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چگونه می شود باماهی سه میلیون  •
بایک بچه تحت پوشش  تومان حقوق 
یارانه  ــرا  چ ــد؟  ش میلیاردر  بهزیستی 
مــرا حــذف کردند؟ اقتصاددان دولت 

تدبیرتوضیح بدهد لطفا.
این چه سهام عدالتی است که فقط به  •

یک عده که تند دویدند و ثبت نام کردند، 
تعلق می گیره؟پس بقیه چی؟

ــا پیر  • ــدارب ــال هاست درآرزوی دی س
ــردری زدیم  مرادمان می سوزیم وبه ه
فتح بابی نشدبرای دیداربارهبرم. ای 
کاش درهفته دفاع مقدس امسال این 
اتفاق شیرین بــرای من و همسرم رقم 
بخورد.)جانباز 70 درصد بازمانده ازقافله 

شهدا(.
وام ازدواج گرفته ام 30 میلیون تومان  •

اما باید 35 میلیون پس بدهم. این چه 
جور وام قرض الحسنه ای است؟ این سود 

گرفتن ها رباست.
مگر قــرار نبودابتدا پیامک بفرستند  •

ودر صورت نبود اعتراض، یارانه را قطع 
کنند؟ برای من پیامک نیامده و یارانه ام 

را قطع کردند!
بازنشسته فرهنگی هستم و ماهانه دو و  •

نیم میلیون تومان حقوق می گیرم و چند 
نوه و فرزند دارم اما سال هاست یارانه ام را 
قطع کرده اند و حاال دم از قطع یارانه افراد 
ثروتمند می زنند. پس با این حساب من 
فوق میلیاردر بوده ام و خودم خبر نداشتم!

چرا باید درکشور اسالمی و شیعه پارچه  •
چادر این قدر گرون باشه؟ مدتی است می 
خواهم برای دخترم و همسرم چادر بخرم 
ولی توان خرید ندارم. کاش کارگر نبودم 
و می تونستم نیازهاشون رو برطرف کنم.

سال هاست یارانه مراقطع کرده اند.  •
تاکنون فکر می کردم واقعا شاید شامل 
یارانه نمی شدم اما اکنون که می بینم می 
خواهند یارانه میلیاردرها را قطع کنند 
چرا به من که دهک سوم بوده وبازنشسته 

هستم تعلق نمی گرفته؟
صفحه  • بــا  را  سرگرمی  صفحه  لطفا   

حــوادث در یک برگه چاپ نکنید چون 
بچه ها خیلی کنجکاو هستند و هنگام 
حل صفحه سرگرمی، صفحه حوادث را 

هم مطالعه می کنند.
خداکنه مهاجرت آقــای فغانی بهانه  •

ای نباشدبرای حــذف ایشان ازســوی 

کمیته داوران ایران. خدا کنه همچنان با 
او ارتباط داشته باشند تا در آینده بازهم 
شاهد قضاوت هایش به عنوان داور ایرانی 

باشیم.
خوش به حال ثروتمندان که فرزندان  •

ــی مدرسه  شــان را با روحیه خــوب راه
ودرس می کنند ولــی من معلول با دو 
فرزند محصل چطور دلبندانم را بفرستم 
به مدرسه در حالی که لباس و لوازم تحریر 

ندارند؟
امــیــدوارم امثال علی کریمی به این  •

نتیجه رسیده باشند که هواداران فوتبال 
هر حــرف غیر عقالنی همانند تحریم 
ورزشــگــاه رو نخواهند پذیرفت و باید 
منطق و استدالل داشته باشند و اساسا 
اختالط مرد و زن در همه چیز غیر عقالنی 
است. مثل قضاوت داور زن در فوتبال 
برای مردان که اصال جالب نیست یا مثال 
مسابقه بین تیم فوتبال زنان با مردان که 
به نابودی فوتبال و مسخره بازی خواهد 

انجامید.
همشهریان عزیز این قدر از پزشک های  •

محترم انتقاد نکنید. به خدا در هر قشری 
ــودم االن  ــود داره. من خ خــوب وبــد وج
تحت نظر یک متخصص قلب هستم. 
بعد آنژیو دوبار رفتم مطب اما اصال از من 
ویزیت نگرفت. همیشه توی کانالش به 
تمام سواالت جواب می ده انگار حضوری 
ــوی مطب هــم دوتــا  ــی. ت معاینه مــی ش

دستگاه کارت خوان داره.
با  • کارمندی  هستم،  استقاللی  من   

درآمد بسیار کم اما عاشق فوتبال. خودم 
را گذاشتم جای مصاحبه شونده های 
زندگی سالم و عجیب بود که من هم با 
از  نمی تونم  میلیونی،   100 پیشنهاد 
باخت 6 بر صفر استقالل خوشحال بشم!

محترمی  • هموطن  آن  تــوجــه  قــابــل 
که گفته آقــای روحانی ففط پشت میز 
ریاست جمهوری میشینه و هیچ کاری 
نمی کنه! شما متوجه نشدی که ایشان 
شخصادرمیان مــردم)داخــل ماشین( 
حضور پیدا می کنه وحتی نظرسنجی هم 
کرده؟! لطفا بدون اطالع تهمت نزنید.

کلی کارکرده بنده خدا!
 مسئول محترم سازمان یارانه ها اگه من  •

بازنشسته بیشتر از یک آپارتمان صدمتری 
ویک ماشین چینی و حقوق ماهانه بیشتر 

از دو و نیم میلیون تومان داشتم همگی 
از آن شما. وگرنه پاسخ دهید که به چه 
دلیل از چهار سال پیش یارانه مرا قطع 

کرده اید؟
صنعت خودروسازی ما مخصوصا سایپا  •

و ایران خودرو به هیچ وجه مردمی، ملی و 
برای آسایش مردم نیستند بلکه بزرگ 
ترین عامل گرانی و استاد کالهبرداری 

از ملت اند.
 توی صفحه های ورزشی تون چرا قیاس  •

مع الفارق می کنید؟ کجای سردار شبیه 
رونالدو و علی دایی است که بتونه رکورد 

جهانی برای ایران ثبت کنه؟
 آن هایی که هنوز سهام عدالت ثبت  •

نام نکرده اند به کجا و به کی باید مراجعه 
کنند؟ یعنی همین چندرغاز راهم از ما 

دریغ می کنید؟
با ایــن وضــع کاغذ می توانید برخی  •

مطالب وصفحات روزنامه را حذف کنید. 
برخی صفحات بی مخاطب یا خیلی کم 

مخاطب اند.
بیشتر از دو ســال و نیم اســت کــه در  •

پــاســاژی کــار می کنم. 14 ساعت کار 
می کشند ماهی یک میلیون تومان می 
دهند. کل پرسنل بیمه اند جز من. اضافه 
کار و قانون کار هم نمی دهند. بسیار حق 

خوری می کنند.
مسئله کارت ملی که در روزنامه منعکس  •

می شود، صدای یک نفر نیست. من هم 
خرداد۹7 اقدام کرده ام. آن اوایل به ما 
گفتند یک ماه طول می کشد ولی بعد از 
این مدت هنوز کارت ملی ام صادر نشده 
است. این مشکلی است که ثبت احوال 
برای مردم به وجودآورده. حاال که پاسخ 
گو نیست بهتر است اعتبار کارت های 
قبلی رابـــرای مدتی تمدید کند تارفع 

گرفتاری شود.
چرا سازمان تعزیرات حکومتی نظارتی  •

ــاذب فروشگاه های  بر تخفیف هــای ک
زنجیره ای ندارد؟ آیا مسائل پشت پرده 

ای وجود دارد؟!
 آیا بانک مسکن تضمین می کند که  •

جوانان با این مقدار سپرده بعد از مدت 
پنج ســال و دریافت وام 150 میلیون 
تومانی می توانند صاحب خانه شوند؟ 
شاید آن موقع قیمت خانه پنج برابر شود. 

کسی چه می داند؟

عملیات »بازار باز« در آستانه اجرایی شدن 
در حالی که مدتی از طرح موضوع استفاده بانک 
مرکزی از سیاست »بازار باز« می گذرد، دیروز 
رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی با تعیین 
اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک 
مرکزی، آغاز به کار این کمیته را ابالغ کرد. بر این 
اساس، اجرای سیاست جدید بازار باز که هدف 

آن کنترل نقدینگی و نرخ سود و مهار تورم است، 
عمال کلید خورد.طبق اعــالم روابــط عمومی 
بانک مرکزی، وظیفه این کمیته عبارت است 
از تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش 
انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه های اعالم 
موضع، برنامه ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، 
برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار 
باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی 
نظارت آن.گفتنی است طبق این ساز و کار، 
بانک مرکزی برای تزریق پول به بازار یا جمع 
آوری آن از خرید و فروش اوراق استفاده می 
کند. بانک ها هم برای دریافت اعتبار از 
بانک مرکزی باید اوراق دولتی منتشرشده 

توسط دولت را وثیقه کنند.

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
Info@khorasannews.com

اعتماد را به مدارس دولتی 
برگردانید!

سال تحصیلی جدید در حالی از امروز آغاز می شود که 
دردهای آموزش و پرورش  ما خیلی کهنه و گاه تلخ است.
درد هایی که اکنون بی اعتمادی به این نظام آموزشی نیز 
به آن افزوده شده است  .بررسی آمار نفرات برتر کنکور 
۹8 زیر ذره بین رسانه ها و کارشناسان، باری دیگر از یک 
بیماری مزمن در نظام آموزش و پرورش کشور حکایت کرد 
که البته خود دلیلی بود عیان و روشن بر بسیاری از آسیب  
ها و نقص هایی که همواره درباره سیستم آموزشی کشور 
ذکر آن می رود. نتایج این بررسی ها حاکی از این بود که 
در میان 40 نفر برتر کنکور سراسری، 66 درصدشان 
در مدارس غیردولتی و 33 درصد نیز در مدارس سمپاد 
تحصیل کرده اند. همچنین بیش از ۹0 درصد نفرات برتر 

در شهرستان ها نیز از مدارس سمپاد بوده اند.
اگرچه توانمندی های ذهنی و استعدادهای ویژه نفرات 
برتر کنکور را نمی توان در موفقیت شان نادیده گرفت اما 
غیبت دانش آموزان مدارس دولتی در شمار برترین های 
کنکور، خود حکایت زخم های ناعدالتی آموزشی است 
که بر پیکره حجیم نظام آموزشی کشور نشسته است. 
این که اساسا این موضوع چرا دارای اهمیت است و چرا 
به عنوان یک »دغدغه جدی« باید به آن پرداخت از چند 

جهت قابل تامل است:
1 – نگرانی و شاید ناامیدی در میان 90 درصد اولیا

بنابر آماری که چندی قبل معاون وزیر آموزش و پرورش 
اعالم کرده است هم اکنون 11 درصد دانش آموزان در 
مدارس غیر دولتی در حال تحصیل هستند که این عدد، 
از جمعیت حدود 85 تا ۹0 درصــدی مــدارس دولتی 

حکایت می کند.
حال من و شما که احتماال فرزندانمان در مدارس دولتی 

تحصیل می کنند وقتی با چنین خبری مواجه می شویم که 
دانش آموزان این مدارس جایی در میان نفرات برتر کنکور 
نداشته اند آیا ناخودآگاه نوعی نگرانی و ناامیدی از مدرسه 
ای که فرزندمان در آن تحصیل می کند به سراغمان نمی 
آید؟ آیا این دغدغه ذهنمان را اذیت نمی کند که پس قطعا 

فرزند ما جزو نفرات برتر کنکور نخواهد بود؟
جدای از این دغدغه ذهنی، به هر روی والدین خود بر 
بسیاری از کمبودها و چالش های این مدارس ناظرند و به 
سادگی می توانند تفاوت های فاحش آموزشی میان این 

مدارس و مدارس  غیردولتی را مقایسه کنند.
هیچ گاه این جمله یک مدیر دبستان را از یاد نمی برم 
که می گفت »من و همکارانم همین که بتوانیم این 
600 دانش آموز مدرسه را ظهرها سالم به خانه هایشان 
برگردانیم باید خدایمان را شکر کنیم.« طبیعی است از 
چنین آموزشگاهی که ذهنیت مدیر این گونه و احتماال 
کالس هایش نیز با تراکم جمعیت مواجه است، هیچ گاه 
نمی توان وضعیت مطلوب و حتی نیمه مطلوب آموزشی 

را انتظار داشت.
2 – باز همان ماجرای مافیای کنکور

تحلیل آماری نتایج کنکور امسال از وضعیتی حکایت 
دارد که ناخودآگاه این ذهنیت تقویت می شود که کنکور و 
رشته های بهتر، نه به طور مطلق اما به پولدارها بیشتر روی 
خوش نشان می دهد. وقتی یک خانواده با شرایط مالی 
بهتر امکان پرداخت شهریه در مدارس ویژه و امکانات 
آموزشی موسسات کنکوری را داراست طبیعی است 
که در جایگاه بهتری برای کسب صندلی  های با کیفیت 
دانشگاه ها قرار دارد. در کنار این داستان، موسسات 
کنکور که در سال های اخیر از آن ها به عنوان »مافیای 
کنکور« یاد می شود با ایجاد این ذهنیت در دانش آموزان 
که »بدون ما موفق نمی شوید«، سیستم آموزشی و تربیت 
علمی را به آن سو برده اند که برنده اول ماجرا »جیب« آن 
هاست. در این میان باوجود منازعات فراوان و اعتراضات 
علیه آن ها، اما این مافیا همچنان می تازد و به نظر رقیبی 

نیز ندارد.
3 – قصه تلخ نابرابری آموزشی   

ــوزان با جمعیتی بین  هم اکنون 11 درصــد دانــش آم
یک میلیون و 300 تا 500 هزار دانش آموز در مدارس 

غیردولتی تحصیل می کنند و اگرچه در برنامه ششم 
توسعه پیش بینی شده است این رقم به 15 درصد افزایش 
یابد اما به نظر به همین میزان نیز بر نابرابری آموزشی 
دامن خواهد زد. برای نمونه جذب معلمان و کارشناسان 
آموزشی توانمند و با انگیزه به دلیل تامین شرایط مالی 
بهتر برای آن ها از جمله دالیلی به شمار می آید که سیستم 
آموزشی کنونی را در وضعیت توزیع معنادار رتبه های 
برتر کنکور قرار داده است. در مقابل این فضای مطلوب 
آموزشی، با نگاهی به مدارس و سیستم های آموزشی 
شهرستان های دور از مرکز در استان های محروم ، به 
سادگی می توان چهره نامهربان نابرابری آموزشی را 
مشاهده کرد. اگرچه در چند وقت اخیر، آموزش و پرورش 
از طرحی با عنوان »شهاب« یاد می کند که براساس آن 
قرار است به شناسایی استعدادها و سرمایه گذاری بر آن 
ها بپردازد اما بعید به نظر می رسد در این روزگار روزمرگی 
آموزش و پرورش، اجرای چنین طرح هایی به حداقل 

توفیقات نایل شود.
4 –به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رجوع 

کنیم
با همه این تفاسیر و البته بسیاری دیگر از مواردی که در  
این مجال اندک نمی توان به آن اشاره کرد، تنها راه پیش 
روی جلوگیری از گسترش آسیب های موجود در سیستم 
آموزش و پرورش کشور، به کارگیری و اجرای سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش است که طی سال های اخیر با 
وجود تاکید بر آن اما همچنان در ریل اجرایی قرار نگرفته 
است. این سند در نقطه مقابل آسیب نابرابری آموزشی، 
فارغ از نوع مدرسه و طبقه اجتماعی افراد، »طراحی و 
استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی 
دانش آموزان بر اساس نیازهای کشور« را پیش بینی کرده 
است که قطعا اجرای دقیق و درست آن عالوه بر ایجاد 
عدالت آموزشی، تنها مسیر برون رفت از وضعیت آشفته 

فعلی به شمار می آید.
امــروز  بیش از هر زمانی با توجه به شرایط اقتصادی 
نیازمندیم  تا برای اغلب   خانواده هایی که توان فرستادن 
فرزندان خود به  جایی جز مدارس دولتی را  ندارند  با 
کیفیت بخشی بستر های اعتماد  وامید به نظام آموزشی 

را فراهم آوریم.

نفتکش انگلیسی پس از 65 روز رفع 
توقیف می شود 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده 
حقوقی شناور توقیف شده استینا ایمپرو از رفع توقیف این نفتکش در آینده 
نزدیک خبر داد. اله مراد عفیفی پور در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: به 
دنبال صدور حکم رفع توقیف نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو این شناور 
به زودی و پس از گذشت 65 روز حرکت خود را از لنگرگاه بندرعباس 
به سمت آب های بین المللی آغاز می کند. وی ادامه داد: اگرچه مراحل 
قانونی و حقوقی خروج این نفتکش از آب های ایران در حال انجام است اما 
پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفات آن در مراجع قضایی همچنان باز است. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: روند دادرسی نهایی به 
موارد نقض قوانین دریانوردی در مسیرهای قانونی، پیگیری و نتایج قضایی 
آن اعالم خواهد شد. به تازگی شرکت استنا بالک، مالک نفتکش استینا 

ایمپرو اعالم کرد که ایران به زودی این نفتکش را آزاد می کند.


