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آزادی ژان والژان آمریکایی و مرغ های آبکی!
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3.4 M views

سرقت اموال عمومی؛ این قسمت :عالیم ایمنی
اظهارنظر جدید استاندار سیستان و بلوچستان یکی از
خبرهایی بود که در بین خبرهای فضای مجازی بسیار
دیده شد .موهبتی در جمع خبرنگاران گفت« :در حوزه
راهداری تا شش میلیارد تومان عالیم ایمنی سرقت
شده است که این مسئله میتوانست نقش موثری در
کاهش تصادف داشته باشد» .استاندار همچنین به
نقش مهم رسانهها اشاره کرده و خواستار رسیدگی به
مشکالت مردم سیستان و بلوچستان شده است تا فقر
و کمبود امکانات در این منطقه کاهش پیدا کند .کاربری
نوشت« :باید به فکر جایگزین های دیگه ای برای جنس
تابلوها باشن که سرقت اش برای دزدا به صرفه نباشه
و هزینه کمتری هم ببره» .کاربر دیگری نوشت« :از کجا
معلوم اصال نصب شده باشه!» کاربر دیگری هم نوشت:
«قطعااگرمشکالتفقردراینمنطقهحلبشهآمارجرایم
و سرقتها هم به همون نسبت کمتر میشه».

2.8 M views

ژان والژان آمریکایی آزاد شد
دو خبر این روزها از وضعیت زندانها در آمریکا حسابی
در فضای مجازی پر حرف و حدیث شده است .یکی خبر
زایمان زنی در یکی از زندانهای آمریکا بود که فرزندش
را به تنهایی و در شرایطی وحشتناک به دنیا آورد .این
زن که به خاطر سرقت هویت در حبس بوده است حاال
تصمیم دارد از کالنتری و شهرداری دنور شکایت کند.
گفته میشود مسئوالن زندان از وضعیت بارداری او
کامال باخبر بودهاند .خبر دوم هم آزاد شدن یک مرد
اهل ایالت آالباما بود که پس از 36سال حبس آزاد شد.
جرم او دزدیدن  50دالر از صندوق یک نانوایی اعالم
شده است .کاربری در این باره نوشت« :به نظر میرسه
جرمش بیشتر سیاهپوست بودنش بوده تا سرقت!»
کاربر دیگری هم نوشت« :ژان والژانی بوده واسه
خودش که در تاریخ تکرار شده!»
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بامداد دیروز خبر درگذشت روزنامهنگار محبوب ورزشی،
«مهدی شادمانی» خیلیها را تحت تاثیر قــرار داد و
واکنشهای مجازی بسیاری را موجب شد .روزنامهنگاری
که حدود سه سال با بیماری سرطان مبارزه کرد و امید و
صبرش خیلیها را تحت تاثیر قرار داد .مرحوم شادمانی
در دوران بیماریاش هم در فضای مجازی فعالیت داشت
ودرنوشتههایششکرگزاربودنوتوکلشبهخدادرعین
امیدباالیشبهزندگیبهخوبینمایانبود.یکروزنامهنگار
ورزشی در صفحه شخصیاش نوشت« :سیلی محکم صبح
شنبه هم نبودن مهدی شادمانی بود .همه صبرهای جهان
برای همسر نازنین اش» .یک روزنامهنگار دیگر هم از
روزهای همکاریاش با شادمانی در «همشهری جوان»
یاد کرد و نوشت« :دیگر درد نمیکشی پسر .ما تو را با آن
خندههای از ته دل وسط شلوغی تحریریه توی خاطرمان
زنده نگه میداریم».

3.1 M views

آب به مرغ بستن!
به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن
عده ای برای تازه نشان دادن مرغ های مانده آب تزریق
می کنند و با این کار هم باعث می شوند مرغ تازه جلوه
کند و هم آب تزریق شده را که به وزن مرغ افزوده
به قیمت مرغ می فروشند .کاربری درباره این ویدئو
نوشت« :این دیگه نمونه بارز ضرب المثل آب به شیر
بستن بود فقط باید به جای شیر بگی مرغ!» کاربر دیگری
نوشت«:منموندمیهعدهچطورراضیمیشننونحروم
ببرن برای زن و بچه شون ».کاربری هم نوشت« :این که
برکت از مال و اموالمون رفته به خاطر همین کارهاست».
کاربر دیگری هم نوشت« :باز خدا کنه صرفا آب باشه برا
گرون تر فروختن ما راضی هستیم».
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تماشاگرهای دوست داشتنی
کار خوب هواداران سپاهان در جمع آوری زباله ها پس از
پایان بازی مقابل ماشین سازی تبریز در ورزشگاه نقش
جهان اصفهان در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و نوید
این را می داد که امسال در طول لیگ ورزشگاه ها بعد از
هر بازی غرق در انبوه زباله ها نباشد .کاربری نوشت« :باید
خود ورزشگاه ها با در اختیار گذاشتن کیسه های زباله به
تماشاگرانبهتمیزیورزشگاههاکمککنن».کاربردیگری
نوشت«:ماهممیتونیممثلژاپنیهانشونبدیمکهآدم
های با فرهنگ و اصیلی هستیم ».کاربری هم نوشت« :دم
همه اونایی که به فکر محیط زیست و تمیزی محل زندگی و
شهرشون هستن گرم».

▪متوسطسرانهآموزشیدرجهان

طبق آمــار ســازمــان «همکاریهای اقتصادی و توسعه»،
درگذشتهبهترینسیستمهایآموزشیدرکشورهایاروپایی
میانگین ســرانــه دانــشآمــوزی کشورهای دنــیــا۹۳۱۳ ،
و آمریکای شمالی قرار داشتند و کشورهای آسیایی از این
دالر آمریکاست؛ سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه
نظر بسیار ضعیف و فقیر بودند اما با تغییرات صورت گرفته
( )OECDدر جدول هزینههای آموزش و پرورش (۱۲سال
در سیاستهای تحصیلی ،بعضی مدارس آسیایی پیشرفت
اول تحصیلی مدارس) سرانه پرداختی هر کشور را به ترتیب
بسیاریکردندوتوانستندباافزایشسرانهآموزشی،دررتبههای
باالترین تا پایینترین عضو این کشورها آورده است .این نتایج
باالیجدولقراربگیرند.سرانهآموزشیازتقسیمبودجهآموزش
نشان میدهد که لوکزامبورگ که  600هزار نفر جمعیت
وپرورشبرتعداددانشآموزانحاصلمیشود.بهعبارتدیگر،
دارد ،با سرانه دانش آموزی  ۲۱۱۵۲دالر بیشترین سرانه
سرانهآموزشینشانمیدهدکهبهطورمیانگیندریکسال(یا
دانشآموزی را داراست .با توجه به آن چه گفته شد ،سرانه
دوره معین) برای آموزش و تحصیل هر دانش آموز چقدر هزینه
دانشآموزی در ایران چیزی حدود یک سوم متوسط جهانی و
شدهاست.بودجهآموزشوپرورش  ایراندرسال 98درحدود
قابل قیاس با برخی کشورهای آفریقایی
45هزارو 831میلیاردتوماناست  ،اگر
این مبلغ را بر تعداد دانش آموزانی که با میانگین سرانه دانشآموزی اســت .این درحالی است که براساس
برنامه چشمانداز  ،۱۴۰۴ما باید از همه
توجه به آمارهای رسمی سازمان برنامه
و بــودجــه  12میلیون و  242هــزار نفر کشورهای دنیا۹۳۱۳ ،
کشورهای منطقه در زمینه آمــوزش و
هستند ،تقسیم کنیم سرانه هر دانش آموز دالر است و این سرانه در پرورش ،پیش بیفتیم.
به دست می آید که با توجه به رقم های ایران چیزی حدود یک سوم
▪تلخی پایین بودن سرانه آموزشی
باال سهم هر یک از دانش آموزان در سال
چیزی حــدود سه میلیون و  743هزار متوسط جهانی و قابل قیاس سرانه پایین آمــوزش در کشور خطرات
تومان می شود که با توجه به قیمت دالر با برخی کشورهای آفریقایی بیشماری را در پی خواهد داشــت که
سال های آینده نتیجه آن را خواهیم دید.
سرانه هر دانش آموز  340دالر خواهد
است
با توجه به زیاد شدن مدارس غیر انتفاعی
بود .البته دلیل این که سرانه آموزشی در
و پایین آمــدن سرانه آموزشی با افت آمــوزش روبــه رو
کشورمانسبتبهدیگرکشورهابسیارپاییناست،بهتغییر
خواهیم بود که می تواند برای نسل بعد که می خواهند کشور
نرخ ارز که حدود سه برابر افزایش داشته بر می گردد و گرنه
را اداره کنند ،مشکالتی به همراه داشته باشد.
بودجه امسال آموزش و پرورش نسبت به سال قبل26
درصدافزایشداشتهاست.
▪گردشمالیآموزشگاههایکنکور
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کسی مسئول جمع کردن زباله های شما نیست
ویدئویی متاثر کننده در فضای مجازی پر بازدید شد که در
آن یکی از هموطنان شمالی در کنار زباله های پالستیکی
زیادی که از مرتع جمع کرده ایستاده و از آسیب هایی که
این زباله ها به مردم منطقه زده می گوید .او می گوید شب
و روز کارمان شده آشغال جمع کردن .امسال چهار تا از
گاوهای مان به خاطر عفونت مردند .گوسفندها را که دیگر
نگویم .مردم می آیند این جا تفریح می کنند و با رها کردن
آشغال های شان ما را زجر می دهند .کاربری نوشت« :مرتع
و دشت و طبیعت زباله دانی نیست .قرار هم نیست جایی
سطلزبالهایچیزیبرایشماگذاشتهباشند.خودتانباید
زباله های تان را با خود ببرید ».کاربر دیگری نوشت« :کسی
غیر از خودتون توی طبیعتمسئول جمعکردن زباله هاتون
نیست اینو یاد بگیرید».
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مقایسه سرانه آموزشی ایران با دیگر کشورها خبر از یک واقعیت تلخ دارد

▪سرانهآموزشیدرایران

اون گزینه
 ۱۴رو با شما
نیست
با روحتونه

شادمانی مطبوعات رفت!

ژاپن  ۳۰برابرایران!

آموزشوپرورشپایهواساسیکجامعهاست.کودکاناهمیتمراقبت،همدلی،عشقو...رادرمدرسهیادمیگیرندوبه
شهروندانبرجستهملتتبدیلمیشوند.سیستمآموزشییکشاخصهمهمبرایتوسعهجامعهاستکهباعثمیشودیک
کشوربتواندازآیندهخودمراقبتکند.باتوجهبهنزدیکشدنبهشروعمدارس،بحثکمبودنبودجهآموزشوپرورشهمدر
فضایمجازیدیدهمیشود.امروزسعیکردهایمبراساسآمارواطالعاتیکهازسایتهایمختلفبهدستآوردهایمبودجهو
سرانهآموزشیکشورهایپیشرفتهدنیاراباکشورمانمقایسهکنیم.

در
های ضد سرقت





رسانهآمـــــوزیش

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

▪ژاپن رکورددار بودجه آموزش

در جدول زیر مقدار بودجه آموزشی
در برخی از کشورهای جهان بر
اساس جدول بودجه آموزشی
اتحادیه اروپا همچنین بودجه
آموزش و پرورش ژاپن و آمریکا
در ســال  2013آورده شده
است که با توجه به دانش آموز
هر کشور سرانه آموزشی آن به
دست آمده است.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید به گفته
عضوکمیسیوناجتماعیمجلس،گردشمالی
آموزشگاههایکنکوروموسساتکالسهای
خصوصی دو برابر بودجه آمــوزش و پرورش
اســت که رقــم بسیار زیــادی اســت و اگــر این
مبلغ در آموزش و پرورش به صورت زیربنایی
هزینه میشد ،قطعا از لحاظ آموزش و پرورش
پیشرفتچشمگیریحاصلمیشد.

جدول مقایسه سرانه آموزشی در کشورهای مختلف
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

کشور

ژاپن
آمریکا
انگلیس
فرانسه
ایتالیا
ترکیه
نروژ
دانمارک
فنالند
سوئد
ایران

بودجه آموزشی تقریبی (یورو)

 165میلیارد
 103میلیارد
 79.5میلیارد
 78.9میلیارد
 48.5میلیارد
 22.2میلیارد
 12.4میلیارد
 10.9میلیارد
 6.7میلیارد
 5.4میلیارد
 3.67میلیارد

تعداد دانش آموز

 18میلیون  500هزار
 83میلیون و  500هزار
11میلیون و  750هزار
 15میلیون
 9میلیون
 17میلیون  750هزار
 ۱میلیون 200هزار
 1میلیون و  250هزار
 1میلیون
1میلیون
12میلیون و  242هزار

سرانه آموزشی (یورو)

8918
1233
6765
5260
5388
1250
10333
8720
6700
5400
300

