
طبق روال سال هاي گذشته حتي قبل از انتشار 
اسامي و اطالعات نفرات برتر كنكور سهم ناچيز 
مدارس دولتي در بين ش�اگرد اول هاي كنكور 
قابل پيش بيني بود. حاال طبق فهرست منتشر 
ش�ده تنها يك نفر از رتبه هاي برتر از مدرس�ه 
دولتي است و يكي هم از مدرسه اي نمونه دولتي 
كه سطح آموزش�ي اش با مدارس دولتي عادي 
متفاوت اس�ت. اين تف�اوت در س�طح آموزش 
در ميان مدارس اس�تعداد درخش�ان و برخي 
مدارس غير انتفاعي با مدارس دولتي، از زمين 
تا آسمان اس�ت. حتي مدارس دولتي عادي در 
يك شهر هم در مناطق مختلف شهر با يكديگر 
متفاوتند. با اين همه شايد نتوان قبولي در ماراتن 
و رقابت نابرابر كنكور را معيار درستي از سنجش 
تفاوت س�طح مدارس دولت�ي عادي ب�ا ديگر 
مدارس دانست. عملكرد مدارس دولتي عادي 
بر خالف دانشگاه هاي دولتي به گونه اي بوده كه 
دانش آموزان و اولياي آنها ترجيح مي دهند هر 
طور شده فرزندانش�ان را به مدارس غير دولتي 
يا الاقل مدارس دولتي خاص بفرستند تا شايد 
بتوانند به قبولي آنها در دانش�گاه دل ببندند. 
اين در حالي است كه رهبر انقالب همواره تأكيد 
كرده اند بايد س�طح و كيفيت م�دارس دولتي 
از لحاظ آموزش�ي و تربيتي به گونه اي شود كه 
دانش آموزان احساس نكنند با تحصيل در اين 
مدارس امكان قبولي آنها در كنكور كمتر است. 

از بين 40 داوطلب برتر كنكور تنها دو نفر يكي در 
مدرس��ه دولتي و ديگري در مدرس��ه نيمه دولتي 
درس خوانده ان��د. 29 داوطل��ب )72 درص��د( در 
مدارس استعدادهاي درخشان تحصيل  كرده اند. 
23 درصد از داوطلبان در مدارس غيرانتفاعي درس 
خوانده اند. دست برتر مدارس استعداد درخشان در 
دو گروه آزمايشي هم از ديگر موضوعاتي است كه 
نمي توان به  راحتي از كنار آن گذش��ت. امسال ۱0 
نفر اول گروه علوم تجربي و همچنين پنج نفر اول 
گروه زبان، در مدارس اس��تعداد درخش��ان درس 

خوانده اند. يعني در عمل س��مپادي ها راه را حتي 
روي دانش آموزان م��دارس غيرانتفاعي در اين دو 

گروه بستند. 
مقايس��ه اين آمار با تركيب مدارس رتبه هاي برتر 
سال 99 نشان از رشد سهم سمپادي ها دارد. در آن 
سال دانش آموزان استعدادهاي درخشان 67 درصد، 
غيرانتفاعي ۱8، نمونه دولتي ۱0 درصد و دولتي ها 

5درصد رتبه هاي برتر را در اختيار داشتند. 
 38 درصد تهراني ها جزو نفرات برتر و 40 درصد آنها 

نفرات برتر رياضي و علوم انساني هستند. 
 تنزل در مدارس دولتي عادي

سال 98 بود كه اعالم نتايج كنكور يك واقعيت تلخ 
از چالش هاي نظام آموزشي كشور را به شكلي جدي 
عيان كرد. در ميان پذيرفته شدگان كنكور سراسري 
با رتبه زير هزار حتي يك نفر از دانش آموزان مدارس 
دولتي هم ديده نمي شد! اين مسئله نشان داد به رغم 
تأكيد قانون اساسي كشورمان بر برخورداري تمامي 
آحاد جامعه از آموزش و پرورش رايگان و با كيفيت، 
در نظام آموزش��ي ما درآمد، منطقه جغرافيايي و 
طبقه اجتماعي يكي از معياره��اي اصلي دريافت 
آموزش كيف��ي و برخورداري از تربي��ت و پرورش 
متعالي شده است. اين ماجرا در سال هاي بعد هم به 
گونه اي تكرار شد و سهم مدارس دولتي صفر نه ولي 
در حد يكي دو نفر بود آن هم نه مدارس دولتي عادي 
كه اغل��ب دانش آموزان در آنه��ا درس مي خوانند. 
امسال هم دوباره شاهد تكرار همان نتايج در ميان 
برگزيدگان كنكور سراسري هستيم با اين تفاوت 
كه توزيع جغرافيايي رتبه هاي برتر كنكور امسال 
نسبت به سال هاي قبل قابل قبول تر است و سهم 
دانش آموزان پايتخت نش��ين در اين جمع كاهش 
داشته اس��ت، اما همچنان تمام��ي رتبه ها متعلق 
به دانش آم��وزان مدارس غير انتفاعي و اس��تعداد 
درخش��ان اس��ت و تنها برگزيده م��دارس دولتي 
دانش آموز مشهدي است كه در يك مدرسه نمونه 

دولتي درس مي خوانده است. 
 چالش مدارس دولتي 

تفاوت قابل توجه سطح مدارس دولتي و غير دولتي 

موضوعي غير قابل انكار است. يوس��ف نوري، وزير 
آموزش و پرورش هم اين مس��ئله را قب��ول دارد و 
در يك برنام��ه تلويزيوني به صراح��ت در اين باره 
اظهار نظر كرده و گفته بود: » مدارس خاص دولتي 
مانند مدارس استعداد هاي درخش��ان يا مدارس 
نمونه، بسيار مورد استقبال خانواده ها هستند. در 
اين مدارس ش��اهد پذيرش اكثر دانش آموزان در 
دانشگاه هاي خوب كش��ور هستيم، اما سوي ديگر 
مدارس دولتي هم وجود دارد كه به علت عدم وجود 
نيروي انساني كافي و مناس��ب، متأسفانه ورود به 
دانش��گاه خوبي نداريم، بنابراين 80 درصد رتبه ها 
در تمام گروه هاي آموزشي به مدارس خاص دولتي 

اختصاص دارد.«
سيد مجيد حسيني، اس��تاديار دانشگاه تهران هم 
درباره س��هم ناچيز مدارس دولت��ي در رتبه هاي 
برتر كنكور به »جوان« مي گويد: » خصوصي شدن 
آموزش درمان و هر چيزي ك��ه براي مردم حياتي 
است، موجب مي شود اختالف طبقاتي ايجاد شود. 
امروز تمام رتبه هاي زير هزار كنكور دانش آموزان 
مدارس غير انتفاعي يا س��مپاد هستند و بچه هاي 
مدارس دولتي، هيچ سهمي از رتبه ها و دانشگاه هاي 
برتر ندارند. دليل اين ماجرا اين نيست كه بچه هاي 
مدارس دولتي كم هوشند، بلكه دليل آن اين است 
كه بچه هاي مدارس دولتي پ��ول ندارند. حتي اگر 
پول هم داشته باشند در شهرها و مناطقي زندگي 
مي كنند كه مجموعه م��دارس غير انتفاعي وجود 
ندارد تا بتوانند اين افراد هم در دانشگاه هاي خوب 

قبول شوند.«
از ن��گاه وي هر جايي ك��ه كاالي عمومي همچون 
آموزش و درمان را به محل كاسبي و سرمايه داري 
تبدي��ل كنيم اخت��الف طبقاتي ايجاد مي ش��ود. 
حسيني تصريح مي كند: » ما هر چه بيشتر آموزش 
را خصوصي كنيم چه در قالب مدارس غير انتفاعي، 
چه بسته هاي حمايتي، چه معلمين خريد خدمت 
و هزار جور خصوصي سازي ديگري كه در آموزش 
و پرورش انجام مي شود، در حقيقت نابرابري ايجاد 
كرده ايم و به آنهايي كه پول كمتري دارند، س��هم 

كمتري از آموزش با كيفيت داده ايم. اين كار خالف 
قانون اساسي است.«

حسيني معتقد است مدارس سمپاد نبايد از مردم 
پول بگيرند و رهبري گفته اند بايد سازمان سمپاد، 
سازماني باشد كه نخبگان را شناسايي مي كند. وي 
تصريح مي كند: »سؤال من اين است مگر در مناطق 
محروم و در ميان كساني كه پول ندارند نخبه نداريم ؟ 
اما من نمي دانم چرا س��مپاد به عن��وان يك ارگان 
دولتي پول مي گيرد. همين نابرابري هاي آموزشي 
موجب ش��ده   د ر حالي كه در سال هاي گذشته در 
ميان دانش آموزان مناطق مح��روم هم رتبه هاي 
برتر كنكور را شاهد باشيم، اما حاال دستيابي به اين 

رتبه ها براي اين بچه ها ديگر امكانپذير باشد.«
 رتبه هاي برتر كنكور معيار سنجش مدارس 

دولتي نيست
نعمت اهلل فاضلي نگاه متفاوتي ب��ه ماجرا دارد و در 
عين پذيرش تفاوت س��طح آم��وزش در مدارس 
دولتي و غير دولتي به »جوان« مي گويد: » واقعيت 
اين است كه مدارس تيزهوشان باهوش ترين بچه ها 
را جدا مي كنند و سطح آموزش آنها هم با مدارس 
عادي دولتي متفاوت است و حمايت بيشتري از آنها 
صورت مي گيرد، اما آيا كنكور و رتبه هاي برتر براي 
مقايسه مدارس دولتي با تيزهوشان و غير انتفاعي 
درس��ت اس��ت يا خير بايد گفت اين نگاه، نگاهي 
نخبه گرا است و دانش آموزاني كه زير هزار گرفته اند، 
بايد ديد درصد توزيعي شان با مدارس غير دولتي و 
تيزهوشان چگونه است و اين مسئله مي تواند مالك 

بهتري براي چنين مقايسه اي باشد. «
وي معيار دانس��تن رتبه هاي برتر براي توانمندي 
مدارس را جوي نادرست مي داند، اما در عين حال 
تصريح مي كند كه تفاوت سطح آموزش در كشور 

خيلي زياد است. 
وي در پاس��خ به انتقادات��ي كه به ج��دا كردن 
تيزهوش��ان از كودكان ع��ادي وارد مي ش��ود، 
مي گويد: مقام معظم رهبري بر بحث اس��تعداد 
درخشان در دوره ابتدايي تأكيد دارند، اما اينكه در 
دوره متوسطه اول هم بايد تيزهوشان داشته باشيم 
يا نه اين مسئله مورد ترديد است. من معتقدم براي 
متوسطه دوم تيزهوشان الزم است و بايد سطح 
آموزشي متفاوتي داشته باشيم، اما اينكه از ششم 
ابتدايي كنكور زودرس داريم و دانش آموزان را به 
سوي تيزهوشان سوق مي دهيم، درست نيست، 
چون هدف متوسطه اول استعداد يابي است، اما 
اصل تفكيك دانش آموزان نخبه به ش��يوه هاي 

متداول الزم است.«
 تعميق شكاف طبقاتي در آموزش 

شكاف طبقاتي در نظام آموزشي با 23 مدل مدرسه 
در كشور روز به روز عميق تر مي شود؛ مدارسي كه 
اغلب شان رايگان نيست و در نتيجه طبقات فرودست 
نمي توانند در آنها تحصيل كنند. سيدجالل موسوي، 
مدير كل دفتر تدوين و راهبري اسناد و سياست هاي 
آموزش و پژوهش س��تاد علم  و فناوري دبيرخانه 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي پي��ش از اين گفته 
بود، 8۱ درصد رتبه هاي زير 3  هزار دهك هشت تا 
۱0 هستند. حدوداً ۱9 درصد رتبه هاي زير 3  هزار 
هم براي هف��ت دهك بعدي اس��ت و جالب اينكه 
48 درصد از رتبه هاي زير 3  ه��زار فقط دهك ۱0 
هستند. در ورودي گروه فني  و مهندسي دانشگاه 
صنعتي ش��ريف 55/۱ درصد فق��ط از يك دهك 
يعني دهك دهم هستند. بعد آن  طرف دهك يك 
صفر درصد، دهك دوم س��ه نفر! مقايس��ه كنيد با 
دهك دهم كه 35۱ نفر هستند و اين فاصله خيلي 

زياد است. 
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سخنگوي قوه قضائيه: 

پروندههاييبرايتركفعلهايسيلتشكيلشدهاست

مدارسدولتیدیپلمهپرور!
فقط يك نفر از 40 رتبه برتر كنكور 1401 در مدارس دولتی درس خوانده است!

تش�كيل پرونده هايي ب�راي ت�رك فعل هاي 
انجام ش�ده در خصوص س�يل و دس�تگيري 
جاسوس تبعه سوئد از بخش هاي مهم نشست 
خبري س�خنگوي قوه  قضائيه ب�ود. اين مقام 
عالي قضاي�ي تأكيد كرد كه همه دس�تگاه ها 
باي�د اقدامات پيش�گيرانه در قب�ال حوادث 
طبيع�ي داشته باش�ند. ب�ر همين اس�اس در 
خصوص س�يل اخير ه�م با اعالم آم�ار دقيق 
فوتي ها، خبر داد ك�ه پرونده هايي براي ترك 
فعل ه�اي مربوط به آن تش�كيل شده اس�ت. 
آخرين وضعي�ت پرونده هاي حمي�د نوري و 
اسداله اسدي، پرونده  كثيرالشاكي آميتيس 
)كالهبرداري 3 هزار ميليارد توماني رمزارزها( 
و ماجراي زندان سيد مهدي ميرسليم از ديگر 
موضوعات مطرح شده از س�وي سخنگو بود. 

سخنگوي دستگاه قضا ديروز در نشست خبري 
خود با اشاره به سيل اخير گفت: در اين سيل ۱33 
شهر و هزارو344 روستا درگير شدند. 78فوتي، 
۱6 مفقودي و 36 مصدوم خس��ارات اين س��يل 
بوده است. حضور دادستان ها، جهادگران، نيروهاي 
مسلح و نمايندگان دولت در استان ها در سراسر 
كش��ور در كاهش خس��ارات و نجات افراد مؤثر 
بوده است و اقدامات پيشگيرانه از اين وقايع بايد 
در دستور كار دستگاه ها باشد.  مسعود ستايشي 
با بيان اينكه عزم جدي وجود دارد كه كمبودهاي 
رخ داده درباره سيل اخير را جبران كنيم، افزود: در 
همين راستا تأكيدات الزم به دادستان هاي ما در 
سراسر كشور ابالغ شده است. آنها از ابتداي وقوع 

سيل وارد صحنه شده اند و تدابير الزم براي حفظ 
حقوق عامه و مقابله با ترك فعل ها اتخاذ كردند. 

 تشكيل ش�عبي براي رس�يدگي به ترك 
فعل هاي سيل

س��خنگوي قوه قضائيه در رابطه با اينكه حوادثي 
ناشي از ترك فعل مسئوالن در سيل اخير صورت 
گرفته هم گفت: بر اس��اس مق��ررات ماده 576 
قانون مجازات اسالمي، ترك فعل ها قابل پيگيري 
و در صورت اح��راز قابل مجازات اس��ت. هر چند 
هماهنگي و همدل��ي و هم افزايي دس��تگاه ها و 
نهادهاي مختلف موجب شده آالم و گرفتاري هاي 
مردم كم شود، اما رسيدگي ها جاي خود را دارد 
و دس��تورات الزم براي مناطق س��يل خيز صادر 
شده است. مس��ئوالن قضايي شهرهاي مختلف، 
اقدامات الزم را جهت رس��يدگي به مس��ائلي كه 
منجر به حوادث سيل شده انجام داده اند. در اين 
زمينه دستورات پيشگيرانه مؤكد به همه واحدها 

داده شده و در حال انجام است. 
به گفته اين مقام عالي قضاي��ي، پرونده هايي در 
رابطه با سيل مطرح شده تا قصور يا تقصير يا ترك 
فعل هاي احتمالي بررسي شود و شعبه اي در مركز 
برخي استان ها پيگيري هاي الزم را انجام مي دهد. 
اگر ترك فعل احراز شود، بي درنگ اطالع رساني 

انجام مي شود. 
 پيگيري وضعيت نوري و اسدي

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اليحه معاهده 
انتقال محكومان بين ايران و بلژيك را به فال نيك 
مي گيريم، گفت: بحث تبادل آقاي اس��دي فعاًل 
در دستور كار نيس��ت. آقاي اس��دي از مأموران 

ديپلمات ايران و براساس مقررات واجد مصونيت 
سياسي بوده است. وي در آلمان ۱0۱ روز بازداشت 
غيرقانوني بوده است. پس از انتقال آقاي اسدي به 

بلژيك وي به 20 سال حبس محكوم شد. 
وي درباره حميد نوري نيز گفت: براي آقاي نوري 
در عرصه بين المللي، دولت و قوه قضائيه پيگيري 
است، ولي بدانيد اينها كه ادعاي حقوق بشر دارند، 
تحت كنترل گروه هاي تروريستي هستند و بايد به 

خودشان بيايند و حق را اعمال كنند. 
 متهم رديف اول آميتيس فراري است

سخنگوي دس��تگاه قضا درباره آخرين وضعيت 
پرونده آميتي��س كه در خص��وص كالهبرداري 
3هزار ميلي��ارد توماني رمزارزها ب��ود هم اظهار 
داشت: اين پرونده 258 شاكي دارد كه در مجتمع 
ش��هيد قدوس��ي دادگاه كيفري اس��تان تهران 
رسيدگي ش��د. متهم رديف اول پرونده كه البته 
متواري است به سه س��ال و 9 ماه حبس، جزاي 
نقدي و رد مال محكوم شده است. همچنين متهم 
رديف دوم اين پرونده به دو س��ال حبس محكوم 
شده اس��ت و به دليل عج��ز در تودي��ع وثيقه در 

بازداشت به سر مي برد. 
ستايش��ي تأكيد كرد: پرونده با  ه��زارو853 نفر 
كالسه كمتر از سه ماه منتج به نتيجه شده و حق 
2 هزار ش��اكي آن پيگيري مي شود. رسيدگي به 
پرونده هاي كثيرالش��اكي كار س��اده اي نيست و 
جمع كردن آن نياز به عزم جدي و در شرايطي نياز 

به عزم فراقوه اي دارد. 
 تمارض ميرسليم به بيماري

سخنگوي قوه قضائيه درباره سيدمهدي ميرسليم، 

فرزند مصطفي ميرس��ليم نماين��ده فعلي تهران 
گفت: عنوان اتهامي وي اجتماع و تباني به قصد 
اقدام عليه امنيت كشور به پنج سال حبس محكوم 
شده است. تاريخ شروع مجازات وي معلوم است 
و بر اس��اس مقررات، محكوميت براي او اجرايي 
شده است. در ايام حبس، وي مطابق موازين قانوني 
مانند ساير مددجويان از مرخصي بهره مند بوده و 

استفاده كرده و چند روز هم غيبت داشته است. 
ستايش��ي افزود: اين فرد در دوران مرخصي ابراز 
بيماري كرد كه طبق قانون مانند ساير زندانيان 
به واحد درماني س��ازمان پزشكي قانوني معرفي 
شد. براساس بررسي ها، ايشان شرايط الزم را  براي 
گذراندن حبس داش��ت كه به زندان بازگشت و 

اكنون در حال تحمل كيفر است. 
 هشدار به سوئد

سخنگوي قوه قضائيه در پاس��خ به سؤالي درباره 
دس��تگيري جاس��وس تبعه س��وئد ه��م گفت: 
طبق گزارش ضابط، فرد دس��تگير شده ارتباط 
غيرس��ازنده اي با عناصر جاس��وس داشته است. 
مأموريت وي كسب اطالع از يك جاسوس ديگر 
بوده و طبق دستور قاطع و به موقع مرجع قضايي 
بازداشت شده است. نظام قضايي جمهوري اسالمي 
با ثبات و اقت��دار با جاسوس��ان و مرتبطان با آنها 

برخورد قاطع و پشيمان كننده و بازدارنده دارد. 
ستايش��ي به دولت س��وئد هش��دار داد دست از 
اقدامات خرابكارانه از طريق اعزام جاس��وس ها و 
متوسل شدن به حقوق بشر دست بردارند و تكاليف 
درس��ت و صحيح در حوزه سياست بين المللي و 

ارتباط ديپلماتيك را پيش گيرند. 

 رئيس ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر گفت: قطار گردشگري 
محرم در مس��ير تهران- زنجان با عنوان يوم العب��اس از ۱5 مرداد به 
منظور امكان حضور گردشگران معنوي در حسينيه اعظم زنجان آغاز 

به كار مي كند. 
 همزمان با اجراي پروژه هاي پايلوت مناسب سازي مناطق بيست و 
دو گانه شهر تهران در سال ۱40۱، مناسب سازي معابر منتهي به منازل 

معلوالن و جانبازان آغاز شد. 
 معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه طي 
پنج سال اخير، ۱0 درصد به نرخ اضافه وزن و چاقي دانش آموزان اضافه 
شده است كه يكي از معضالت جدي ماس��ت، گفت: در كنار اين افزايش 

چاقي و اضافه وزن، نرخ سوء تغذيه دانش آموزان نيز نگران كننده  است. 
 رئيس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكس��الي با بيان اينكه 
بارندگي هاي اخير 4/5 درصد كم بارش��ي را جب��ران كرده اند، اظهار 
كرد: اين بارش ها برخالف بزرگي و خس��ارات وارد كرده، كم بارشي را 
جبران نمي كند و همچنان در وضعيت خشكسالي متوسط تا شديد و 

استثنايي قرار داريم. 
 سرپرست سازمان نوسازي ش��هر تهران از امضا ی تفاهمنامه توليد 
9هزار واحد مسكوني در راستاي اجراي مصوبات قرارگاه تأمين مسكن 

در پايتخت خبر داد. 
 بانك مركزي در بخش��نامه اي به بانك ها اعالم كرد بر اساس قانون 
خدمت وظيفه عمومي، ارائه تسهيالت بانكي از جمله »وام فرزندآوري« 
به مردان مشروط به »استعالم وضعيت نظام وظيفه عمومي« آنهاست؛ 
اين در حالي اس��ت كه به گفته مع��اون امور جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان، اين بخشنامه شامل »وام ازدواج« نمي ش��ود و الزم است وام 
فرزندآوري نيز طي تفاهم بانك مرك��زي و نظام وظيفه عمومي از اين 

بخشنامه مستثني شود. 
 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در رابطه 
با موضوع حجاب و عفاف ش��أن و كرامت زنان بايد حفظ شود، گفت: 
روش هاي گشت ارشاد حتماً نياز به اصالح دارد، اما اين موضوع منافاتي 
با لزوم برخورد نيروي انتظامي با هنجارشكنان و برهم زنندگان امنيت 

رواني مردم ندارد. 
 مدير عامل بنياد ۱5 خرداد از رايگان شدن عينك براي كودكان دچار 

تنبلي چشم در مناطق محروم خبر داد. 
 رئيس سازمان ثبت و امالك اسناد كشور  گفت: طرحي در سازمان 
ثبت در حال پيگيري اس��ت كه فرش هاي نفي��س، جواهرات خاص و 
ساير اموال گرانبهاي مردم ثبت ش��ده و معامالت آنها به موجب سند 

رسمي باشد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

استاد دانشگاه بود و تشّخص از او مي باريد. اهل تسبيح گرداني 
نبود؛ هر چند تس�بيح كوچكي توي جيب داش�ت  براي وقت 

نماز. 
روزي مشغول تدريس بود كه ديد بچه ها خيره به او مي نگرند. 

-  جن ديديد؟ چرا اينجوري منو نگاه مي كنيد؟
اشاره به دستش كردند. ديد تسبيح را از جيبش درآورده، دارد 

دور انگشت مي چرخاند!
فكر كنيد؛ استاد بيولوژي، سر كالس دانشگاه. . . تسبيح را در 

جيب پنهان كرد، رفت آرام روي صندلي نشست. 
دانش�جويان تعجب كردند. هرگز چنين رفتاري از استاد خود 

نديده بودند. بنابراين ماجرا را پرسيدند. 
خنده اي كرد و گفت:

-  يك هفته با دوستي همسفر بودم كه به تسبيح گرداندن دور 
انگش�ت عادت داش�ت. باور مي كنيد رويه او بي اختيار به من 

سرايت كرده است؟ ! 
من باور مي كنم! اين تازه اثر يك هفته معاشرت است، ببينيد 

عمري معاشرت با بعضي مردم چه با ما مي كند؟ 
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 كازروني – تهران: مردم در بالياي طبيعي كمك مي كنند 
مشكالت هموطنان رفع شود، ان شاءاهلل مسئوالن هم بيشتر پاي 
كار مردم باشند. در مورد گراني و وضعيت اقتصادي مردم خيلي 
گله مند هس��تند. من بازنشسته هس��تم و به طور مثال هزينه 
تعويض روغن يك ماش��ين معمولي 700 هزار تومان مي شود. 
بعضي اوقات هم مس��ئوالن تعزيرات در برنامه هاي تلويزيوني 
ظاهر مي شوند، در مورد اقالم خوراكي و لبني صحبت مي كنند 
كه چنين و چنان مي كنيم. واقع��اً برخوردي كه منافع مردم را 
تأمين كند، از تعزيرات ديده نمي شود. تعدادي از مسئوالن هم 
از دولت قبل هنوز در مسند هاي مهم حضور دارند كه به نظر من 
بايد در مورد آنها تجديدنظر شود . برخالف گفته هاي دولت آقاي 
رئيسي قيمت كاالها در طرح حذف ارز ترجيحي صددرصد گران 

شد. واقعاً مردم از اين وضعيت خسته و ناالن شده اند. 
   ش�هروند - ته�ران: در خبرها آمده ب��ود قيمت عوارض 
آزادراهي امس��ال تا ۱0۱ درصد افزايش قيمت داش��ته است. 
سؤال من از مسئوالن عزيز اين  است كه عوارض هم جزو چهار 

قلم جنس هست يا فرق مي كند؟!

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 
 0۹1۹0۹۶۸۵30 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

رئيس انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران
در گفت وگو با »جوان«:

ایراندرانرژيهايتجدیدپذیر
ازجهانعقبافتادهاست

طي س�ال هاي اخي�ر س�يل هاي گس�ترده اي اتف�اق افت�اده كه 
پيش از آن كمتر در جهان س�ابقه داش�ته اس�ت. چندين س�ال 
اس�ت ك�ه كارشناس�ان محيط زيس�ت و دانش�مندان در جهان 
نس�بت به تغييرات آب  و هوايي و روند گرم ش�دن زمين هشدار 
مي دهن�د و راهكارهاي�ي را ني�ز در اي�ن زمينه اع�الم كرده اند، 
اما ب�ا وج�ود اي�ن رون�د گرماي�ش زمي�ن متوقف نشده اس�ت. 
رئيس انجمن علمي مهندس��ي حرارت��ي و برودتي اي��ران، يكي از علل 
بارش هاي سنگين و وقوع سيل ها را استفاده بي رويه از سوخت هاي فسيلي 
و در نتيجه آن گرم ش��دن زمين مي  داند. دكتر عبدالرزاق كعبي نژاديان 
درباره گسترش اس��تفاده از سوخت هاي فس��يلي در جهان به خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »با گسترش كاربرد س��وخت هاي فسيلي، »نفت« در 
همه جاي دنيا به عنوان انرژي اصلي، مورد بهره برداري قرار گرفت و در يك 
برهه از زمان، »انرژي طبيعي« كه ضريب استفاده از آن صد درصد بود، به 

6 درصد كاهش پيدا كرد. «
او به ضرورت اس��تفاده از انرژي هاي ن��و و تجديدپذير اش��اره مي كند و 
مي گويد: »در ضرورت استفاده از انرژي  چهار نكته نظر حائز اهميت است؛ 
اول »محدوديت استفاده از انرژي هاي س��وخت فسيلي«، دوم »كاهش 
وابس��تگي به آن«، س��وم »تأثير مخرب استفاده از س��وخت فسيلي بر 

محيط زيست« و چهارم »سهولت مصرف از انرژي هاي پاك« است. «
كعبي نژاديان با بيان اينكه استفاده از سوخت هاي فسيلي به محيط زيست 
آسيب وارد مي شود، تصريح مي كند:  »نگراني ها درباره آسيب سوخت هاي 
فسيلي به محيط زيست از نيمه دوم دهه ۱980 در جامعه بين المللي قوت 
گرفت. به طوري  كه اين مسئله در دهه ۱990 به صورت بحران هاي جهاني 
و اجتناب ناپذير مطرح شد. در سال ۱992 نيز كنگره توسعه محيط زيست 
سازمان ملل در ريودوژانيرو برگزار ش��د و در موضوع محيط زيست كره 
زمين، نكاتي مورد توجه قرار گرفت. مثل تخريب اليه ا ز ن، گرم ش��دن 
كره زمين، باران هاي اس��يدي، آلودگي اقيانوس، كاهش انواع گونه هاي 
جانوري، كاهش جنگل هاي مناطق گرمسيري، توسعه بيابان و همچنين 

آلودگي كشور هاي در حال توسعه. «
او ادامه مي دهد: »كنگره توس��عه محيط زيست س��ازمان ملل موقعيت 
محيط زيست و مسئله گرم ش��دن كره زمين را بررسي كرد و مورد بحث 
قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه »انرژي« توليد دي اكسيد كربن مي كند و 
»دي اكسيدكربن« موجب گرم شدن كره زمين مي شود. بنابراين »گرم شدن 
كره زمين« اثرات سوئي روي محصوالت كشاورزي و تغييرات آب  و  هوايي 
خواهد گذاشت. مثاًل دما به صورت غيرعادي تغيير مي كند يا اينكه سيل 
اتفاق مي افتد. مانند وقوع بارندگي هاي تابستانه و وقوع سيل كه در روز هاي 

اخير شاهد آن بوديم. «
رئي��س انجم��ن علم��ي مهندس��ي حرارت��ي و برودت��ي اي��ران اظهار 
مي دارد: »نهادي به ن��ام IPCC )پانل بين دولتي تغيي��ر اقليم( نيز براي 
توقف پيشرفت گرم ش��دن كره زمين راهكار هايي را ارائه كرده است. اين 
نهاد پيش بيني كرده تا سال 2۱00 ميزان غلظت CO2 در جو، به سه برابر 
سال ۱990 خواهد رسيد و گفته اگر سناريويي تعريف كنيم و اين عدد به 
»دو برابر« برسد؛ در اثر آن، دماي متوسط كل زمين حدود دو سانتي گراد 
باالتر مي رود و سطح آب دريا نيز حدود 50 سانتي متر افزايش پيدا خواهد 
كرد. در چنين ش��رايطي تغيير دماي غيرعادي اتفاق مي افتد و حوادثي، 
چون وقوع سيل رخ مي دهد. همچنين به درياچه ها صدمه وارد مي شود و 

بيماري هايي چون ماالريا و تب زرد نيز افزايش پيدا خواهد كرد. «
كعبي نژاديان مي افزايد:  »يكي از پيشنهادات IPCC اين بود كه بايد ميزان 
مصرفي كربن دي اكسيد هر فرد از سال 2000 كنترل شود و به سطح سال 
۱990 برسد. همچنين پيشنهاد شد بايد براي توسعه استفاده از انرژي هاي 
نو تالش شود. « رئيس انجمن علمي مهندس��ي حرارتي و برودتي ايران 
با اشاره به لزوم اس��تفاده از انرژي هاي نو  مي گويد: »انرژي هاي نو به سه 
بخش تعريف مي شود؛ اول »انرژي هاي تجديدپذير« با محوريت استفاده 
از انرژي طبيعي مانند توليد برق از انرژي خورشيدي و بادي يا استفاده از 
انرژي امواج است. دوم »انرژي بازيافت« با محوريت استفاده از پسماند ها و 
بهره برداري از ضايعات است. سوم »انرژي نو« مثل استفاده از خودرو هاي 
برقي است. برخي صاحبنظران گازسازي و مايع سازي ذغال سنگ را جزو 

دسته انرژي هاي نو مي شمارند. «
كعبي نژاديان در پاسخ به اين سؤال كه  آيا ايران در اين زمينه فعاليت دارد ، 
مي گويد: »متأسفانه در استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير بسيار عقب 
مانده ايم. در مورد »انرژي نو« يا همان مايع سازي و گازسازي ذغال سنگ و 
هيدروژن حرفي براي گفتن نداريم. در زمينه خودرو هاي برقي نيز پيشرفتي 
نكرده ايم و به ندرت از آن استفاده مي كنيم. همچنين انرژي بازيافت نيز 
به قدر كافي در كشور وجود ندارد  كه بايد براي استفاده از آنها برنامه ريزي 
كنيم. ما تنها در حوزه انرژي هاي تجديد پذير، فقط از باتري خورشيدي 
براي استفاده از نور خورش��يد و همچنين انرژي بادي را مورد توجه قرار 
داده ايم. متأسفانه از انرژي اقيانوسي بهره برداري نشده و براي استفاده از 

انرژي زمين  گرمايي نيز نيروگاهي را تأسيس نكرده ايم. «
او به ضرورت توجه ويژه تر براي اس��تفاده از انرژي ه��اي تجديدپذير در 
كشور اش��اره   و تأكيد مي كند: »بايد اين مس��ئله را مورد توجه قرار داد 
كه در نيمه دوم اس��تفاده انرژي از ذخاير منابع سوخت هاي فسيلي قرار 
گرفته ايم، بنابراين بايد با جديت تمام ميزان مصرف سوخت هاي فسيلي 
در كش��ور و باقيمانده ذخاير نفتي، مورد بررس��ي قرار گيرد و آمار آن به 
سياستگذاران انرژي كشور اعالم شود. در واقع بايد صريحاً اعالم شود كه 
وضعيت سوخت هاي فسيلي كش��ور در كدام نقطه قرار گرفته است تا با 
آگاهي بيشتري براي توسعه و گسترش انرژي هاي تجديدپذير، تدابيري 

انديشيده شود. «

غربالگريچشم۲ميليونو۸۰۰هزارنفر
درسراسركشور

رئيس س�ازمان بهزيس�تي كش�ور با بيان اينكه در سال گذشته 
۲ميليون و ۸00 هزار نفر در سراسر كش�ور مورد غربالگري چشم 
قرار گرفته اند، گفت: در اين زمينه ما توانستيم با شناسايي كودكان 
مشكوك به تنبلي چشم و عيوب انكساري به درمان آنها بپردازيم. 
آيين امضاي تفاهمنامه همكاري با موضوع ارائ��ه خدمات غربالگري 
تنبلي چش��م و انجام حمايت هاي درماني براي كودكان 3تا 6 س��ال 
مناطق كم برخوردار و تأمين كمك هزينه خريد عينك در مصالي امام 

خمينی)ره( برگزار شد. 
در اين نشست علي محمد قادري، رئيس س��ازمان بهزيستي كشور با 
اشاره به تفاهمنامه قبلي اين سازمان با بنياد ۱5 خرداد جهت اهداي 
ويلچر به معلوالن س��اكن مناطق كم برخوردار گف��ت: اين نگاه مملو 
از حساس��يت و عزم راس��خي كه بنياد ۱5 خرداد در زمينه حمايت از 
محرومان دارد، كارگزاران نظام را امي��دوار مي كند كه با توليد ثروت، 

ارزش افزوده آن را به سمت مناطق محروم هدايت كنند. 
قادري با بيان اينكه در س��ال گذش��ته 2ميليون و 800 ه��زار نفر در 
سراسر كشور مورد غربالگري چشم قرار گرفته اند، افزود: در اين زمينه 
ما توانستيم با شناس��ايي كودكان مش��كوك به تنبلي چشم و عيوب 

انكساري به درمان آنها بپردازيم. 
عضو هيئت مديره بنياد ۱5 خرداد نيز با بيان اينكه هزينه پيشگيري از 
معلوليت ها در بيشترين مقدار، يك صدم هزينه هاي درمان است، خاطر 
نش��ان كرد: بنياد ۱5 خرداد در دوره جديد فعاليت هاي خود، سالمت 

كودكان از تولد تا ۱5 سالگي را با جديت دنبال مي كند. 
جعفريان با اشاره به لزوم استفاده از تجربه سازمان بهزيستي در زمينه 
غربالگري گفت: بس��ياري از عارضه هاي اس��كلتي حركتي، ريشه در 
دوران كودكي دارند. ممكن است عارضه هاي اسكلتي باعث معلوليت 
نشوند، اما با كاهش توان حركتي افراد در بزرگسالي، سالمتي آنها را با 

خطر مواجه مي كنند. 
وي با بيان اينك��ه 93 تا 98 درصد از اخت��الالت حركتي مانند پاهاي 
پرانتزي و شانه افتاده، در دوران كودكي قابل پيشگيري هستند، اضافه 
كرد: با اجراي ط��رح غربالگري، كودكان پس از شناس��ايي و دريافت 

اطالعات، تا پايان پروسه درمان، مورد رصد قرار مي گيرند. 
مدير عامل بنياد ۱5 خرداد نيز با اش��اره به حوزه هاي فعاليت بنياد در 
زمينه هاي سالمت اجتماعي، جمعيت و عمران اجتماعي گفت: در حوزه 
سالمت اجتماعي سعي كرده ايم با همكاري ديگر نهادها و سازمان ها در 
مسير حمايت از محالت و مناطق كم برخوردار حركت كنيم تا با اجراي 
طرح هاي غربالگري و كمك به بيماران بتوانيم در ساخت يك جامعه 

سالم و بانشاط گام برداريم. 
علي��ان زادگان در پايان اظهار اميدواري كرد با تش��كيل كارگروه هاي 
مشترك در اس��رع وقت، مفاد اين تفاهمنامه به مرحله اجرا درآمده و 

گروه هاي هدف بتوانند از مزاياي آن استفاده كنند. 

عليرضا سزاوار
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