
بين خبرهاي تلخ و شيرين اين روزها به جرئت 
مي توان گفت مسائل مرتبط با آموزش وپرورش 
كمتر مورد اس�تقبال نخبگان و رس�انه ها قرار 
مي گيرد. آموزش و پرورشي كه مسئول تعليم 
و تربي�ت آينده س�ازان اي�ن مرز و بوم اس�ت. 
در اهمي�ت اين دس�تگاه همين بس ك�ه رهبر 
معظم انقالب در ارديبهش�ت ماه س�ال 1394 
فرمودند: »مس�ئوالن دولت به  ويژه مسئوالن 
اقتصادي بايد نس�بت ب�ه آم�وزش و پرورش و 
مس�ائل معيش�تي معلمان نگاه وي�ژه و فراتر 
از دس�تگاه هاي ديگ�ر داشته باش�ند و بدانند 
هرگونه هزينه در اين مجموعه، سرمايه گذاري 
ب�راي آين�ده و ايج�اد ارزش اف�زوده اس�ت.« 

شايد كه نه، بلكه قطعاً انتظار اين بود كه پس از بيانات 
رهبر معظم انقالب درباره اهميت آموزش و پرورش، 
نگاه دولت  و مجلس نسبت به اين دستگاه تغيير پيدا 
كند و با هدف س��رمايه گذاري براي آينده اي بهتر 
اعتبارات آموزش و پرورش را تعيين كنند. با اين حال 
متأسفانه تاكنون نه تنها اين انتظار محقق نشده بلكه 
آموزش و پرورش روز به روز بيشتر مورد كم لطفي و 
كم توجهي قرار مي گيرد. تفاوتي هم ندارد، چه دولت 
اصالح طلب و چه اكنون كه دولتي انقالبي و منتسب 

به جريان اصولگرا در رأس امور قرار دارد، آموزش و 
پرورش جزو اولويت ها نبوده و نيست. 

شايد برخي از كارشناسان و مديران دولتي با خواندن 
اين جمالت خم به ابرو بياورند و گاليه كنند كه چرا با 
وجود كارهايي كه شده و در حال انجام است، چنين 
قضاوتي مي شود، اما واقعيت اين است تاكنون اگر 
كاري انجام شده، مرتبط با مسائل روزمره آموزش 
و پرورش بوده و نمي توان تأمين اعتبارات حقوق و 
دستمزد و تالش براي اجرايي كردن طرح هايي چون 

نظام رتبه بندي معلمان را كار ويژه اي دانست!
حقيقتاً آم��وزش و پرورش قصه پر غصه اي اس��ت. 
مسائل معيشتي معلمان و كاركنان يك طرف، اما 
اين روزها كه نمايندگان مجلس مش��غول بررسي 
اليحه بودجه 1402 هستند نگراني دغدغه مندان 
آموزش و پرورش تأمين و افزاي��ش اعتبارات مورد 
نياز امور پرورش��ي، تربيتي و فرهنگي است. حدود 
يك هفته پي��ش )5 بهمن( در گزارش��ي با عنوان 
»بودجه اي براي آموزش منهاي پرورش و كيفيت!« 
به كم و كيف اعتبارات آموزش و پرورش در اليحه 
بودجه 1402 پرداختيم. در آن گ��زارش به نقل از 
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آموزش 
و پرورش نوشتيم »سهم هر دانش آموز از اعتبارات 
حوزه پرورش��ي 40 تك توماني )به اندازه يك حبه 

قند( است. « و همچنين گفتيم كه »كل اعتبارات در 
حوزه امور تربيتي و پرورشي در 10 ماه اخير )مربوط 
به بودجه 1401(، 250 ميليارد تومان تخصيص داده 
شده است. « متذكر شديم كه »آموزش و پرورش از 
هدفمندي يارانه ها سهمي ندارد! با اينكه در دوران 
كرونا 2 درصد به آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان 
اضافه شده است، اما بودجه آسيب هاي اجتماعي در 
اعتبارات پيشنهادي سال 1402 حدوداً هيچ است. « 
و نوشتيم كه »اعتبارات عمراني آموزش و پرورش ۳1 
درصد نسبت به گذشته كمتر پيش بيني شده است 
و اين سبب مي شود تا پروژه هاي خيرساز نيمه كاره 

بمانند« خيلي از مسائل ديگري را نيز گفته ايم. 
به اين نوشته ها بايد اين موارد را هم اضافه كنيم. 
به گفته وزير آموزش و پرورش 69 هزار مدرس��ه 
و به گفته معاون پرورش��ي 60 هزار مدرسه فقط 
داراي نمازخان��ه يا مكان��ي براي برگ��زاري نماز 
هستند. اين يعني حدوداً 50 درصد مدارس كشور 
مكاني براي برگزاري نماز ندارند! باز به گفته وزير 
آموزش و پرورش ۸۷4 ه��زار بازمانده از تحصيل 
در محالت كم برخوردار زندگي مي كنند كه البته 
150 هزار نفرشان به تحصيل بازگشته اند. عالوه 
بر اين به گفته ناص��ر قفلي، رئيس مجمع خيرين 
مدرسه ساز كشور اكنون در اس��تان هاي تهران، 

البرز، اصفهان و شهر مشهد 50 درصد مدارس دو 
شيفته و كالس هاي درس 40 نفره هستند! حتي 
بنا بر برخي از گزارش ها جمعيت كالس هاي درس 
شهرستان هاي استان تهران به بيش از 50 نفر هم 
مي رسد. اين يعني سهم هر دانش آموز از پرسش و 
پاسخ در كالس درس شايد يك دقيقه باشد! شايد 
كمتر و شايد هم اصالً هيچ! در چنين وضعيتي چه 
توقعي است؟ خروجي چنين كالس ها و مدارسي 
چگونه دانش آموزي است؟ آيا در چنين كالس هايي 
اهداف نظام تعليم و تربيت و سند تحول بنيادين 

محقق مي شود؟
همانطور كه مش��اهده مي ش��ود هر برگي از دفتر 
آموزش و پرورش پر از آه و افسوس است. در چنين 
ش��رايطي نبايد مديران آموزش و پرورش كاس��ه 
گدايي به دس��ت بگيرند. خطابمان به نمايندگان 
محترم مجلس اس��ت. ش��ما مي تواني��د با تحقق 
تأكيدات رهبر معظم انق��الب و افزايش اعتبارات 
مورد نياز براي امور پرورش��ي، تربيتي و فرهنگي 
يك اقدام انقالبي و ويژه را رقم بزنيد. لطفاً براي يك 
مرتبه هم كه ش��ده نگاهتان به اعتبارات آموزش و 
پرورش هزينه اي نباشد. منظورمان آن 2/6 درصدي 
اس��ت كه از كل اعتبارات آموزش و پرورش به امور 
غيرپرسنلي اختصاص دارد. خوب آگاهيم كه كشور 
در ش��رايط جنگ اقتصادي اس��ت و توقع افزايش 
حقوق و تأمين معيش��ت كاركنان بي��ش از توان 
بودجه منصفانه نيست، اما تخصيص اعتبارات بيشتر 
و كافي، براي اموري كه منجر به تربيت جوان تراز 
انقالب اسالمي مي شود، منصفانه است، چراكه در 
آينده به جواناني نياز داريم كه دل در گرو آرمان هاي 
انقالب و وطن داشته باشند. نبايد اتفاقات چند ماه 
اخير را فراموش كرد. نمي توان نق��ش نوجوانان و 
جوانان فريب خورده اي را كه در اغتشاشات حضور 
داشتند، ناديده گرفت. اينها محصول همين آموزش 
و پرورشي است كه اعتبارات تربيتي و پرورشي ناچيز 

و هزينه اي ديده مي شود. 
اگر مي خواهيم در آينده شاهد اين حضورها نباشيم، 
اگر مي خواهيم س��ند تح��ول بنيادي��ن و تربيت 
دانش آموز شش ساحتي محقق شود، اگر مي خواهيم 
ضعف فرهنگي جبران شود، اگر مي خواهيم فرزندان 
اين خاك اهمي��ت حجاب و عف��اف را درك كنند 
و در يك كالم اگر مي خواهي��م گام دوم انقالب به 
شايستگي رقم بخورد، بايد سرمايه گذاري كنيم. اين 
مهم با اعتبارات ناچيز تربيتي و پرورشي پيشنهادي 
بودجه سال 1402 محقق نمي ش��ود، اين مهم با 
اعتباراتي كه هزينه انگاشته شوند، محقق نمي شود. 
نياز به سرمايه گذاري و برنامه است. شما نمايندگان 
مردم هستيد، مردمي كه فرزندانشان را به سيستم 
تعليم و تربيت اين كشور سپرده اند. لطفاً در آموزش 

و پرورش سرمايه گذاري كنيد. 

تشريح برنامه هاي ايام اهلل دهه فجر از سوي معاون فرهنگي سازمان بسيج

رويكرد بسيج، جهاد تبيين، جهاد خدمت و جهاد اميدآفريني است

انضباط مالي در بودجه ريزي ۱۴۰۲ سازمان ها و شركت هاي شهرداري تهران

لطفاً در آموزش و پرورش  سرمايه گذاري كنيد
هر برگي از دفتر آموزش و پرورش پر از آه و افسوس است. در چنين شرايطي نبايد مديران آموزش و پرورش كاسه گدايي به دست بگيرند. خطابمان به نمايندگان محترم مجلس است.

 شما مي توانيد با تحقق تأكيدات رهبر معظم انقالب و افزايش اعتبارات مورد نياز براي امور پرورشي، تربيتي و فرهنگي يك اقدام انقالبي و ويژه را رقم بزنيد

كميت�ه  رئي�س    گزارش  2
بسيج ستاد دهه 
فجر انقالب اس�المي از برگ�زاري 60 برنامه 
ش�اخص در عرصه ملي، 300 برنامه در قالب 
اس�تاني و دهها برنام�ه در شهرس�تان ها به 
مناس�بت اي�ام اهلل ده�ه فج�ر خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار »جوان«، سردار علي مقواساز، 
رئيس كميته بسيج ستاد دهه فجر انقالب اسالمي 
در نشست خبري با اصحاب رسانه ضمن تبريك فرا 
رسيدن ايام اهلل دهه فجر به تشريح برنامه هاي اين 
ايام پرداخت و گفت: مجموعه بس��يج برنامه هاي 
متنوعي براي اقشار مختلف جامعه تعريف كرده است 

كه با كمك آحاد مردم اجرايي خواهد شد. 
وي با تأكيد بر اينكه انقالب اسالمي ايران هم اكنون 
در اوج ق��درت و پيش��رفت ق��رار دارد و حمالت 
دشمنان به همين دليل است، ادامه داد: بنا بر تأكيد 
رهبر معظم انقالب، دش��منان به دنبال تضعيف 
دستاوردها و پيشرفت هاي نظام هستند كه وظيفه 
داريم اين پيشرفت ها را به گوش مردم و دنيا برسانيم 

و نگذاريم انقالب را تضعيف كنند. 
معاون فرهنگي سازمان بسيج با اش��اره به اينكه 
امس��ال برنامه هاي ده��ه فجر در س��طوح ملي، 
استاني و شهرستاني برگزار خواهد شد، افزود: بايد 
محاصره تبليغاتي و كوچك انگاري پيشرفت ها و 
دستاوردهاي انقالب اسالمي را كنار بزنيم و تمامي 
گنج هاي انقالب را بي��رون آورده و در معرض ديد 
همگان بگذاريم.  سردار مقواساز  با تأكيد بر اينكه 
سه رويكرد در كاركرد بسيج در تمام اليه ها به شدت 

دنبال مي شود، گفت: جهاد تبيين و جهاد خدمت 
و جهاد اميدآفريني و نشاط آ فريني در تمام لوايح 

سازمان بسيج دنبال شده و در دستور كار است. 
رئيس كميته بس��يج س��تاد دهه فجر با اشاره به 
60برنامه ش��اخص در عرصه ملي، ۳00 برنامه در 
قالب اس��تاني و دهها برنامه كه در شهرس��تان ها 
برگزار خواهد شد، به برخي از اين برنامه ها گريزي 
زده و گفت: در 6 هزار مسجد و تفرجگاه، دستاوردها 
و پيشرفت هاي انقالب اسالمي را به نمايش خواهيم 
گذاشت. ضمن اينكه در دو ماه اخير دهها پيشرفت 
در سطح جهان داشته ايم كه به صورت بنر در مراكز 

پرتردد شهرها به نمايش گذاشته خواهد شد. 
معاون فرهنگي سازمان بسيج با تبيين برنامه هاي 
جهاد افشاگري ابراز كرد: با تأكيد بر همين مسئله 
برنامه هاي بس��ياري را جهت تبيين و روشنگري 
سلسله پيشرفت هاي انقالب اسالمي دنبال خواهيم 
كرد و مركز آفرينش هاي بسيج در حوزه نماهنگ و 

كليپ در تمام استان ها برنامه دارد. 
وي با اش��اره به بحث جهاد خدمت گفت: تا پايان 
بهمن ماه هم��ه گروه هاي جه��ادي مردمي اعم از 
پزشكان و كارمندان با اعزام به مناطق مختلف كشور 
اقدام به خدمات رساني به نيازمندان و خانواده هاي 

كم برخوردار خواهند كرد.  سردار مقواساز، رويكرد 
بعدي را جهاد اميدآفريني و نشاط آفريني عنوان 
ك��رده و با بي��ان اينكه در اي��ن ايام ني��ز بركات و 
پيش��رفت هاي انقالب اس��المي در قالب سلسله 
نشست هايي تبيين خواهد شد و از طرف ديگر ما 
جشن هاي خياباني را براي نوجوانان و جوانان و آحاد 
جامعه خواهيم داشت، تصريح كرد: مثل سال هاي 
قبل در روز يازدهم بهمن ماه جوانان كاشاني حرم 
امام خميني)ره( را با گالب ناب غبارروبي خواهند 
كرد.  رئيس كميته بسيج س��تاد دهه فجر انقالب 
اس��المي با بيان اينكه در اين ايام پروژه هايي را در 
حوزه آبرساني و مسكن آماده افتتاح داريم، گفت: 
در بخش مسابقات قرآني 50۳ محفل انس قرآن 
كريم در سراسر كش��ور برگزار مي شود كه امسال 

مرحله نهايي قرآن و عترت استاني خواهد بود. 
همچنين رزماي��ش تخصصي مداحان از شش��م 
بهمن ماه شروع شده كه با تهيه بسته هاي معيشتي 
و جهيزيه توسط سازمان بس��يج مداحان در حال 
برگزاري است.  وي يكي از شاخص ترين برنامه هاي 
سازمان بس��يج را اعزام گروه هاي جهادي از سوي 
بس��يج اصناف به مناطق محروم دانست و افزود: 
اصناف و كاسبان امين سراس��ر كشور، گروه هاي 
جهادي را به مناطق محروم به منظور تعمير لوازم 
خانگي و ديگر تعميرات اع��زام مي كنند.  به گفته 
س��ردار مقواس��از برگزاري چهارمين دوره توليد 
محتواي بسيج و نمايش جهنم سرد در زندان عبرت 
از ديگر عناوين برنامه هاي سازمان بسيج در ايام اهلل 

دهه فجر به شمار مي رود. 

مديركل برنامه و بودجه شهرداري     از شهر
ته�ران گف�ت: در بودجه ري�زي 
سازمان ها و شركت ها در اليحه بودجه 140۲ شهرداري تهران 
شده اس�ت .  تأكي�د  مال�ي  انضب�اط  ايج�اد  ب�ر 
امير ش��هرابي در اين باره گفت: در مس��ير بودجه ريزي شهرداري 
تهران در دو محور بودجه س��ازمان ها و شركت ها و بودجه مناطق 

تحوالتي انجام شده است. 
وي بيان كرد: يكي از مش��كالتي ك��ه در حوزه بودجه س��ازمان ها و 
ش��ركت ها وجود داش��ت، عدم نظارت كامل مديريت كالن بر نحوه 
عملكرد بودجه اي اين مجموعه ها آن هم به دليل ضعف ساختاري در 

سنوات گذشته بود.  مدير كل برنامه و بودجه شهرداري تهران با اشاره به 
اينكه اين مشكل در دولت نيز ديده مي شود و تنها مربوط به شهرداري 
تهران نيس��ت، ادامه داد: با بازنگري در فرايند بودجه ريزي سازمان ها 
و شركت ها، بودجه اين مجموعه ها به س��امانه مالي شهرداري تهران 
متصل مي شود تا مسير شفافيت و انضباط مالي ای كه مد نظر شهردار 
تهران است، محقق شود و يك چارچوب كنترلي و نظارتي را در بودجه 

سازمان ها و شركت ها داشته باشيم.  
وي با اش��اره به اينكه در حوزه مناطق و س��تاد ني��ز بازنگري هايي در 
رديف هاي بودجه انجام شده و به سمت ادغام برخي از رديف ها و تدقيق 
رديف هاي بودجه به سمت واقعي س��ازي حركت كرده ايم، بيان كرد: 

در اين زمينه 1۷ اقدام تحولي در حال وقوع است كه كمك مي كند تا 
بتوانيم به سمت يك بودجه عدالت محور بر اساس پتانسيل هاي مناطق 
يا كمبودهايي برويم كه در مناطق كم برخوردار با آن روبه رو هس��تيم 
و بتوانيم با رفع موانع موجود به توسعه شهر تهران كمك كنيم.  امير 
شهرابي با تأكيد بر اينكه در بودجه سازمان ها و شركت ها دو محور 
اصلي را پيگيري مي كنيم، يادآور شد: محور نخست بودجه هزينه اي 
اين مجموعه ها مانند حقوق و دستمزد و هزينه هاي جاري آنهاست 
و محور دوم نيز بودجه هاي س��رمايه اي اس��ت كه شامل اقدامات 
عمل��ي و برنامه ريزي هاي اين مجموعه ها بر مبن��اي اين بخش از 

رديف بودجه است.   معاون امور بين الملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر در آستانه 
صدور كيفرخواست پرونده ترور شهيد س��ليماني و همراهان ايشان، 
طي سفري به عراق خواستار تسريع در تكميل پرونده ترور فرماندهان 

پيروزي شد. 
 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: براي جبران 
خألهاي يادگيري ايجاد ش��ده در پي تعطيالت طوالني دانش آموزان 

مي توان از نوبت بعد از ظهر مدارس و نيز پنج شنبه ها استفاده كرد. 
 بارش باران و برف در تهران طي روزهاي آتي و كاهش تدريجي دما 

از پنج شنبه پيش بيني مي شود. 
 اليحه بودجه، رتبه بندي معلمان مهرآفرين و بازگشت به كار معلمان 
حق التدريس از موضوعاتي بود كه با حض��ور وزير آموزش و پرورش و 
معاونانش در كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي 

اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
 مدير عام��ل س��ازمان مديريت پس��ماند ش��هرداري ته��ران از ابالغ 
دس��تورالعمل احداث جايگاه نگهداري و اس��تقرار مخازن ذخيره سازي 
پسماند در مجتمع هاي مسكوني باالي 50 واحد در آينده نزديك خبر داد. 
 با وجود بارش باران و برف در پايتخت ديروز كيفيت هوا با ميانگين 

105 در 11 ايستگاه شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس است. 
 رئيس بنياد ملي نخبگان گفت: در هر جاي دنيا نخبه نابغه اي باشد 
كه عالقه مند باش��د در ايران كار كند، مورد احترام، توجه و حمايت ما 

خواهد بود. 
 معاون��ت رياس��ت جمهوري در امور زن��ان و خانواده در راس��تاي 
ظرفيت سازي منطقه اي و بين المللي در حوزه زن و خانواده با رويكرد 
توسعه تعامل و مفهوم سازي و نيز جهت توس��عه هم گرايي در عرصه 
بين المللي، پيشنهاد الحاق به س��ازمان توسعه زنان سازمان همكاري 

اسالمي را در قالب اليحه تهيه و تقديم دولت كرد. 
 شهرداري منطقه 6 توانست با تجهيز ايستگاه متروي تربيت مدرس 
به نيروگاه خورشيدي و تجهيزات دوستدار محيط زيست، عنوان اولين 

ايستگاه دوستدار محيط  زيست را دريافت كند. 
 مش��اور وزير آموزش وپرورش در اجرايي سازي سند تحول بنيادين 
گفت: بر اس��اس س��ند تحول دولت، تبديل 25 درصد مدارس كشور 
به مدارس هيئت امنايي بدون اخذ ش��هريه خواهد بود و اين طرح در 
راستاي افزايش كيفيت مدرسه از طريق فعال سازي ظرفيت  مديريتي 
و تربيتي خانواده ها، معتمدان محلي، نهاده��اي علمي و حاكميتي و 

معلمان مدارس مطرح شده است. 

محسن پورعرب 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

وارد اتاق كه ش�د، از ديدن آن همه آدم تعجب كرد. پزشكاني 
ش�امل جراح پالس�تيك و زيبايي، فيزيوتراپ، ج�راح فك و 
صورت، متخصص گوش و حلق و بيني، متخصص گفتاردرماني 

و دندانپزشك عمومي؛ تيم مجهزي را ساخته بودند. 
نگاهي به اطراف خويش كرد و گفت درمان شكاف كام يك بيمار 

لب شكري، چنين تيمي مي طلبد؟ 
چه پرس�ش پيش برنده اي! ما ايرانيان ب�ا كار تيمي بيگانه ايم. 

منافع تيم را نمي دانيم و از پيامدهاي كار تيمي بي خبريم. 
كار تيمي از خودمحوري كاس�ته، به مس�ئوليت پذيري دامن 
مي زند. تفك�رات گوناگ�ون را پيون�د می زند، درص�د خطا را 
پايين مي آورد. خالقيت را گس�ترش می ده�د، موجب بهبود 
ذهني و رفتاري مي ش�ود. از خودگذشتگي را تقويت می كند، 

مهارت پروري را افزايش مي دهد. 
بگذريم كه برخي كارها اساساً تيمي اند و بدون همكاري امكان 

انجام ندارند !
 مي خواهيد كار تشكيالتي را از يك جا شروع كنيد؟
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   رفيعي – شاهين ش�هر اصفهان: يارانه من و خانواده ام از 
ارديبهشت ماه امسال همزمان با آغاز طرح جديد يارانه اي قطع 
شده است، چندين بار به فرمانداري شاهين شهر اصفهان مراجعه 
كردم كه نتيج��ه اي نگرفتم فرمانداري اعالم ك��رد كه با وزارت 
تعاون نامه نگاري كرده است كه مشكل من را حل كنند، شماره اي 
هم در اختيار من قرار دادند بعد از چندين بار تماس اعالم كردند 
كه ديگر تماس نگيرم و مشكل من را بررسي خواهند كرد. بعد 
از گذشت يك ماه هنوز هيچ جوابي از طرف وزارت تعاون به من 
داده نشده است كه چرا يارانه  من را قطع كرده اند و براساس كدام 
مس��تندات درآمدي من را در دهك 10 قرار داده اند، در حالي 
كه من يك كارمند قراردادي  هس��تم و به يارانه احتياج دارم. از 
مسئوالن شناسايي دهك هاي يارانه و وزارت تعاون تقاضا مي كنم 

مشكل من را پيگيري كنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0919096۸۵30 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸49۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

جزئيات فروش متري مسكن
 اعالم شد

رئيس سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه اقدامات اوليه براي 
فروش متري مسكن در تهران آغاز شده است، گفت: طي دو هفته 
آينده اليحه فروش متري مسكن آماده و به ش�ورا ارائه مي شود. 
سيدمهدي هدايت، رئيس سازمان نوس��ازي شهر تهران در گفت وگو 
با فارس در خصوص چگونگي فروش متري مسكن در تهران گفت: ما 
يكسري پروژه هايي در شهرداري داريم، زمين، سند و پروانه هم براي 
آن مي گيريم. البته در حال حاضر براي فروش متري مسكن اقدامات 
اوليه انجام شده است. آسيبي كه قباًل در فروش متري مسكن رخ داد،  
اين بود كه پيشرفت فيزيكي پروژه خوب نبود و منابع حاصل از فروش 
متري مسكن در جاي ديگري مصرف شد و به درستي مديريت نشد، 
اما تصميم داريم در طرحي كه قرار است اجرا كنيم، تمامي عايدي ها 
از راه فروش متري مس��كن ص��رف همين پروژه ش��ود. در بورس هم 
تضاميني داده مي ش��ود و با اين كار منابع خرد ش��هروندان به سمت 
مس��كن حركت مي كند. حلقه مفقوده در بحث رونق مس��كن فروش 

متري مسكن است. 
هدايت در واكنش به نگراني ها درباره س��نددار بودن مسكن ها گفت: 
ما لوايحي در اين زمينه داريم، مش��اوريني گرفته اي��م تا موضوع را به 
صورت كامل بررس��ي كنند. پروژه هايي كه در بورس عرضه مي كنيم 
براي شان پروانه صادر مي شود. ما اس��تارت كار را زده ايم و فعاًل عرضه 
آغاز نشده اس��ت به محض اينكه طرح فروش متري مسكن در شوراي 
اسالمي شهر تهران تصويب شود ما كار عرضه را آغاز مي كنيم. در فروش 
متري مسكن مدل هايي داريم. از بخش خصوصي استفاده مي كنيم و 
تأمين منابع صورت مي گيرد. اگر بتواني��م يك الگوي موفق در تهران 
داشته باشيم، قطعاً در ساير كالنشهرها هم مي توان از آن استفاده كرد. 
وي در مورد قيمت هر متر مربع فروش متري مسكن اظهار كرد: قيمت 
هنوز درنيامده اس��ت. قطعاً با نظر كارشناسان رس��مي قيمت گذاري 

صورت مي گيرد. 
رئيس سازمان نوسازي شهر تهران در مورد نحوه اطالع شهروندان از 
جزئيات پروژه ها گفت: پروژه را در سايت بارگذاري مي كنيم و ريزترين 
مشخصات هم داده مي ش��ود. اين كار در فضاي بس��يار شفافي انجام 
مي شود. حتي مشخصات شيرآالت هم داده مي شود تا فرد در يك نگاه 
كامل و جامع اقدام به خريد كند و قطعاً  به صورت هفتگي روند پيشرفت 

فيزيكي پروژه در دسترس خريدار قرار مي گيرد. 
وي در مورد بازه زماني تحويل مس��كن ها نيز خاطر نشان كرد: پروژه 
حدوداً سه ساله است، اما تالش مي كنيم كه ظرف مدت كمتري پروژه 

را واگذار كنيم. 
هدايت با بيان اينكه شهروندان مي توانند در طول سه سال از پروژه هاي 
مختلف خريد كنند، ادامه داد: ما بازارگردان داريم بعد از اتمام كار به 
شهروند اعالم مي شود كه مثاًل شما 10 متر خانه خريده ايد و واحد ما 
مثاًل 45 متري است، اولويت خريد به قيمت روز با شما است. اگر فرد 
بخواهد مس��كن را مي خرد، اگر هم نخواس��ت آن را مي فروشد. افراد 
فرصت دارند تا اتمام پروژه خريد كنند و شهروندان مي توانند يك متر 
يك متر صاحب خانه شوند و پول هاي سرگردان هم با اين كار به سمت 

مسكن سازي سوق مي يابد. 
وي همچنين افزود: اگر دولت حمايت كن��د، در مقطع كنوني فروش 
متري مسكن بس��يار خوب اس��ت و حتي در توليد اشتغال هم كمك 

مي كند. 

قطار ملي به حركت افتاد
محسن هرمزي، مدير عامل ش�ركت متروی تهران و حومه گفت: 
تس�ت هاي باقيمانده قطار ملي مترو به منظ�ور دريافت تأييديه 
مراج�ع بين الملل�ي در ح�ال انجام اس�ت و پيش بيني مي ش�ود 
فروردين سال 140۲ نخستين نمونه اين قطار با سطح داخلي سازي 
۸۵ درصد در خط فرودگاه ام�ام خميني )ره( ب�ه حركت در آيد. 
هرمزي اظهار داشت: طراحي و ساخت قطار ملي مترو، مراحل پاياني دريافت 
تأييديه هاي الزم را سپري كرده و با پشت سرگذاشتن آزمايش باقيمانده 
در روزهاي پاياني سال جاري، اميدواريم از ابتداي سال آينده بتوان شاهد 

حركت آزمايشي آن در مسير خط فرودگاه امام خميني )ره( باشيم. 
مدير عامل شركت مترو با اشاره به آزمايش هاي اخير قطار ملي مترو 
افزود: در هفته جاري، شاهد انجام آزمايش رانش و ترمز بوديم و البته 
تست گاباري را نيز در دستور كار داريم؛ مراحل مربوط به تأييد بخش ها 
و تجهيزات مختلف قطار يادشده طبق برنامه زمان بندي انجام شده و 
پس از دريافت تأييديه هاي نهايي از ش��ركت مش��اور اروپايي، امكان 
توليد انبوه آن طبق قرارداد منعقد شده براي ساخت 105 دستگاه قطار 
توسط شركت واگن سازي تهران فراهم خواهد شد تا بخشي از نيازهاي 
ناوگان حمل و نقلي شبكه متروی پايتخت از اين طريق و طي سال هاي 
پيش رو تأمين ش��ود.  گفتني است طراحي و س��اخت قطار ملي مترو 
با سطح داخلي س��ازي ۸5 درصد يكي از ثمرات نهضت داخلي سازي 
تجهيزات صنعتي مورد استفاده در كش��ور است كه با به ثمر نشستن 
آن، يكي از زيرساخت هاي اصلي بهره وري حداكثري از شبكه حمل و 
نقل ريلي درون شهري در همه كالنش��هرهاي صاحب مترو كشور در 
فرآيند توليد انبوه آن و با تكيه بر توليدات داخلي و البته هزينه كمتر و 

دسترسي آسان تر  فراهم خواهد شد. 

رئيس مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي مطرح كرد 

ريل گذاري هاي فضاي مجازي
 با رويكرد خانواده محور

حجت االس��الم دكتر حامد حاج��ي مالميرزايي در نشس��ت خبري 
»نمايش��گاه فناوري هاي فضاي مجازي« ب��ا بيان اينك��ه در دنيا دو 
رويك��رد در حكمراني فضاي مج��ازي در ارتباط با كس��ب و كارهاي 
فضاي مجازي وجود دارد، توضيح داد: اولين رويكرد اينكه از خدمات 
موجود در عرصه جهاني كه توسط شركت ها و پلتفرم هاي غربي عرضه 
مي شود با چشم پوشي از آسيب ها در حوزه فرهنگي استفاده و توسعه 
فضاي مجازي را با مقي��اس و ريل گذاري هاي غربي ها دنبال مي كنند 
و دوم اينكه برخي كش��ورها هم ب��ه دنبال اين هس��تند كه مجموعه 
زيرساخت هاي خود را به صورت بومي سازي شده و با توجه به مسائل 
فرهنگي خود دنبال كنند.  رئيس مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي 
مجازي گفت: دستور كار، مأموريت و رويكرد خانواده محور بودن دولت 

يكي از اصلي ترين ريل گذاري هاي اين مركز است. 
وي افزود: شعار ما با افتخار اين اس��ت كه بتوانيم از آسيب هاي فضاي 
مجازي در حوزه خان��واده و كودك جلوگيري ك��رده و با مهارت هاي 
سواد رسانه اي و آگاهي بخشي هايي كه مي شود انجام داد، حوزه فضاي 
مجازي را بستري اثربخش براي آموزش و بالندگي كودكان و نوجوانان 
و صحنه اي براي تعليم و تربيت مؤثر خان��واده قرار دهيم و اين فضا به 
جاي اينكه مايه دغدغه و صحنه آسيب زننده براي خانواده ها و فرزندان 
باشد، به نقطه قوت توانمند و مؤثر در عرصه تعليم و تربيت كودكان و 
خانواده باشد.  حاجي  مال ميرزايي خاطر نشان كرد: در نمايشگاه پيش رو 
فضايي وسيع براي توليد كنندگان خدمات و محتواي حوزه كودك قرار 
داده مي شود، به صورتي كه محيطي ش��اد و مفرح آماده براي حضور 
دانش آموزان، كودكان و خانواده ها باشد.  وي افزود: امكاناتي فراهم شده 
كه به صورت كارگاهي ميزهاي تخصصي سواد رسانه اي براي خانواده ها 
فراهم باشد و اين نمايشگاه محيطي باشد براي اينكه بتوانيم بهره مندي 

مناسبي در حوزه كودك و خانواده داشته باشيم. 

مهين محمدزاده |  مهر


