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شهري

آموزش و پرورش

شهردار تهران
از حاشيه ديدار با الريجاني گفت

تاكيد رييس مجلس بر حل معضل
ترافيك و آلودگي هواي تهران

شهردارتهرانباتشريحنشستديروزخودبارييسمجلس
شوراي اسالمي گفت :بر اساس نظرسنجيهاي صورت
گرفته از مردم تهران آلودگي هوا و ترافيك تهران با ميزان
فراواني باالي  ۹۰درصد از مشكالت اصلي شهر است كه
يكيازموضوعاتموردتاكيدرييسمجلسدرايننشست
نيز همين موضوع بود.پيروز حناچي با اش��اره به نشست
ديروز خود با دكتر علي الريجاني رييس مجلس شوراي
اس�لامي عنوان كرد :دو اليحه ماليات بر ارزش افزوده و
اليحه منابع مالي پايدار براي شهرداريها و دهياريهاي
كشور كه از لوايح پايهاي است كه از دولت به مجلس ارايه
ش��ده در دس��تور كار مجلس قرار دارد كه با تصويب آن
بخشي از مالياتهاي محلي به رسميت شناخته ميشود
وبهنظاممديريتشهريميرسدكهبرايناساسبسياري
از مشكالت قابل حل خواهد بود.شهردار تهران همچنين
افزود :يكي ديگر از نكاتي كه در نشس��ت امروز با رييس
مجلس شوراي اسالمي مطرح شد ،موضوع آلودگي هوا
و ترافيك تهران بود كه بر اساس نظرسنجيهاي صورت
گرفته از مردم تهران با ميزان فراواني باالي  90درصد از
مشكالت اصلي شهر تهران است كه در اين زمينه كمك
براي توسعه مترو ،افزايش واگنها و گسترش شبكه حمل
و نقل ريلي و همچنين اتوبوسراني از موضوعاتي است كه
دكتر الريجاني نيز بر آن تاكيد داش��ت .وي ادامه داد :در
همين زمينه آماري به رييس قوه مقننه ارايه ش��د كه بر
اساس آن تهران براي توسعه تكميلي شبكه اتوبوسراني
بيش از  3هزار اتوبوس نياز دارد تا اين خدماترس��اني به
همه نقاط فراگير باشد؛ در اين زمينه اگر بخواهيم شرايط
س��ختگيران هاي براي خودروهاي شخصي فراهم كنيم
بايد حمل و نقل عمومي سرويس قابل قبولي را به مردم
ارايه دهد.حناچي يادآور شد :مقرر شد در اين زمينه نيز
گزارشي به رييس مجلس ش��وراي اسالمي ارايه شود تا
از ظرفيت مجلس از طري��ق اقدامات حقوقي و مراودات
بينالمللي استفاده شود.ش��هردار تهران در پاسخ به اين
سوال كه آيا اين موارد در اليحه بودجه دولت لحاظ شده
است يا خير ،گفت :موضوع فاينانس براي توسعه حمل و
نقل عمومي با هدف كاهش آلودگي هوا در بودجه س��ال
آينده ديده ش��ده اس��ت .همچنين اوراق مشاركتي كه
شهرداريها ميتوانند ،منتشر كنند نيز در بودجه ديده
شده كه البته روي رقم آن بحث داشته و تقاضاي افزايش
اين رقم را داريم .همچنين در اليحه بودجه س��ال  98به
قوانين ثابت نيز اشاره شده است .خانه ملت
ويژه

كاهش فاصله حركت قطارها
در خط  ۳مترويتهران

فرنوشنوبخت،نايبرييس
هيات مديره و مديرعامل
شركتبهرهبرداريمتروي
تهران و حومه از كاهش دو
دقيق��هاي فاصله حركت
قطارها در خط ۳مترو خبر
داد .به گ��زارش مديريت
ارتباطات و امور بينالملل شركت بهرهبرداري متروي
تهرانوحومه،مهندسفرنوشنوبختبااعالماينخبر
گفت :پيش از اين فاصله حركت قطارها در اين خط ۹
دقيقه بود كه از روز شنبه  ۸دي ماه  ،۱۳۹۷هر  ۷و نيم
دقيقهيكقطاربرايجابهجاييمسافرانمحترمدراين
خط اعزام ميشود .وي با اشاره به اينكه فاصله حركت
قطارها در خط  ۳تا دي ماه سال  ۹۶هر  ۱۸دقيقه يك
قطار در نيمه شمالي و هر  ۱۰دقيقه يك قطار در نيمه
جنوبي بود ،افزود :از دي ماه ۹۶اين فاصله را به ۹دقيقه
رسانديموازروزشنبههشتمديماه ۹۷نيزبااستفادهاز
حداكثرتوانتاجاييكهمحدوديتهاوشرايطعمراني
و فني امكان داشته باشد اين زمان را به  ۷و نيم دقيقه
كاهش داديم.
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بگو مگوي عضو و رييس شوراي شهر
پايتخت روي خط خبرها

نقد فعاالن صنفي به نحوه اجراي طرح خريد خدمات آموزشي

محسن هاشمي :از مردم و اعضا
عذرخواهي ميكنم

عوارضجانبي

گروه اجتماعي

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

گروه اجتماعي
«بودجه خري��د خدمات آموزش��ي در مناطق كمتر
برخوردار ۳۶۳ :ميليارد تومان» اين عددي اس��ت كه
در اليحه بودجه سال  98اعالم شده است .اين بودجه
قرار است صرف واگذاري مدارس دولتي بهخصوص در
مناطق كمتر برخوردار به بخش خصوصي شود ،يكي
از راههايي كه قرار اس��ت بخشي از بودجه هميشه در
مضيقه آموزش و پرورش را جبران كند .خريد خدمات
آموزش��ي نام خالصهاي اس��ت براي اتفاق��ي بزرگ؛
واگذاري مدارس دولتي (يعني س��اختمان به اضافه
دانشآموزانش)بهكسانيكهمجوزمدرسهغيرانتفاعي
دارند .بعضيها از اين طرح با نام «حراج مدارس دولتي»
نام ميبرند .برخي ميگويند آموزش و پرورش چارهاي
جز اي��ن ندارد اما در اين ناچاري دس��تكم نظارت بر
واگذاريها را نبايد از ياد ببرد .دولت و آموزش و پرورش
ازكوچككردندستهايدولتيوچابكسازيباورود
بخش خصوصي حرف ميزنند و البته در اين ميان قرار
است از هزينهها و ناكارآمديهاي مالي هم كاسته شود
اماآنچهمعموالازسويآموزشوپرورشبياننميشود
عوارض جانبي اين طرح اس��ت ك��ه كيفيت آموزش،
حقوق معلمان و البته امني��ت دانشآموزان را ممكن
است در معرض خطر قرار دهد.
«االن بودج��ه مورد نياز براي ه��ر دانشآموز 4ميليون
تومان اعالم شده است .با  4ميليون تومان دارند اين بال
س��ر دانشآموزان ميآورند ،با كاهش بودجه بهازاي هر
دانشآموزيكميليونتومانميخواهندچهكاركنند؟»
محمد داوري ،فعال صنفي معلمان ميگويد انتقادهايي
كه ب��ه طرح خريد خدمات آموزش��ي دارند نه به خاطر

اصل طرح بلكه به دليل نحوه اجراي آن است« :آموزش و هزينه بسيار كمتر مدارس را اداره كند ».به گفته اين
پرورشبااينوضعيتبودجهچارهديگريجزواگذاريبه فعال صنفي اشخاص حقيقي با داشتن مجوز مدرسه
بخش خصوصي و خريد خدمات ندارد .در خيلي جاهاي غيرانتفاعي ميتوانن��د به ادارت آم��وزش و پرورش
دنيا هم طرحهاي مشابهي اجرا ميشود اما حاال كه خود اس��تانها مراجعه كنند و اي��ن ادارات بنا بر مجوزي
وزارتخانه از عهده اداره دانشآموزان با بودجهاي كه دارد ،كه وزارت آموزش و پرورش ب��ه آنها داده ،گزينههاي
برنميآيد دس��تكم بايد نظارت جدي داش��ته باشد و موجود را به آنها معرفي ميكنند« :مثال ممكن است
يك مدرسه با 500دانشآموز را واگذار كنند ،بابت يك
صحبت ما هم روي همين نحوه اجرا و نظارت است».
سه سال پيش بود كه قرار شد هزار مدرسه در فهرست سال  500ميليون تومان به او ميدهند و ديگر هزينه
واگذاريه��اي م��دارس دولتي ب��ه بخش خصوصي آب و برق و گاز و معلم و همه مخارج ديگر اين مدرسه
برعهده خود اين فرد است».
قرار بگيرند ،در اليحه بودجه
اي��ن همان موضوعي اس��ت
امسال مشخص شد كه برنامه
«االن بودج�ه م�ورد ني�از ب�راي هر
كه سبب ميشود معضالتي
واگذاريها قرار است جديتر
دانشآم�وز 4ميليون توم�ان اعالم
مانند پرداخت حقوق ناچيز
و هدفمن��د دنبال ش��ود .اگر
شده اس�ت .با 4ميليون تومان دارند
ب��ه معلمان ،اس��تخدام افراد
براساس اعالم دولت هر سال
اين بال سر دانشآموزان ميآورند ،با
بيتجربهورسيدگينامناسب
10درصد از مدارس در طرح
كاهش بودجه ب�هازاي هر دانشآموز
به دانشآموزان را در پي داشته
خريد خدمات گنجانده شوند
يك ميليون توم�ان ميخواهند چه
باش��د و براي همين است كه
عمال در طول  10سال آينده
كاركنند؟»
داوري روي نظ��ارت پ��س از
قرار است بخش قابلتوجهي
واگذاري تاكيد ميكند.
از بار م��دارس دولتي از دوش
دولت برداشته شده باشد .هزينه دانشآموزان ديگر از حقوقمعلماناسوهحسنه 300هزارتومانبود
توان دولت خارج اس��ت و حاال تصميم بر اين شده كه استان سيستانوبلوچستانيكي از مهمترين اهداف طرح
به جاي چهار ميليون ،يكميليون تومان صرف ساالنه خريد خدمات آموزش��ي بود .تعداد باالي كودكان در سن
هر دانشآموز ش��ود .اما وقتي خود دولت نميتواند با تحصيلوكودكانبازماندهازتحصيلايناستانوالبتهقرار
بودجه چهار ميليون توماني از عهده اداره دانشآموزان گرفتنش در ردهبندي مناطق كمتر برخوردار سبب شد تا
برآيد چطور قرار اس��ت بخش خصوصي با يكچهارم اينطرحخيليزوددرآنجااجراشودوالبتهعوارضشراهم
اي��ن كار را پيش ببرد؟ داوري ميگويد«:توجيهي كه خيليزودآشكاركند.صفراسالمي،رييسانجمناسالمي
ميآورند اين است كه ساختار دولتي ناكارآمد است و معلماناستانسيستانوبلوچستانبه«اعتماد»ميگويد:
براي همين هزينههاي زيادي به هدر ميرود و بخش «سرانه جمعيت دانشآموزي ما سه برابر متوسط كشور
خصوصي به گفته آنه��ا ميتواند صرفهجويي كند و با استوهمينحاالهم 120هزاركودكبازماندهازتحصيل

داريم .بنابراين يكي از راههايي كه دولت ديده اين است كه
به صورت خريد خدمات ،تعليم و تربيت را به افرادي واگذار
كند كه ميتوانند بخشي از مشكالت آموزش و پرورش را
حلكنند.اينافرادهمافراديهستندكهيابانگاهاقتصادي
يااشتغالزاييبهاينداستانواردميشوندوممكناستنه
تجربه كافي داشته باشند و نه آموزش الزم و كافي در حوزه
تعليموتربيتديدهباشند».
آنچهدرمدرسههايغيردولتيميگذردراشايدبامثالي
بتوانتوضيحدادكهفضايشبرايهمهملموسترباشد.
اسالمي از مدرسه اسوه حسنه زاهدان مثال ميآورد،
مدرسهاي كه همين چند وقت پيش دچار حريق شد،
مدرسهاي كه چهار دختر دانشآموز پيشدبستاني و
اول دبستانش در آتش سوختند«:معلماني كه در اين
مدرس��ه تدريس ميكردند ،بنا بر اظهارات خودشان
ماهي 300هزار تومان حقوق ميگرفتند .تمام مسائل
اين مدرس��ه را رصد كرديم و اي��ن موضوع هم يكي از
مشكالت اين مدرس��ه بود .پس ميبينيد كه بخشي
از معلمان با چنين شرايطي در طرح خريد خدمات به
كار گرفته ميشوند ».رييس انجمن اسالمي معلمان
اين استان ميگويد كه برخي از مسووالن اين مدارس
غيرانتفاعي هم به س��مت س��رباز معلمها ميروند يا
معلمان حقالتدريس��ي جذب ميكنند و به هر حال
قطعا كيفيت الزم براي آموزش دادن به دانشآموزان
را ندارند .اما اين رويه همچنان در اين استان ادامه دارد:
«آموزش و پرورش ميخواهد پوشش تحصيلياش را
افزايش دهد و ناچار است به عناوين مختلف فضايي را
ايجاد كند كه دانشآموزان را سر كالس بنشانند اما اين
فضا عمال باعث ايجاد افت آموزشي شديدي شده و در
ضمنزمينهبرايسوءاستفادهراهمفراهمكردهاست».

شورا
به دنبال حذف بودجه خريد فيلتر دوده براي اتوبوسهاي
شهري از سوي شوراي شهر تهران يوسف رشيدي ،عضو
هياتعلميدانشگاهشهيدبهشتيگفت:تشكيكدرمورد
اثرگذاري فيلتر دوده مشابه اين است كه بگوييم قانون اول
ودومنيوتنصادقاستيانه؟
شورايشهرتهرانهفتهگذشتهرديفبودجهخريدفيلتر
دوده براي اتوبوسها را از بودج��ه  ۳۰۰۰ميليارد توماني
توسعهحملونقلحذفكرد.دراينجلسهمحمدعليخاني،

انتقاد يك كارشناس از حذف بودجه فيلتر دوده
رييس كميسيون حمل و نقل شورا در مورد دليل حذف
بودجهفيلتردودهگفتهبود«:فيلتردودهكاراييالزمراندارد.
بههمينعلتبسياريازاتوبوسهاييكهفيلتردودهرانصب
كردهبودند،اقدامبهبازكردنآنكردهاندومناصرارمعاونت
حمل و نق��ل را براي خريد فيلتر دودهاي كه كارايي ندارد،
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نميفهمم ».رش��يدي كه متخصص آاليندههاي محيط
زيست اس��ت ،افزود :فيلتر دوده يك تكنولوژي شناخته
شده است و اين طور نيست كه در مرحله تست و آزمايش
باشدبلكهبهمرحلهبلوغرسيدهبهطوريكهامروزدربرخي
كشورهارويماشينهايراهسازينيزنصبميشود.
رشيدي با انتقاد از اين موضوع كه در حال حاضر خروجي
خودروهاي ديزل بدون هيچ گونه پااليش��ي وارد حلق و
ريه مردم ميش��ود در مورد كاركرد فيلتر دوده در كاهش
آاليندهها تصريح كرد :فيلت��ر ،ذرات آالينده را كه عمدتا
دوده ناش��ي از موتورهاي ديزلي هستند ،جذب ميكند و
در كاهش جرم و تعداد ذرات اثرگذار اس��ت همچنين اين
قطعه هيدروكربنهاي نسوخته را جذب ميكند و حتي

درجذبمونواكسيدكربنتاحدقابلتوجهياثرگذاراست.
ويباتاكيدبراينكهنكتهكه«فيلتردودهيكقطعهلوكس
وفانتزينيست»گفت:فيلتريكقطعهكامالشناختهشده
و اثبات شده اس��ت و تا بيش از  ۹۵درصد بر كاهش ذرات
تاثيرگذاراست.بههمينعلتدرآيندهقطعهكاتاليست-كه
رويخودروهايسوارينصبميشود-بهلحاظساختاري
بهسمتتكنولوژيمشابهفيلتردودهسوقپيداميكند.اين
عضو هيات علمي دانشگاه بهشتي با اشاره به فراگير شدن
استفادهازفيلتردودهبرايخودروهايديزليدرجهاناظهار
كرد:گاهييكفناورينوظهوراستوكارشناساندرمورد
اثرگذاريآنبحثوبررسيميكنندواختالفنظردارندو
الزماستكهآنقطعهموردآزمايشقرارگيردامافيلتردوده
به عنوان يك فناوري رايج و اثباتشده ،شناخته ميشود و
حتي براي نصب آن روي خودروهاي دست دوم ،استاندارد
ودستورالعملهاييدردنياوجوددارد.

دي��روز در صدودهمي��ن جلس��ه علن��ي ش��وراي
ش��هر تهران؛ رخ��دادي اتف��اق افتاد كه رس��انهها
برآن عنوان «قهر» هاش��مي گذاش��تند  .ماجرايي
ك��ه ريش��ه آن به جري��ان بررس��ي ط��رح ادغام و
كاهش معاونتهاي ش��هرداري و حذف پستهاي
قائ��م مق��ام و مش��اوران برميگش��ت؛ طرح��ي
ك��ه ب��ا  11راي موافق اعضاي ش��وراي اس�لامي
ش��هر ته��ران و اص�لاح دو بن��د از آن ،نهايت��ا ،به
تصويب رسيد.
اما بعد از آن ،محمد س��االري؛ رييس كميس��يون
شهرس��ازي و معماري ش��وراي ش��هر كه نس��بت
به مطرح نش��دن جزيي��ات يك��ي از بندهاي طرح
پيش��نهادي اعتراض داش��ت ،اعتراض خ��ود را با
صداي بلند نس��بت به هاش��مي اعالم كرد  .اما اين
اعتراض كه گوي��ا چندان به مذاق رييس ش��وراي
شهر خوش نيامده بود با پاس��خ تند وي همراه شد
كه گف��ت :جزييات اين بند مطرح ش��ده اما ش��ما
متوجه نشديد.
اما اين پايان دوئل كالمي بين س��االري و هاش��مي
نبود .بعد از پاس��خ هاشمي به اعتراض ساالري ،وي
بار ديگر ديگر خطاب به هاش��مي فرياد زد :شما هر
جلسه ش��ورا را يك جور اداره ميكنيد واين درست
نيست.
هاش��مي هم كه حاال بهش��دت عصباني شده بود
اينبار با لحني تندتر جواب داد :آقاي ساالري لطفا
شانتاژبازي نكنيد.
بعد از اي��ن درگيري لفظي و در حالي كه س��االري
بازهم جمالت نامفهومي را بيان ميكرد ،هاش��مي
ك��ه ديگر ق��ادر به پنه��ان ك��ردن عصبانيت خود
نبود با قهر از صحن ش��ورا خارج ش��د كه برخي از
اعض��ا ازجمل��ه ميرلوحي و ميالني ني��ز براي ختم
غائله و دلجويي از وي از صحن ش��ورا خارج شدند.
خروج هاش��مي از صحن همچنين درگيري لفظي
ديگري را ه��م رقم زد  .درگيري لفظ��ي كه اينبار
بين رس��ولي و س��االري اتفاق افتاد و در آن رسولي
خطاب به س��االري گفت :ش��ما با قل��دري طرحي
كه يك س��ال بر روي آن مطالعه ش��ده اس��ت را از
بين برديد.
اما اين حادثه كه اعضاي ش��ورا را ش��وك زده كرده
بود مانع از ادامه جلس��ه نشد بلكه جلسه به رياست
اميني نايب رييس ش��وراي ش��هر تهران ادامه پيدا
كرد  .به هر تقدير پادرمياني اعضاي شورا نتيجه داد
و دقايقي بعد از قهر محس��ن هاش��مي از شورا ،وي
مجدد به صحن بازگشت و خطاب به اعضا از اتفاقي
كه افتاد عذرخواهي كرد و باز با همان لحن طنز گونه
مخصوص خود به شوخي گفت :صحن شورا را ترك
كردم تا آقاي اميني كه تسلط بيشتري دارند جلسه
را اداره كنند .براي همين وقتي از اين دستور جلسه
گذشتيم بر گشتم.
همچنينمحسنهاشميپسازاتمامجلسهشورايشهر
تهرانباحضوردرجمعخبرنگاراندرخصوصواكنش
خود در صحن شورا گفت :من از مردم ،اعضاي شوراي
شهر و خبرنگاران بابت ترك كردن جلسه عذرخواهي
ميكنم.
وي در تش��ريح دليل اين كار خود گفت :شايد علت
رخداد امروز اين باش��د كه ش��ب گذشته نتوانستم
خ��وب بخوابم و ب��ه همين دليل كنترل جلس��ه از
دستم خارج شد .محس��ن هاشمي همچنين ادامه
داد :در اين جلسه اعضاي شوراي شهر در خصوص
ادغام معاونتها و كم شدن پست قائم مقام و مشاور
صحبت كردند؛ اما مقرر ش��د كه طرح به شهرداري
بازگردانده شود تا شهرداري خودش اليحهاي را در
اين زمينه ارايه كند.

توزيع روزانه 200هزار ليتر نفتگاز يورو  5در استان كردستان

در راس��تاي ارايه خدمات مطلوب به شهروندان ،تحقق
حقوق ش��هروندي و در راس��تاي سياستهاي زيست
محيطيشركتمليپخشفرآوردههاينفتيايرانروزانه
بيشاز200هزارليترنفتگازيورو5درجايگاههايعرضه
فرآوردههاينفتيمنطقهكردستانتوزيعميشود.مدير
شركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهكردستانبا
بيان اين مطلب گفت :با پيگيريهاي صورت گرفته اين
منطقهوتعاملوبرنامهريزيشركتمليپخشازابتداي
آبان ماه س��ال جاري در  11باب جايگاه عرضه سوخت
موجود در راههاي مواصالتي استان توزيع نفتگاز يورو
 5آغازوهماكنوننيزبارايزنيهايصورتگرفتهدرصدد
جذب سهميه بيشتر جهت توزيع در ديگر جايگاههاي
عرضه نفتگاز در استان ميباشيم  .ياسمي كه در برنامه
زندهتلويزيونيخورههالتشبكهاستانيسخنميگفت
بااشارهبهاينكهاينفرآوردهكامالسازگازبامحيطزيست
بودهوباعثكاهشآاليندههايزيستمحيطيميشود
افزود :افزايش راندمان س��وخت خودروها ،جلوگيري از
فرسودگي زودهنگام قطعات خودروهاي نفتگازسوز و
همچنين افزايش طول عمر متوسط ناوگان حمل و نقل
از مزاياي استفاده از اين فرآورده اس��ت  .وي در ادامه در
پاسخ به مجري برنامه در خصوص نحوه كنترل كميت و
كيفيتفرآوردهتوزيعشدهدرمجاريعرضهاستانگفت:
بافعاليت 118بابجايگاهعرضهفرآوردههاينفتيدراين
منطقه ،ظرفيت خوبي در سوخترساني به هموطنان
ايجادشدهاست.ويبه 1550موردبازديدصورتگرفته

از مجاري عرضه منطقه در نه ماهه نخست سال جاري
توسطكارشناساناينشركتاشارهوتصريحكرد:عرضه
مطلوبفرآوردههاينفتيازنظركميوكيفي،جلوگيري
ازعرضهخارجازشبكه،كاهشمصرففرآوردههاينفتي
در استان ,تحقق حقوق شهروندي و ....از جمله مزاياي
اجراي اين گش��تها و بازديدهاي دورهاي اس��ت كه با
حضورديگردستگاههاينظارتيازجملهسازمانصنعت،
معدن،تجارت،تعزيراتحكومتي،ادارهاستاندارد،نيروي
انتظاميوخودصداوسيماياستانزمينهعرضهمطلوب
و پايدار س��وخت در جايگاههاي منطقه را ايجاد نموده
است .فريدون ياسمي س��پس در پاسخ به نحوه تامين
و توزيع س��وخت خانوارهاي نفت سفيد سوز استان به

فعاليت 375بابفروشندگينفتسفيددراستاناشاره
كرد و افزود :سوخت مورد نياز28هزار خانوار نفت سفيد
سوز از طريق اين فروشندگيها توزيع ميگردد .وي به
ارسالوذخيرهسازيسوختموردنيازروستاهاياستان
بهويژهروستاهايصعبالعبوراشارهكردوافزود:تاكنون
بيشاز 44ميليونليترنفتسفيددرروستاههاياستان
توزيع ،كه از اين ميزان24ميليون ليتر آن در روستاهاي
صعبالعبورارسالوذخيرهسازيشدهاستتادرصورت
افزايش سرما و بسته ش��دن راهها مشكلي براي تامين
سوختمردمساكندراينمناطقايجادنشود.
روابطعموميشركتملي
پخشفرآوردههاينفتيمنطقهكردستان

