجویان و بانک توسعه تعاون، ۴  درصد تعیین شد و اضافه پرداختي  
دانشجویان بازگردانده مي ش��ود. در حال حاضر با هماهنگي صندوق 
رفاه دانشجویان و بانک توسعه تعاون، این بانک ملزم به محاسبه نرخ 
سود ۴ درصد براي تسهیالت ارائه ش��ده به دانشجویان مقطع دکتري 
روزانه است و اگر دانشجویي در این باره شکایت دارد، مي تواند شکایت 
خود را به صورت قانوني از طریق صندوق رفاه دانش��جویان یا دانشگاه 

خود پیگیري کند. 
افزایش وام هاي ازدواج و مسکن دانشجویي: رئیس نهاد رهبري 
در دانش��گاه ها هم روز پنج ش��نبه اعالم کرد که قول هایي را هم براي 
وام هاي دانشجویي در حوزه ازدواج و مسکن گرفته ایم. قالب هایي که 
نهاد به دنبال آن است و موافقت هاي اولیه آن را هم گرفته، استفاده از 
ظرفیت هاي قرض الحسنه بانک ها خارج از ظرفیت صندوق رفاه است 

که به زودي نتیجه این توافقات اعالم مي شود. 
بازدید رایگان از برج میالد: همزمان با روز 1۶ آذر بخش گردشگري 
برج میالد تس��هیالتي را براي بازدید این قشر فرهیخته در نظر گرفته 
اس��ت. بر این اس��اس تمامي دانش��جویاني که عالقه مند به بازدید از 
ششمین برج مخابراتي دنیا هستند، مي توانند امروز با در دست داشتن 
کارت دانشجویي، از س��اعت ۹ الي 1۲ از برج میالد به عنوان شاهکار 

مهندسي ساز ایراني بازدید کنند. 
بازنگري در سهمیه فرزندان هیئت علمي: رؤساي وزارت بهداشت، 
وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمي مأموریت پیدا کردند آیین نامه نقل و 
انتقال دانشجویان را بازنگري کنند. این آیین نامه توسط این سه دستگاه 
آموزش عالي تکمیل ش��ده که مورد اعتراض دانشگاهیان قرار گرفته 
بود. این سه نهاد معتقدند که فرزندان هیئت علمي حجم گسترده اي 
از انتقاالت را ندارد و مجموع جابه هایي ها چه بدون تغییر رشته و چه از 
دانشگاهي به دانشگاه دیگر و چه با تغییر رشته حدود 1۵00 نفر است. 
اما با توجه به انتقادهاي دانشجویان دس��تگاه هاي آموزشي عالي که 
مأموریت تدوین آیین نامه نقل و انتقال را دارند، توافق کردند با توجه 
به اینکه افکار عمومي به جا و به موقع حس��اس شده است، مجدداً این 
آیین نامه را بازنگري کنند با وجود اینکه مصوبه ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي نیاز به تجدیدنظر ندارد. 
تخفیف ش�هریه علمي کاربردي ها: محمد حس��ین امید، رئیس 
دانشگاه جامع علمي کاربردي هم با اش��اره به حمایت این دانشگاه از 
دانشجویان مناطق محروم گفت: از ابتداي امسال کارت یارانه تغذیه ویژه 
این دانشجویان صادر کردیم که به صورت آزمایشي در استان سیستان 
و بلوچستان اجرایي شده است. وي افزود: دانشجویاني که مشکل مالي 

دارند، شناسایي خواهند شد و از این حمایت ها برخوردار مي شوند. 
افزایش خوابگاه ه�اي متأهلي: حجت االس��الم کالنتري، معاون 
فرهنگي دانش��گاه آزاد، با بیان اینکه در پي این هستیم تا یک تحول 
فضایي را براي ازدواج دانش��جویي در دانشگاه آزاد ایجاد کنیم، گفت: 
یکي از فعالیت هایي که دانشگاه آزاد در نظر گرفته است براي واحد هایي 
که داراي خوابگاه هاي دانش��جویي هستند، تالش ش��ده تا بخشي از 
این فضا به خوابگاه متأهلي براي دانش��جویان تبدیل شود. بسیاري از 
استان ها واحد هاي دانشگاه آزاد متعهد شدند که بخشي از خوابگاه را به 

خوابگاه هاي متأهلي تخصیص دهند که به زودي عملي مي شود. 
آغاز ثبت ن�ام وام بنیاد علوي: همزمان با هفته دانش��جو ثبت نام 
وام بنیاد علوي آغاز شده و دانشجویان تا ۲۸ آذر مي توانند درخواست 
خود را ارائه دهند. دانشجویان متقاضي استفاده از وام بنیاد علوي اعم 
از روزانه و ش��بانه تا ۲۸ آذرماه مي توانند از طریق پورتال دانش��جویي 
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