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دودرقابتناتمامسازمانسنجشباآموزشوپرورش
درآشفتهكردنكنكوربهچشمدانشآموزانوخانوادههايشانميرود

ترميم بودجه با ترميم معدل

براساسمصوبهاخيرشورايسنجشو
پذيرشدانشجو،سهمسوابقتحصيلي
دركنكور98،بهصورت30درصدوقطعي
اعمالخواهدش�د.بااينتصميمجديد
دكاندونبش�يبهنامترميمكنكورهم
ازسويآموزشوپرورشبرايمؤسسات
كنكورچيبازشدهاس�ت.دراينروش
كس�انيكهنمراتپايينيدرهردرسي
دردورهمتوس�طهكس�بكردهان�د،
ميتواننددريكيازامتحاناتشهريور،
ديياخردادبههمراهدانشآموزاندوره
بزرگس�االنش�ركتكنندوباپرداخت
حدود50هزارتومانبرايهردرسدوباره
امتحانبدهن�دونمرهومعدلش�انرا
ترميمكنندتادركنكورموفقترشوند!

بس��ياري از دانش آم��وزان و كارشناس��ان 
آموزشي در فضاي مجازي اعتراضات زيادي 
به ترميم معدل به راه انداختند. آنها معتقدند، 
چه طور شوراي سنجش و پذيرش كنكور )با 
سكانداري رئيس س��ازمان سنجش( تأثير 
30درصدي قطعي معدل در كنكور را بدون 
پيوس��ت هاي الزم تصويب كرده اند؟! اين 
قانون بدون پيوس��ت بي عدالت��ي در حق 
دانش آموزان نخبه است. ترميم معدل يكي 
از همين نتاي��ج غيرعادالنه اس��ت كه اين 
شيوه براي پركردن جيب آموزش و پرورش 

و مؤسسات كنكورچي است. 
دوروييكسكه

هر س��ال اخب��اري از برگ��زاري ناس��الم 
امتحانات نهايي است. با اجرايي شدن تأثير 
30درصدي نمرات امتحان نهايي در كنكور 
و داس��تان ترميم معدل، نمره فروش��ي در 
مدارس افزايش پيدا مي كند و غيرانتفاعي ها 
هم ديگر ش��رايط خاص تري براي ثبت نام 
دانش آم��وزان در نظ��ر مي گيرن��د و البته 

شهريه هاي غيرانتفاعي ها هم بيش از پيش 
افزايش مي يابد؛ ضمن اينكه در اين مصوبه 
دانش آم��وزان مناطق مح��روم اصاًل ديده 
نشده اند.  معضل قطعيت سوابق تحصيلي 
و ترميم معدل، دو روي يك سكه هستند؛ 
از آنجايي كه به گفته مس��ئوالن س��ازمان 
سنجش حدود يك ميليون نفر هر ساله در 
آزمون سراسري ش��ركت مي كنند و از اين 
تعداد، حدود 400تا 500هزار نفر از سنوات 
قبلي و پش��ت كنكوري ها هستند. احتماالً 
منهاي آن حدود پنج هزار نفري كه معدل 
20دارند و نيازي به ترمي��م ندارند، حدود 
495 هزار نفر است كه مي توانند در پروسه 

ترميم معدل شركت كنند. 
صدهاميليارددرآمدزايي

با محاس��به تعداد دروس��ي كه 10 درس 
مي شود با س��قف داوطلبان پشت كنكوري 
غير از معدل 20، مبلغي حدود 300ميليارد 
تومان نصيب آموزش وپرورش از اين روش 
ترميمي خواهد ش��د. بر فرض اينكه نصف 

پش��ت كنكوري ها مي خواهند معدل شان 
را ترمي��م كنن��د و از اين مق��دار تقريبي 
250هزار نفر براي 10 درس، باز هم مبلغي 
ح��دود 100ميلي��ارد توم��ان روانه جيب 

آموزش وپرورش خواهد شد. 
اكن��ون باي��د منتظ��ر واكن��ش وزارت 
آموزش وپرورش و مجلس شوراي اسالمي 
در اين موضوع بود. آيا همچون سياس��ت 
افزايش س��اعت كاري معلمان اين موضوع 
هم در راستاي هزينه كرد كم و درآمدزايي 
اتفاق مي افتد و البته مانند سياس��ت هايي 
نظير رشد مدارس غيردولتي و پولي سازي 
م��دارس، گام��ي در راس��تاي بي عدالتي 

آموزشي خواهد بود؟
فارغازمزدوتالش!

اعمال ضريب 30درصدي قطعي براي سابقه 
تحصيلي، نه تنها به داوطلبان داراي معدل 
20هم كمك نمي كند، بلك��ه رتبه كنكور 
آنها را نيز پايين مي آورد. بايد گفت نه تنها 
ضريب تأثير قطعي 30درصد بلكه ضريب 

تأثير قطعي 50درصد سابقه تحصيلي نيز به 
رتبه كنكور داوطلبان كمكي نمي كند.  فقط 
در صورتي كه ضريب تأثير قطعي س��ابقه 
تحصيلي باالتر از ضريب تأثير كنكور باشد، 
مثاًل ضريب تأثير قطعي س��ابقه تحصيلي 
۶0 و ضريب تأثير كنكور 40شود )ضرايبي 
كه سه سال آخر رژيم گذشته بر سنجش و 
پذيرش دانشجو حاكم بود(، آنگاه دارندگان 
معدل باال در امتحانات نهايي مزد خود را از 
كوشش درس خواندن و يادگيري مطالب 
)نه تس��ت زدن هاي مبتني به انواع ترفند( 

خواهند گرفت. 
بيتوجهيمديرانبهوظايف

براساس روح، هدف و متن قانون سنجش 
و پذيرش دانشجو )مصوب 92/۶/10( قرار 
بود سابقه تحصيلي، پس از پنج سال محور 
اصلي س��نجش و پذيرش دانش��جو باشد 
و ميزان تأثير كنكور در پذيرش دانش��جو 
به حداقل خود )10ت��ا 15درصد( كاهش 
يابد. تفس��ير غلط و منفعت طلبانه رئيس 
سازمان سنجش از اين قانون و سوء استفاده 
آموزش و پ��رورش با ايج��اد دكان »ترميم 
معدل« موجب ش��ده در سال هاي گذشته 
برخالف روح، هدف و مت��ن قانون، ضريب 
تأثير كنكور به 100افزايش و ضريب تأثير 

سابقه تحصيلي به صفر كاهش يابد. 
ناديده گرفت��ن ض��رورت افزايش ضريب 
تأثير سابقه تحصيلي و نبود كيفيت يكسان 
تحصيلي در سيستم آموزشي كشور موجب 
شده در همان پاش��نه قبلي بچرخد. يعني 
مديران آموزش و پرورش و سازمان سنجش 
با بي توجهي به وظايف شان موجب شده اند، 
از طرف��ي كنكور همچن��ان يكه تازي كند 
و از طرفي راه براي طرح ه��اي درآمدزايي 

همچون ترميم معدل باز باشد. 

 وزیرکشور آمار معتادان را
شخصًا 700هزارنفر کاهش داد!

رحمانیفضلیطیاظهاراتیعجيبوغيركارشناسیمدعیشدجامعهآماریمعتادان
دردورهمديريتپنجسالهاواز3ميليوننفربه2ميليونو300هزارنفررسيدهاست

بدونآنكهتوضيحدهداين700هزارنفركهبهقدرجمعيتيككشورهستند،دقيقاكجارفتندوچهشدند!

وزيركش�وراعالمك�ردتع�دادمعتادان
نسبتبهپنجسالگذش�ته700هزارنفر
كاهشداشتهاستكهدراينكاهشبيش
از۶5درصداقداماتمقابلهاي،اطالعاتي
بودهاس�تاعالماينخبردرحالياست
كهآق�ایرحمانیفضل�یتوضيحندادند
چگونهوباچهمكانيزمیتوانس�تهاندبه
اندازهجمعيتكش�وربحري�نازجامعه
معتادانم�ابكاهند!آنهمدرش�رايطی
كهچهرهش�هرهاومحلههابرخالفاين
اظهاراتاست.دادهمهمسئوالنبهجزء
وزيركشورهمازازدياداعتيادبههواست!
آسيب هاي اجتماعي پاشنه آشيل كشور به 
حس��اب مي آيند و تا زماني كه برنامه ريزي 
اصول��ي و سيس��تمي ب��راي پيش��گيري و 
درمان اين آس��يب ها اعمال نشود همچنان 
اف��راد جامع��ه در مع��رض اعتي��اد، طالق، 
حاشيه نش��يني خواهن��د ب��ود. مدي��ركل 
دفتر تحقيقات و آموزش س��تاد مب��ارزه با 
موادمخدر نهاد رياست جمهوري با اشاره به 
اين موضوع كه ترياك بيشترين ماده مخدر 
مورد مصرف معتادان است، گفت: ترياك با 
ميزان 3/5۶درصد رتبه نخس��ت و خانواده 
كانابيس)شامل حشيش، گل، ماري جوانا(، 
شيش��ه و هرويين به ترتيب رتبه هاي دوم تا 
چهارم ماده مخدر مورد مصرف افراد معتاد را 

در كشور دارند.  حميدرضا صرامي درخصوص 
پيش��گيري اولي��ه از اعتياد و آس��يب هاي 
اجتماعي اعالم كرد: خانواده كانابيس شامل 
حش��يش، گل و ماري جوان��ا 9/11درصد، 
شيشه 3/8درصد و هرويين 7درصد از حجم 

موادمخدر مصرفي هستند. 
آم�ار3ميلي�وننفريمعت�اداندر

كشور
 آمار ه��اي اعالم��ي از س��وي اين مس��ئول 
حاكي از آن اس��ت كه 2ميليون و 802هزار 
و 800مصرف كننده مس��تمر موادمخدر در 
گروه سني 15تا۶4 سال در كشور وجود دارد 
و 800 تا 850هزار نف��ر از معتادان زير چتر 
خدمات درماني هس��تند. وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي و وزارت 
بهداش��ت بايد تالش هاي خ��ود را مضاعف 
كنند تا شمار مراكز درمان و ترك اعتياد به 
ميزان س��ه برابر كنوني افزايش يابد تا همه 
معتادان زيرپوش��ش برنامه ترك موادمخدر 

قرار گيرند. 
همچنين مديركل دفتر تحقيقات و آموزش 
س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر نهاد رياس��ت 
جمه��وري گفت: 15۶هزار نف��ر از جمعيت 
مصرف كنندگان مس��تمر موادمخدر را زنان 
تشكيل مي دهند. براي زنان خانه دار، دختران 
دانش آموز و جوان سطح مداخالت پيشگيري 

بايد افزايش يابد. 
افزايشمرگوميرباموادناخالص

35درصد موادمخدر توليدي در افغانس��تان 
از اي��ران عب��ور مي كن��د ك��ه معض��الت 
متع��ددي را براي كش��ورمان ايج��اد كرده 
اس��ت. ناخالصي هاي موجود در موادمخدر 
نيز مرگ و مير مصرف كنن��دگان را زياد و يا 
عواقب ديگري براي اف��راد ايجاد مي كند كه 
هزينه هاي آن بر اجتماع تحميل مي ش��ود. 
در اين خصوص صرامي معتقد اس��ت، همه 
طبقات اجتماعي با هر سطح سواد در معرض 
ابتال به موادمخدر هستند. بنابراين در رويكرد 
اجتماعي شدن عرصه پيش��گيري همه بايد 
ايفاي نقش كنند و سطح مداخالت درماني 
و پيشگيري از مصرف موادمخدر نيز در سبد 

كاالي زندگي قرار گيرد. 
ق�رارگاهآس�يبهاياجتماعييك

گامبهجلو
 به گفته وزير كش��ور تاكنون ش��ش جلسه 
درخصوص آسيب هاي اجتماعي در خدمت 
رهبر معظم انقالب برگزار شده است و جلسه 
هفتم نيز در اواخر آبان برگزار مي شود و ايشان 
ش��خصاً اين موضوع را پيگيري مي كنند. در 
اين خصوص عبدالرضا رحماني فضلي، وزير 
كشور با اشاره به اهميت موضوع موادمخدر 
در جامعه اظهار داش��ت: موضوع موادمخدر 

موضوع پيچيده اي اس��ت كه با جان و بدن 
انس��ان مرتبط و همه دني��ا در اين خصوص 
درگير هستند و ما نسبت به شرايط جهاني در 
وضعيت مطلوبي هستيم، ضمن اينكه در آغاز 
فعاليت بنده در س��تاد مبارزه با موادمخدر و 
براساس شيوع شناسي اعتياد حدود 3ميليون 
نفر معتاد وجود داش��ت كه در حال حاضر از 
اين تعداد 700 هزار نفر كاهش يافته است. 

هم��ه آمارهايی ك��ه تاكنون ارائه ش��ده اند 
برخالف اظهارات روزگذش��ته وزيركش��ور 
اس��ت. ای كاش آقای رحمان��ی می گفتند 
چگونه توانس��ته اند به اندازه جمعيت كشور 

بحرين از جامعه معتادان بكاهند؟! 
اعتياد؛عاملاولطالق  

 اعتياد عامل اصلي براي روآوردن فرد به ساير 
آس��يب هاي اجتماعي اس��ت. در اين زمينه 
رحماني فضلي، با اش��اره ب��ه نقش مخرب 
موادمخدر در ب��روز آس��يب هاي اجتماعي 
تأكيد كرد: وقتي موضوع طالق را بررس��ي 
مي كنيم، اولين عامل اعتياد اس��ت؛ ضمن 
اينكه رهبر معظم انق��الب نيز در پنج عنوان 
آسيب شناسي اعتياد را به عنوان آسيب اول 

مطرح كردند. 
۶5درص�داقدام�اتاطالعات�ي

بودهاست
رحماني فضلي با بيان اينكه نيروي انتظامي 
عالوه ب��ر مب��ارزه ب��ا موادمخ��در در حوزه 
اجتماعي كردن مبارزه نقش زيادي داش��ته 
اس��ت، گفت: ما ب��دون اجتماعي كردن اين 
مس��ئله نمي توانيم با مس��ائل آس��يب هاي 
اجتماع��ي مواج��ه ش��ويم، ضم��ن اينكه 
بهترين راه مب��ارزه با اعتياد، معتاد نش��دن 
است. وي با بيان اينكه در بحث پيشگيري و 
اجتماعي كردن مبارزه با اعتياد تشكل هاي 
مردمي نقش مؤثري دارن��د، گفت: در بحث 
مقابله با موادمخدر تأكيد بر روش اطالعاتي 
بوده و بي��ش از ۶5درصد اقدامات مقابله اي، 
اطالعاتي بوده است و نيروي انتظامي و وزارت 
اطالعات كاره��اي خوبي را انج��ام داده اند.  
وزير كشور با اشاره به اقدامات انجام شده در 
حوزه صيانت خاطر نشان كرد: براي هشت تا 
10هزار نفر از بهبوديافتگان از اعتياد اشتغال 
ايجاد كرده ايم، ضمن اينكه در بعد بين المللي 
نيز تالش كرديم با س��ازمان ملل و نهادهاي 
منطقه اي تعامل داش��ته باش��يم، اما با همه 
اقدامات انجام شده هنوز هم وجود يك معتاد 
براي ما مسئله است.  گفتني است رحماني 
فضلي، دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر بود 
كه با معرفي اسكندر مؤمني از سوي فرمانده 

نيروي انتظامي، جاي خودش را به وي داد. 

88498440سرويس اجتماعي

  س��خنگوي كميسيون بهداشت مجلس 
اعالم كرد: در صورتي كه سازمان هاي بيمه گر 
در پرداخت مطالب��ات داروخانه ه��ا تأخير 
داشته باش��ند، بايد خس��ارت مادي بدهند 
تا نظام بهداش��ت و درمان از مسير درست و 

صحيح آن خارج نشود. 
   وزير آموزش و پرورش در ديدار س��رزده 
از يك دبستان، وقتي از دانش آموزان كالس 
سومي خواست تا دس��ت راست خود را بلند 
كنند، بچه ها نمي دانستند دست راست شان  

كدام است!
 معاون توانبخش��ي س��ازمان بهزيستي 
كشور با اش��اره به نگهداري 100هزار بيمار 
رواني در مراكز ش��بانه روزي گفت: شرايط 
اقتصادي عاملي ب��راي ارجاع بيماران رواني 
به مراكز بهزيستي شده و نيازمان به افزايش 

مراكز نگهداري را افزايش داده است. 
مدي��ركل تعزي��رات حكومتي اس��تان 
خوزستان از محكوميت يك قاچاقچي قاشق 
و چنگال، تلفن همراه و دستگاه تلفن روميزي 
به پرداخت2ميلي��ارد و 810 ميليون ريال 

جزاي نقدي خبر داد. 
معاون عمران و توس��عه امور ش��هري و 
روستايي وزير كشور در راستاي ساماندهي 
نيروي انس��اني ش��هرداري ها گف��ت: قرار 
اس��ت براس��اس مج��وز س��ازمان اداري و 
استخدامي كش��ور تا س��قف 50هزار نفر از 
كاركنان قراردادي شهرداري ها با تحصيالت 
دانشگاهي و حداقل سه سال سابقه خدمت 

تبديل وضعيت شوند. 
يك دندان متعلق به كودك نئاندرتال براي 
نخستين بار در پناهگاه صخره اي باوه يوان در 

استان كرمانشاه كشف شد. 
 اس��تاندار تهران در جلس��ه كميسيون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: با گرانفروشان 
و محتكران بايد طب��ق قانون برخورد جدي 
ش��ود، اما در اين راه الزم اس��ت كساني كه 

توليدكننده و دلس��وز واقعي هس��تند و در 
عرصه اقتص��ادي توليد داخل��ي خادمند، از 
س��ودجويان و كس��اني با ديگر برچسب ها 

جدا شوند. 
رئي��س كميس��يون برنامه و بودج��ه 
ش��وراي ش��هر تهران اظهار كرد: شهرداري 
بايد مكانيس��مي تعبيه كند تا براس��اس آن 
پيگيري هاي الزم براي تحقق 3300ميليارد 
تومان اوراق مشاركت توسعه حمل و نقل ريلي 

به عمل آورد. 
 رئي��س مركز مديري��ت پيون��د وزارت 
بهداش��ت با بيان اينكه پيوند كليه در ايران 
سال 2017 به بيش��ترين آمار پيوند از فرد 
مرگ مغزي رسيده است، گفت: برپايي مراكز 
فراهم آوري و شناسايي اعضا و نسوج پيوندي 

از سياست هاي وزارت بهداشت است. 
 وزي��ر عل��وم گفت: م��ا امروز ني��از به 
روزكردن همه همكاري ها و بهره گيري از 
جديدترين دستاوردها در مديريت كشور 
داريم، بعضاً نقص ها ممكن اس��ت به دليل 
كوتاهي يك ش��خص يا مدير باشد يا عدم 
پيش بيني و آينده نگ��ري؛ اما جبران آن با 

حضور دانشگاهيان سخت نيست. 
 رئيس اداره نظارت ب��ر توليد و كنترل 
كيفي اداره كل تجهيزات پزش��كي ضمن 
تشريح اقدامات وزارت بهداشت براي ارتقاي 
كيفيت تجهي��زات پزش��كي توليد داخل 
گفت: بازار تجهيزات پزشكي كشور حدوداً 
2/5 ميليارد دالري است و تقريباً بين 30تا 
40درصدش سهم تجهيزات پزشكي توليد 

داخل است. 
مديركل دفت��ر آموزش ه��اي كاردانش 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازي 
نمايشگاه هاي دائمي و سامانه هاي توليدات و 
خدمات هنرستاني ها در استان هاي مختلف 
كشور گفت: هنرجويان چرخه توليد تا فروش 

محصوالت خود را مي آموزند. 

مديركل نوسازي مدارس اس��تان تهران با 
اشاره به ساخت 12هزار كالس درس گفت: 
تهران بيش از 23هزار كالس فرسوده دارد. 

علي شهري مديركل نوسازي مدارس استان 
تهران افزود: استاندار تهران به دستگاه هاي 
اجرايي اس��تان دس��تور داد تا درخصوص 
ساخت 12هزار كالس درس در استان تهران 
مساعدت و همراهي با نوسازي مدارس تهران 
داشته باشند تا در مدت زماني قابل توجه اين 
تعداد فضاي آموزشي به مجموعه كالس هاي 

درس تهران افزوده شود. 
وی اف��زود: هم اكنون در مجموعه اس��تان 
تهران به 900 فضاي آموزش��ي 15كالسه 
كه ب��ه معني 13ه��زار و 500 كالس درس 
است، نياز داريم تا وضعيت تهران به شرايط 
استاندارد كش��وري نزديك شود؛ اين اقدام 
اس��تاندار ته��ران و همراهي براي س��اخت 
12هزار كالس درس، بسياري از مشكالت 

فضاهاي آموزشي را مرتفع خواهد كرد. 
ش��هري با اش��اره به اينك��ه مي��زان تراكم 
دانش آم��وزي در برخ��ي كالس هاي درس 
استان تهران فراتر از 30نفر است، خاطرنشان 
كرد: استانداردهاي كشوري نشان مي دهد 
كه ميزان تراكم دانش آموزي در هر كالس 
درس نبايد فراتر از 24دانش آموز باش��د و با 

افزوده شدن 12هزار كالس درس مشكالت 
مربوط به تراكم دانش آموزي نيز تا حدودي 

مرتفع مي شود. 
مديركل نوس��ازي مدارس اس��تان تهران 
تصريح كرد: »تهران« به س��اخت فضاهاي 
آموزش��ي جديد نياز دارد و براي رس��يدن 
به شرايط و اس��تانداردهاي كش��وري بايد 
مدارس مطابق با رشد جمعيت احداث شود 
و در ش��رايطي كه تهران و به ويژه حاش��يه 
اين كالنشهر بزرگ هر روز شاهد مهاجران 
از ديگ��ر شهرهاس��ت، بنابراين س��اخت و 
پيش بيني فضاي آموزشي مورد نياز بسيار 

حائز اهميت است. 
وي با اش��اره به وضعيت فضاهاي آموزشي 
فرس��وده اس��تان تهران گفت: هم اكنون از 
مجموع 53 هزار و 445 كالس درس دولتي 
در اس��تان تهران، بي��ش از 23 هزار كالس 

درس فرسوده هستند. 

  استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران بيان 
داشت: در سفر اربعين والدين بايد ماسك 
به همراه داش��ته و در صورت لزوم عالوه بر 
استفاده خود آن را براي كودكان نيز مورد 
استفاده قرار دهند؛  همچنين داشتن شربت 
و شياف استامينوفن در هنگام سفر ضروري 
و پمادهاي مربوط به رفع عرق س��وز شدن 
نيز نباي��د از نظر والدين م��ورد غفلت واقع 
شود. طباطبايي با تأكيد بر ضرورت تزريق 
واكسن آنفلوآنزا براي كودكان قبل از شركت 
در مراسم پياده روي اربعين خاطرنشان كرد: 
كودكان بايد برنامه واكسيناسيون خود را تا 
قبل از شش سالگي كامل كنند تا در معرض 

بيماري هاي مختلف قرار نگيرند. 
  رئيس اداره س��رمايه انس��اني س��رباز 
س��تادكل نيروهاي مس��لح درباره س��فر 
س��ربازان به عتبات گفت: ب��ه فرماندهان 
توصيه شده تا به سربازاني كه قصد خروج 
از كشور و ش��ركت در راهپيمايي اربعين را 
دارند، يك هفته مرخصي تشويقي داده شود 
و اگر فرماندهي با اين موضوع موافقت كند 

امكان سفر سربازان به كشور عراق در ايام 
اربعين وجود دارد، اما تصميم گيري در اين 

خصوص بر عهده فرماندهان است. 
  عباس قطب الديني رئيس ستاد بازسازي 
عتبات عاليات سامرا در تش��ريح اقدامات 
صورت گرفته براي آماده س��ازي شهر هاي 
سامرا و »بلد« براي مراسم اربعين حسيني 
اظهار كرد: با همت خيري��ن و هيئت هاي 
مذهبي، 2۶موكب ايراني در كنار پنج موكب 
اهل تسنن سامرا، به زائران اربعين خدمات 

اسكان و تغذيه ارائه مي كنند. 
  مجتبي خالدي س��خنگوي س��ازمان 
اورژانس كش��ور با اش��اره به حضور عوامل 
اورژانس در مسير حركت زائران اربعين 97 
گفت: 900دستگاه آمبوالنس، 35دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس، 10فروند بالگرد، چهار 
دس��تگاه خودرو ارتباطات، چهار دستگاه 
تعمي��رگاه س��يار، 9واح��د بيمارس��تان 
صحراي��ي، 5۶ واحد كلينيك س��يار و 89 
واحد مركز درماني از جمله خدمات اورژانس 

كشور است. 

دراينستونپيامها،متنها،عكسنوشتهاوخبرهايكوتاه
منتشرش�دهدرفضايمجازيرامنتش�رخواهيمكرد؛بدون
هيچگونهتوضيحوتفسير.بازنشراينمواردهمبهمنزلهتأييد

ياردمحتوايهيچكدامازآنهانيست.

فاطمهمحبيباانتشاراينعكستوئيتكرد: لطفاً نخنديد! ولي 
من اين وسايل رو براي سفر اربعين برمي دارم؛ گفتم شايد به كار شما 

هم بياد. به نظرتون چيزي كم و كسر نيست؟!

وحيديامينپورتوئيتكرد: غذاهاي ساده، بي رنگ و رويي كه اين 
بچه هاي عراقي با التماس تعارفتون مي كنند رو بگيريد... هرچه داشتند 

رو براي سيدالشهدا)ع( آوردند. غذاي حضرتي كه ميگن همينه.

مولودتوئيتكرد: محسن هاشمي: »سيس��تم فربه و آلوده به رانت 
شهرداري نمي تواند به مردم خدمت كند.« ما هم اين رو مي دونستيم 
فقط نمي فهميم با وجود اين چرا تو فاصله يك سال اخير نصف اعضاي 
حزب اتحاد و كارگزاران رو به زور جا كرديد تو شهرداري و شوراي شهر 

كه فربه تر بشه. از رانت هم كه نگم.
 
عبدالملكيتوئي�تزد: چه جوريه كه اگه يك��ي در حين رانندگي 
كمربند ايمني ش��و نبنده فوري جريمه ميشه، اما اگه يه وزيري كشور 
رو به عقب برگردونه و هزاران ميليارد تومن به ملت ضرر بزنه هيشكي 

نميگه بش خرت به چند؟!
 
آمنهتوئي�تكرد: يادمه ي��ه مدتي با هر نماين��ده اي حرف مي زدم 
آخرش مي پرسيدم، فضولي نباشه ولي شما چقد هزينه كرديد نماينده 
ش��ديد؟ چقد حقوق مي گيريد؟ رقم ها خيلي عجيب و غريب بود. اگه 
290نماينده محترم بنويسند، چقد براي نماينده شدن هزينه  كرده اند 

هم مزيد امتنان خواهد بود؛ از يك ميليارد بود تا 400 م و... 

ايرانمنباانتش�اراينعكستوئيتكرد: افتتاح مدرسه نوكپر 
اولين مدرسه نوكپر حامي ايران من در روستاي هناران  گشت  سراوان 
افتتاح شد. اين مدرسه اولين مدرسه كپري است كه به همت انجمن 
حامي و پويش ايران من با مشاركت جامعه محلي به صورت پايلوت در 

استان سيستان و بلوچستان ساخته شده است. 
  
رسولش�كرينياتوئيتكرد: طرف پدر اعتماد عمومي و سرمايه 
اجتماعي مملكت رو در آورده... االن طرح مسئله و كمك طلب مي كنه... 
آقاي جهانگيري... مشكل بي برنامگي، عدم تمكين به قانون، مديران 
دوتابعيتي، انتصابات فاميلي، عدم صداقت و نگاه از باال به پايين به مردم 

است. يه بار ديگه وعده هاي انتخاباتي تون رو ببينيد... 

 جنگلساالرباانتشاراينعكستوئيتكرد: سه هفته است، زير  
پله رو خالي كرده ، ميگه اينجوري تر تميزتره، امروز اتفاقي فهميديم يه 
كارتنخواب رو راه ميده، شب ها مياد اينجا ميخوابه، اگه فرشته نيست 

پس چيه اين مادربزرگ من!؟

 محمدباانتش�اراينعكستوئيتكرد: كتاب »مديريت خانواده 
و سبك زندگي«؛ پايه دوازدهم تمامي رش��ته ها، بخشي هايي از يك 
گزارش را عيناً به عنوان يك درس آورده، بي آنكه اسمي از منبع گزارش 
يا عكاس بياورد. در اين س��بك زندگي كه آم��وزش مي دهيد، »حق 

مؤلف« جايي ندارد؟

 مجيدعسكريباانتشاراينعكستوئيتكرد: اينجا ايران است... 
مغازه بدون فروشنده اي كه صاحبش به پياده روي اربعين رفته و هركس 

هر چيزي را برمي دارد و خودش كارت مي كشد... 

 زهراهابتوئيتكرد: امريكا از توافق هسته اي با روسيه هم خارج 
شد. يعني امريكا هر روز داره عهدشكني مي كنه و اون وقت يه عده تو 
داخل ميگن بيا فالن پيمان رو امضا كنيم كه بهانه رو از امريكا بگيريم.

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

 بيژن يانچشمه
  گزارش  يک

۲۳ هزار کالس درس فرسوده فقط در استان تهران 
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