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س�رانجام وزير آم�وزش و پرورش دس�تور داد 
تا برگ�زاري آزمون ه�اي ورودي مدرس�ه هاي 
نمونه مردم�ي و تيزهوش�ان ك�ه در پايه هفتم 
برگزار مي ش�د حذف ش�ود ت�ا به اي�ن ترتيب 
بساط موسسه هاي تست زني و رواج كتاب هاي 
كمك درسي براي شركت در اين آزمون ها را يك 

گام به عقب براند. 
رضوان حكي�م زاده، مع�اون آم�وزش ابتدايي 

وزير آموزش و پرورش كه مدتي اس�ت سياست 
تفكي�ك دانش آم�وزان براس�اس اس�تعداد و 
امكانات آموزش�ي را نق�د مي كند در اي�ن باره 
مي گويد: تاكنون منافع يك عده موسس�ه هاي 
س�ودجو موجب ش�ده كودك�ي فرزن�دان اين 

سرزمين نابود شود. 
حكيم زاده خودش معل�م بوده و از ليس�انس تا 
دكتري »برنامه ريزي درس�ي« خوانده و آموزش 
و پرورش تطبيق�ي تدريس مي كن�د. او منتقد 
سرسخت مدرسه هاي تيزهوشان است و معتقد 

اس�ت » فاصله امكاناتي كه دانش آم�وزان از آن 
برخوردارن�د به ط�رز نگران كنن�ده اي در حال 
افزايش اس�ت. عدالت در فرصت ه�اي ياددهي 
و يادگيري وجود ندارد و م�ا نيازمند بازتعريفي 
از عدالت آموزش�ي هس�تيم. بازتوليد طبقات 
اجتماع�ي از طري�ق جداس�ازي دانش آموزان 
صورت مي گيرد كه بايد اين رفتار اصالح ش�ود. 
ما يك جداس�ازي براس�اس امكانات آموزشي 
داريم كه گاه خواسته و گاه ناخواسته است. يك 

جداسازي هم براساس استعدادشان داريم.«

حال تصميم وزارت آموزش و پ�رورش يك گام 
در تحقق انتقاد اوست. اين دانشيار دانشگاه كه 
كار خود را به عنوان عضو هيات علمي دانشكده 
روانشناس�ي و عل�وم تربيتي دانش�گاه تهران 
مي دان�د، مي گويد: آي�ا هدف م�ا از فرصت هاي 
يادده�ي و يادگي�ري ك�ه فراه�م مي كنيم اين 
اس�ت كه بتوانند چند تس�ت را جواب بدهند؟ 
قطعا اينگونه نيس�ت. با تحميل اين آزمون ها و 
مقدمات برگ�زاري آنها موجب اين ش�ده ايم كه 
دوران كودكي كه بنيادي ترين و مهم ترين دوره 

س��ال ها اس��ت كه كارشناسان 
و  تربي��ت  و  تعلي��م  ح��وزه 
دلسوزان س��رمايه انس��اني به 
نواقص نظام آموزش��ي كش��ور 
هش��دار مي دهند، نواقصي كه 
متعدد و گس��ترده و چند بعدي 
هستند و موجب ش��ده تا امروز 
كسي مدعي كارآمدي نظام آموزش��ي كشور نباشد. 
از باالترين مقام اجرايي كشور گرفته تا باالترين مقام 
مديريتي يعني وزير آم��وزش و پرورش هم��ه از اين 
ناكارآمدي گله مند هستند و مي گويند بايد قطار نظام 

آموزشي را بر روي ريل كارآمدي قرار داد. 
ش��ايد اين خوش��حال كننده باش��د كه در اين سطح 
مس��ووالن و مديران به نقطه مش��ترك ب��ا منتقدان 
رسيدند اما مهم گام هاي عملي است كه بايد برداشته 
ش��ود گام هايي ش��بيه آنچه وزير آموزش و پرورش از 
آن خبر داده اس��ت؛ خبر مصوبه شوراي عالي آموزش 
و پرورش مبني ب��ر ممنوعيت برگ��زاري آزمون هاي 

ورودي براي مدارس خاص. 
اگر اي��ن مصوب��ه توس��ط ش��وراي عالي آم��وزش و 
پرورش صادر شده اس��ت بايد همين شورا پاسخگوي 
خسارت هاي مادي و معنوي باش��د كه در اين سال ها 
بر ك��ودكان اين م��رز و بوم وارد ش��ده اس��ت چرا كه 
خس��ارت بار بودن اين آزمون ها سال هاست كه توسط 
كارشناسان فرياد مي شود و بايد مسووالني كه چندين 
س��ال اس��ت بركرس��ي هاي اين ش��ورا تكيه زنده اند 
پاسخگو باشند.  به هر حال اين تصميم را به فال نيك 
مي گيريم و اميدواريم اين حركت آغازي باش��د براي 
حذف تمامي آزمون هاي اس��ترس زا ك��ه رقابت هاي 
بي حاص��ل و تجارت ه��اي مافيايي ايج��اد مي كند از 
آزمون ه��اي ورودي مدارس گرفته تا س��د كنكور كه 
فقط بازار و تجارت آموزشي را رونق بخشيده و رسالت 
آموزش��ي را به حاشيه رانده اس��ت. حذف آزمون هاي 
ورودي مدارس به داليل متعددي توجيه كارشناسي 
دارد كه در اين نوش��ته به طور خالصه وار به چند نكته 

اشاره مي كنم. 
1-كاهش طبقاتي ش�دن: يك��ي از ايرادهاي تنوع 
م��دارس و تفكي��ك دانش آم��وزان تح��ت مدارس 
مختلف و با فرآيندهاي گزينش��ي و برگ��زاري آزمون 
يا مكانيزم هاي ش��بيه به آن، طبقاتي شدن جمعيت 
دانش آموزي است؛ معضلي كه تبعات جامعه شناختي 
و روانشناختي بسيار مخربي را به دنبال داشته و ما به 
روش��ني در مجامعي مانند اس��تاديوم هاي ورزشي يا 
تجمعات خياباني و موقعيت هاي مش��ابه فراوان اين 

تبعات را مشاهده مي كنيم. 
2-تج�اري ش�دن آم�وزش و پ�رورش: وقت��ي 
فرصت هاي محدود با مزيت هاي ويژه عرضه مي شود 
رقابت ب��راي تصاح��ب آن فرص��ت و مزي��ت به طور 
طبيعي ش��كل مي گيرد و اين شرايط موجب مي شود 
فضاي تجاري و دادوستدي رونق يابد و كاسبان براي 
دستيابي به منافع مادي همه معنويت را قرباني كنند. 

اين اتفاق در برگزاري آزمون هاي ورودي به روش��ني 
افتاده است نه رسالت آموزش��ي مورد توجه است و نه 
عدالت آموزش��ي مالك قرار مي گيرد و اين تجارت تا 
جايي پيش م��ي رود كه صندلي هاي م��دارس خاص 
قيمت گذاري مي ش��ود و آزم��ون هم بهان��ه و ابزاري 

مي شود براي فروش صندلي ها با قيمت باالتر. 
3- آموزش مح�وري: در اين گون��ه از مدارس فقط 
كارنامه و نمره هاي درس��ي مهم اس��ت و دانش آموز 
روباتي فرض مي ش��ود ك��ه در رقابت ب��ا روبات هاي 
ديگر بايد مطالب بيش��تري حفظ كند و خود را براي 
آزمون هاي بعدي آماده كند و در اين مدارس موفقيت 
براي دانش آموزان فقط يك معن��ا دارد و آن موفقيت 
در آزمون اس��ت نه موفقيت در زندگ��ي در حالي كه 
زندگي عرصه گس��ترده تر و متنوع تري است و بايد با 
تربيت همه جانبه، دانش آموز براي موفقيت در زندگي 
آماده شود. ضرورتي كه در اين گونه از مدارس به دليل 
آموزش محور بودن اولويت ن��دارد چون چندان قابل 
ارزيابي و قيمت گذاري نيست و خانواده ها نيز متاسفانه 
اسير و فريب خورده اين سيستم آموزش محور شده اند. 
4- استرس هاي مخرب و رقابت هاي بي حاصل: 
بار رواني اي��ن آزمون ه��ا چنان بر كودكان س��نگين 
اس��ت كه اگر اين كودكان تحت مطالعه روانشناختي 
قرار گيرن��د و والدين آنها متوجه ش��وند كه چه باليي 
س��ر كودك ش��ان مي آيد و چه آس��يب هاي رواني و 
شخصيتي بر آنها وارد مي شود بي ترديد از مزيت هاي 
كاذب اين مدارس خاص چشم پوشي مي كنند. والدين 
بايد بدانند اين رقابت هاي بي حاصل كه كودكان را به 
جان هم انداخته است نه تنها سرمايه ساز نيست بلكه 
سرمايه س��وزي اس��ت كه زندگي را از آنها مي گيرد. 
كافي است يك تست روانشناسي براي افراد اجرا شود 
تا عمق  اين فاجعه اس��ترس هاي مخرب و رقابت هاي 

بي حاصل مشخص شود. 
5- ش�رايط زيس�ت غيرطبيعي: مگر قرار است 
دانش آموزاني كه با آزمون وارد مدارس خاص مي شوند 
در آينده ه��م در كنار آدم هاي خ��اص زندگي كنند و 
با فرد خاصي ازدواج كنند و در كش��ورخاص و شهر و 
محله خاصي ادامه زندگي دهند؟ بي ترديد تفكيك ها 
در تعليم و تربيت با هيچ كدام از اصول علمي و حرفه اي 
و اخالقي سازگار نيست. تجربه كش��ورهاي موفق در 
حوزه آم��وزش و پرورش پيش روي ما اس��ت و تجربه 
شكس��ت خورده خود ما ه��م زخم هايش هم��ه ما را 
مي رنجاند پس چرا بايد باز هم بر اين اشتباهات اصرار 

بورزيم؟
بي ترديد در مقابل اين اقدام دو گروه مقاومت خواهند 
كرد. يك گروه مافياي تجارت آموزشي كه دستش از 
جيب مردم كوتاه مي شود و يك گروه هم خانواده هايي 
كه به اش��تباه فكر مي كنند يك فرصت و مزيت از آنها 
گرفته شده است. با گروه اول به شدت بايد مقابله كرد 
و گروه دوم را هم باي��د آگاه كرد كه اولي مس��ووليت 
مديران و مجريان و ناظران اس��ت و دومي مسووليت 

مشترك آنها با كارشناسان و فعاالن رسانه اي است. 

»در تعام��ل با س��من ها مزدورپ��روري نمي كنيم«، 
»ب��ا خراف��ات و ش��به علم مقابل��ه مي كني��م« و »با 
كش��ورهاي ديگر تفاهمنامه كش��كي نمي بنديم.« 
اين خالص��ه مهم ترين س��خنان معاون آم��وزش و 
پژوهش و سرپرست امور بين الملل سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در گفت وگوي ديروزش با خبرنگاران 
است. »كاوه مدني« در اين نشس��ت خبري در پاسخ 
به پرس��ش »اعتماد« درباره اينكه سياست پژوهشي 
سازمان محيط زيست در دوره جديد چه خواهد بود، 
گفت: »كل بودجه پژوهش��ي ما 120 ميليون تومان 
اس��ت. پس با اين عدد كار چنداني در حوزه پژوهشي 
نمي توان انجام داد. ضم��ن اينكه 240 ميليون تومان 
بدهي داريم. اما سياس��ت ما اين اس��ت كه يافته هاي 
پژوهش هاي قابل استناد را به زبان س��اده در اختيار 
افكار عمومي قرار دهيم.« مدني با انتقاد از تناقض هاي 
آم��اري و اطالعات منتش��ر ش��ده در كش��ور، گفت: 
»يكي از اهداف ما اين اس��ت كه مزخرف��ات را حذف 
كنيم. نبايد حرف هايي منتشر شود كه مبناي علمي 
ندارند.« او در اين باره به يك خبر مشهور هم به عنوان 
نمونه اي از انتشار اطالعات بدون پايه علمي اشاره كرد 
و گفت: »در سال هاي اخير چندين بار نوشته اند ناسا از 
خشكسالي 30 ساله ايران خبر داد. اين پرت و پال هايي 
كه منتشر مي شود جامعه را سردرگم مي كند. ما يكي 
از ماموريت هاي مان اين اس��ت ك��ه اطالعات دقيق و 

قابل استناد در حوزه هاي مختلف ارايه دهيم.«
مدني درباره سياست سازمان حفاظت محيط زيست 
در حوزه بين الملل با يادآوري شماري از فعاليت هاي 
اخير سازمان از جمله حضور فعاالنه در نشست اپديم 
و بررس��ي پديده گرد و غبار، گفت: »ما با كشورهاي 
ديگر و نهاده��اي بين المللي از جمله س��ازمان ملل 
متحد به صورت جدي ارتب��اط مي گيريم و همكاري 
خواهيم ك��رد.« او درباره تفاهمنامه ه��اي همكاري 
بين المللي ايران و س��اير كش��ورها هم گف��ت: »در 
دوره جديد از امضاي تفاهمنامه هاي كش��كي پرهيز 
مي كنيم.« مقص��ود مدني در واق��ع تفاهمنامه هاي 
بين المللي است كه ميان ايران و ساير كشورها بسته 
شده اما نتيجه ملموسي نداشته است. مدني تصريح 
كرد كه از اين پس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
به دنبال »همكاري هاي كوچك اما عملي« با س��اير 

كشورهاست. 
فعاليت سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي و شيوه 
حمايت سازمان از اين سازمان ها موضوع ديگري بود 
كه مدني درباره آن به صراحت اظهارنظر كرد. معاون 

س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با تاكي��د بر اينكه 
س��ازمان هاي مردم نهاد چنانكه از نام شان پيداست 
نبايد به دولت وابسته باشند؛ گفت: »اعتقاد جدي دارم 
بسياري از سمن هايي كه موفق هستند؛ خيلي هايشان 
اصال ثبت نش��ده اند. بس��ياري از نمونه ه��اي موفق 
و س��الم در كش��ور را داريم كه به س��ازمان وابس��ته 
نيس��تند.« حمايت مالي از س��ازمان هاي مردم نهاد 
زيس��ت محيطي يكي از موضوعات مناقش��ه برانگيز 
سال هاي اخير در كشور است كه موافقان و منتقدان 
فراواني دارد. مدني درباره سياس��ت س��ازمان در اين 
باره گفت: »در كش��ورمان گاه��ي مي بينيم كه براي 
كمك ب��ه س��من ها رديف ]بودج��ه[ داري��م كه اين 
مسير اشتباه بوده است. البته منظورم اين نيست كه 
سمن ها نبايد درآمد داشته باش��ند. حتي مسووالن 
سمن ها هم مي توانند حقوق بگيرند؛ البته حقوق هاي 
معقول. « او با تاكيد بر لزوم تفكيك ميان فعاليت هاي 
اقتصادي و فعاليت هاي مدني، گفت: »يك س��ازمان 
مردم نهاد اخي��را آمده به ما گفت��ه كار »ارزيابي هاي 
زيس��ت محيطي« را به ما بدهي��د. خب م��ن اين را 
نمي فهمم. قرار نيس��ت »شركت مش��اور« برچسب 
سمن به خودش بزند تا از ماليات معاف شود. ما يكي 
از مسائل مان اين است كه باز تعريف كنيم و يادآوري 
كنيم كه اصال س��من يعني چه؟ ما با سمن ها تعامل 
مي كنيم نه تقابل. ولي تعامل معنايش مزدورپروري 
نيس��ت. اگر مزدور پروري كرديم رسانه ها بايد بيايند 
يقه م��ا را بگيرند و س��وال كنند. زي��را مزدورپروري 
وحش��تناك اس��ت.« مدني تصريح كرد: »اين كه ما 
سمن هايي داش��ته باش��يم كه به آنها پول بدهيم تا 
براي مان تبليغ كنند اين عين مزدور و ديكتاتور تربيت 
كردن است. براي ما همه س��ازمان ها برابرند.« معاون 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در بخش ديگري 
از س��خنانش وعده داد اين س��ازمان فارغ از اختالف 
س��ليقه ها و گرايش هاي س��من ها، ارتباط مستمر و 
يكساني را با تمامي س��ازمان هاي مردم نهاد و شبكه 

تشكل هاي غيردولتي ايجاد كند. 

در مقام يك اظهارنظ��ر كلي بايد گفت ك��ه قالب اصلي 
مديريت اجرايي يا حتي سياستگذاري هاي ما به خصوص 
Re� رر يكي دو دهه اخير در كش��ور از نوع عكس العملي 

flective يا حت��ي انفعالي Passive  اس��ت و برخالف 
علوم مديريت مدرن كه نتايج آن را در جوامع پيشرفته تر 
مي بينيم، در اينجا كمتر پيش مي آيد كه برنامه ريزي هاي 
مدون و بلندمدت بر اس��اس علم و داده هاي قابل اعتماد 
روز طراحي و ريخته ش��ود ي��ا اگر به ج��ا و علمي ريخته 
ش��ود )همانن��د برنامه ه��اي چش��م انداز و يابرنامه هاي 
5 ساله توس��عه( اما تدريجا در خالل اجراي آن به وضوح 
به كرات عدول از برنامه ديده مي ش��ود، ب��ه نحوي كه به 
هدف هاي تعيين شده يا نمي رس��يم يا ناقص و با فاصله 
زماني مي رس��يم. نحوه مديريت قيمت گ��ذاري و تعيين 
تعرفه در بخ��ش خدمات پزش��كي هم از زم��ره همين 
رفتارهاي عكس العملي ماس��ت كه بي��ش ازاينكه تحت 
تاثير برنامه هاي مدون يا يك س��اختار علمي با محوريت 
پژوهش باش��د، بيش��تر متاثر از وقايع پيراموني است. در 
خالل مديريت عكس العملي كه ما به شدت و به خصوص 
در اجراييات گرفتار آن هستيم، هر از چند گاهي به دنبال 
يك واقعه جديد، مولفه احساسات هم در آن ورود كرده كه 
وضع را بدتر هم مي كند. تقريبا با قاطعيت مي توان گفت 
اگر روند افزايش يا كاهش تعرفه هاي بخش پزشكي را در 
دهه هاي اخير بررس��ي كنيم به هيچ روش و متد خاصي 
در آن پي نمي بريم و ش��ايد بت��وان گفت اص��وال از هيچ 
روش و متد ثاب��ت و مدللي برخوردار نب��وده كه بخواهيم 
به آن پي ببريم. البته ايرادات موجود در اين قس��مت تك 
علتي نيس��ت و عوامل متعددي )Multifactorial( از 
جانب دستگاه هاي متفاوت بر آن اثر دارند. سازمان جهاني 
بهداشت در ش��ماره 11 از جلد 86 بولتن خود به مطالبي 
در خصوص هزينه هاي پزشكي اشاره كرده است كه حائز 
مطالب قابل توجهي است. در اين مقاله تحقيقي آمده كه 
در سيستم هاي بهداش��تي با توان مالي ضعيف و با منشأ 
اعتباري غير ثابت و مش��خص، دولت ه��ا عمدتا با بحران 
در حمايت از خدمات س��المت مواجهه مي شوند و نهايتا 
كاهش منابع مالي براي تامين هزينه ه��ا در هر دو بخش 
دولتي و خصوصي اجبارا ب��ه افول كيفيت خدمات منجر 
خواهد ش��د. البته بايد اذعان داشت كه براي نخستين بار 
در ايران و در دو دولت اخير اعداد خوبي از بودجه عمومي 
كش��ور به بخش س��المت تخصيص يافته اما اين ارقام يا 
تامين نشده يا به دستگاه هاي مصرف كننده بودجه سالمت 
پرداخت نشده است و در حقيقت روي كاغذ اين دستگاه ها 
طلبكار و در عمل ورشكس��ته اند. در اي��ن خصوص نحوه 
اجراي طرح تحول سالمت در افزايش بي رويه ميزان هزينه 
را مي توان به عن��وان يك بحث مورد نقد ق��رارداد. در كل 
مي توان نتيجه گرفت كه نهايتا مردم براي دريافت خدمات 
موثرتر، سريع تر و بهتر تدريجا از بخش هاي دولتي به بخش 
خصوصي شيفت مي شوند و در اين بين ممكن است دولت 
تصميم بگيرد با مهار تعرفه ها در بخش خصوصي ميزان 
پرداختي از جيب مردم را كه خود عهده دار تامينش شده 

بود را با فشار به بخش خصوصي كنترل و جبران كند. در 
اخبار آمده كه هيات وزيران اخيرا اعالم كرده اس��ت فقط 
در برخي خدمات پزشكي محدود افزايش 5% در تعرفه ها 
خواهد بود و در موارد ديگر حتي ب��ا كاهش ميزان تعرفه 
مواجه هستيم. با اين سياس��ت يحتمل دولت مي خواهد 
تا هم از بار مراجعه و هزينه در بخش هاي دولتي تا حدي 
كاسته شود و هم هزينه بيمار در بخش خصوصي افزايش 
چش��مگيري نيابد. اگر صرفا با چش��م اقتص��ادي به اين 
موضوع بنگريم شايد نوعي زيركي دولتي را در آن ببينيم 
اما با يك دي��د واقع گرايانه نهايتا طبق تجارب جهاني اين 
به افول كيفيت خدمات بخ��ش خصوصي منجر خواهد 
شد و در اين بين بزرگ ترين متضررين در حقيقت مردم 
بينواي ما هس��تند. شايد بش��ود گفت بيمه ها عجالتا در 
اين امر ورود كرده و با تقبل هزينه و پيشگيري از افزايش 
فرانشيز از بار مالي خدمات سالمت از جيب مردم بكاهند 
اما واقعيت امر آن اس��ت كه بيمه ها در اي��ران بزرگ ترين 
بدهكاران به بخش هاي دولتي و خصوصي اند و عمال فاقد 
چنين توان حمايتي در حال حاضر هس��تند به خصوص 
كه در س��ال هاي اخير و در قالب طرح تحول سالمت و در 
يك روند بي رويه مجبور شدند تا بر خالف موازين صنعت 
بيمه، اقدام به تحت پوشش قرار دادن جمعيتي در حدود 
دوبرابر پيش بيني اوليه در طرح تحول و آن هم ش��روع از 
روي تخت بيمارس��تان كنند. در حقيقت ما با زنجيره اي 
از تصميمات عكس العملي و احساس��ي و صدالبته غلط 
در گذش��ته مواجهيم كه اكنون به يك كالف س��ردرگم 
تبديل شده كه اينك در بخش تعيين تعرفه هاي خدمات 
پزشكي، دستگاه هاي ذيربط را به تصميمات عكس العملي 
جديدتري وادار مي كند كه اين امر خود در آينده نزديك بر 
كالف سردرگم سالمت كشور خواهد افزود. و اما واقعيت 
اين اس��ت كه متوقف كردن روند افزايش تعرفه در حالي 
كه دولت برخ��ي از خدمات خ��ود همانندخروجي هاي 
س��فر خارجي را تا 300 درصد و حتي بيشتر افزوده است 
يا در عمل جامعه با تورمي رو به رش��د روبه روس��ت امري 
نامعقول و با عوارضي همچون بازگشت پديده زيرميزي و 
تعرفه گذاري هاي بازار سياه براي خدمات پزشكي همراه 
خواهد بود كه در منصفانه ترين ش��كلش با روند طبيعي 
تورم در بيرون از مطب ها خود را همس��از مي كند. در اين 
مورد دولت تدريجا براي مهار زيرميزي در بخش خصوصي 
كه خود را محق به افزايش تعرفه مي داند، مجبور خواهد 
بود ت��ا وارد يك س��ري از دس��تورالعمل هاي هزينه دار و 
پردردسر شود. در اين جا بهتر است به منابع موثق جهاني 
براي تعرفه گذاري رج��وع كنيم تا از مديريت واكنش��ي 
و احساسي در اين امر پرهيز ش��ود و بپذيريم كه افزايش 
تعرفه هاي پزشكي امري اجتناب ناپذير بوده و در مديريت 
اقتصاد روز و در جهان پذيرفته شده است. اطالعات منتشر 
شده توسط موسس��ه ِمرسر Mercer نش��ان مي دهد 
كه جهان در پايان س��ال 2017 با تورم متوس��ط 10% در 
هزينه هاي خدمات پزشكي روبه رو بوده هرچند پيش بيني 
اكثر كشورها ش��ايد كمتر از اين مقدار بوده باشد. هرچند 
به نظر مي رس��د كه در كشورهاي پيش��رفته تر، سياست 
برخورد با اين افزايش به صورت چكشي و دستوري نبوده 

و با تقبل واقعيت به برنامه ريزي ب��راي تامين هزينه هاي 
اين افزاي��ش مي پردازند. به نظر مي رس��د به جاي صدور 
دستورات غيركارشناس��انه مبني بر توقف افزايش تعرفه 
بدوا به تحليل ميزان و چگونگي بروز و رشد تورم در هزينه 
هركدام از خدمات بخش س��المت پرداخته و يك جدول 
افزايش هوش��مندانه براي افزايش متع��ارف، منصفانه و 
هدفمند تعرفه هاي خدمات س��المت بر اس��اس حداقل 
يافته هاي يك يا دو يا س��ه سال اخير تهيه ش��ود تا از اين 
طريق با اعمال درست و هوش��مندانه افزايش تعرفه هاي 
پزش��كي از عارضه احتمالي كاهش كيفي��ت خدمات يا 
عواقب بازپديد ش��دن تعرفه گذاري هاي بازارس��ياهي و 
زيرميزي در بخش خصوصي ك��ه جزو اولين عوارض يك 
تصميم غلط در مواجهه با واقعيت تورم در خدمات درماني 
است مواجه نشويم. تعرفه هاي هوشمندانه براي خدمات 
مختلف پزشكي بر اساس مسائل طبي، تكنيكي، اقتصادي 
و شيوع عمومي آن خدمات محاس��به و تعريف مي شود 
كه ممكن اس��ت در هر سال متفاوت باش��د و نمونه اي از 
آن توسط موسسه ِمرس��ر براي هزينه هايي كه گروه هاي 
بيماري مختلف روي دست خدمتگزاران پزشكي در رابطه 
با آن بيماري ها مي گذارد ارايه ش��ده اس��ت. بديهي است 
كه بايد از س��ازمان نظام پزشكي كش��ور كه متولي ابراز و 
اعمال نظرات بخش خصوص��ي و البته به طور عام نظرات 
تمامي شاغلين پزشكي تحت پوشش خود است به طور 
موثر در امر تصميم س��ازي در خص��وص تعرفه ها دعوت 
به همكاري مستمر شاغالن كرد و از اين طريق در معيت 
ساير دستگاه هاي تصميم گيرنده و موثر، بتوان كميته اي 
تحت نظارت كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس براي 
ساماندهي امر تعرفه ها و ايجاد يك ساختار نوين كه بازده 
قريب به واقعيت داشته باشد، تش��كيل داد. اين كميته با 
تركيبي از نمايندگان ارشد سازمان نظام پزشكي كشور، 
وزارت بهداشت، وزارت رفاه و س��ازمان تامين اجتماعي، 
بيمه س��المت، از بيمه گران بزرگ خصوصي و خصولتي 
و نمايندگاني از وزارت اقتصاد و س��ازمان استاندارد )ورود 
س��ازمان اس��تاندارد براي ايجاد يك مفهوم جديد و يك 
فرآيند استانداردس��ازي علمي در امر تعرف��ه و خدمات 
عمومي است( تش��كيل ش��ده كه فعال به طور عاجل در 
مبح��ث تعرفه ه��ا ورود ك��رده و تصميمات آن توس��ط 
كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس مورد پيگيري قرار 
گيرد و در ادامه در سال هاي آتي نيز متولي تصميم سازي 
در امر تعرفه هاي پزشكي و مطالعات مربوط به آن خواهد 
بود. نشس��ت دايمي اي��ن كميته پي��ش از بودجه بندي 
ساالنه دولت بايد منجر به توليد جدول هوشمند افزايش 

تعرفه هاي خدمات سالمت براي سال پيش روي آن باشد.
تاريخچه موضوع تعيين تعرفه در ميانه دهه 80 ميالدي 
نش��ان مي دهد كه با پايين در نظر گرفتن ميزان افزايش 
تعرفه ه��اي پزش��كي در امري��كا، نارضايتي ش��ديدي 
در ش��اغلين حرفه هاي پزش��كي ب��روز كرد و ب��ه دنبال 
آن خطر كاه��ش كيفيت خدم��ات س��المت جامعه را 
تهديد مي كرد فلذا در همان س��ال ها سيس��تمي به نام 
) Usual, customary and reasonable )UCR( برمبن��اي 
تعيين تعرفه جغرافيايي ايجاد شود كه بعد از آن با درنظر 

گرفتن جميع جهات ممكن اقتصادي، اجتماعي و تكنيكي 
و طبي به تعيي��ن ميزان هزين��ه خدمات مي پ��ردازد. از 
مثال هاي هوشمند بودن اين سيستم آن است كه از باب 
مثال عمل جراحي كاتاراكت تنها به مي��زان 4 درصد به 
نسبت هزينه 6 هزار دالري آن در سال 1985 در سال هاي 
بعد افزايش داشت كه علتش لحاظ كردن كوتاه تر شدن 
و سهل تر شدن اين عمل در اثر پيشرفت هاي تكنولوژيك 
بود كه اين خ��ود نمون��ه اي از چگونگ��ي افزايش تعرفه 
هوشمند اس��ت و بنابراين نش��ان مي دهد كه نبايد اعداد 
و ارقام به صورت ثاب��ت و كوركورانه در هر س��ال افزايش 
يابند. براي محاسبه هزينه خدمات س��المت روش هاي 
نويني وجود دارد كه بعيد مي دانم در دستور عدم افزايش 
تعرفه هاي امسال لحاظ شده باشد كه از جمله آن محاسبه 
 Maximum Allowable حداكثر بازپرداخت مجاز يا
Reimbursement )MAR( است كه عوامل دخيل 

در آن عبارتند از:
1- تغييرات نس��بي در انجام خدمات كه عمدتا به صورت 
كدهاي از پيش تعيين ش��ده در س��طح ملي محاس��به 
مي شود و تغييرات تكنيكي ممكن اس��ت هر از چندگاه 
بر اس��اس ديتاي علمي به روزرساني ش��ود همانند مثال 
كاتاراكت ك��ه نمونه اي از كاهش در رش��د تعرف��ه بود يا 
معكوسا در مواردي با افزايش همراه مي شود. به اين مولفه 
 RVU = Relative در اصطالحا واحد ارزش نس��بي ي��ا
Value Unit مي گويند. حتي افزايش ميزان بيمه حرف 
پزشكي يا ديات و جرايم طبي بايد در اين مولفه لحاظ شود. 
2- مولفه بع��دي جغرافيا يا محل ارايه خدمت اس��ت كه 
آن هم بر اساس ش��رايط و سختي محل زندگي و كار بايد 
تعيين شود. مثال آيا افزايش تعرفه در خوزستان يا سيستان 
بلوچستان و ميزان پوش��ش بيمه براي فرانشيز و ميزان 
مشاركت دولت در جبران افزايش تعرفه نبايد با تهران يا 

مازندران يا ساير استان ها متفاوت باشد؟ 
3- مولفه س��وم كه فاكتور تبديل يا به عب��ارت بازرگاني 
تسعير و به قول ديگر ) Conversion Factor )CF( كه 
بر اساس تورم و افزايش قيمت اجناس اساسي و ملزومات 
زندگي و تغييرات ارز محاسبه مي شود كه طبيعتا هميشه 

رو به افزايش است. 
حال سوال اينجاس��ت كه در كش��ور ما با چه سازوكاري 
اين اعداد تنظيم مي شود و اصوال با چه منطقي از افزايش 
تعرفه براي س��ال آينده به طور چشم بسته و يكسان براي 
همه خدمات مي توان دفاع كرد؟ آيا قرار اس��ت بار نقصان 
مالي بودجه سالمت و بدهكاري هاي ناشي از برنامه ريزي 
غلط اقتصادي طرح تحول بر دوش فقط يك قشر خاص از 
زحمتكشان عرصه خدمات عمومي گذاشته شود؟ آيا اصوال 
اين منطقي است كه همه داده هاي موجود، واقعيت هاي 
اجتماعي و اقتص��ادي، روش ها و تجارب س��اير جهان و 
انصاف در تعيين تعرفه را به كناري گذاشت و چنين يك 
سويه امر به توقف افزايش تعرفه هاي پزشكي داد؟ آيا هيات 
وزيران مي تواند راهكار اين تصميم خود در سال 1396 را 

واضحا براي جامعه پزشكي شرح دهد؟
*نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي
**مدير پژوهش سازمان نظام پزشكي كشور

گروه اجتماعي| ايرج حريرچي، س��خنگوي وزارت 
بهداشت در پاسخ به شبهاتي درباره قصور پزشكي در 
مورد درمان آيت اهلل هاشمي شاهرودي )بروز اشكال در 
هنگام جراحي و بيرون آوردن كليه سالم( كه منجر به 
سفر وي به خارج از كشور و پيگيري درمان شد، گفت: 
»ما در مورد سالمت افراد سياس��ي، هنرمندان و افراد 
فرهنگي، ورزشي و مورد عالقه عموم مردم درصورتي 
كه خانواده يا خودشان بخواهند، صحبت مي كنيم. در 
جريان جزييات سالمت ايشان هس��تيم ولي موضوع 
را بايد خانواده ايش��ان مطرح كنند، همچنين با گروه 
پزشكان خود تبادل نظر كرده و اگر الزم ديدند مساله 
را مطرح كنند.«    حريرچ��ي همچنين در مورد تعرفه 
پزش��كي س��ال 97 گفت: »طبق قانون، هميشه قبل 
از شروع س��ال جديد ش��وراي عالي بيمه اين موضوع 

را بررس��ي مي كند و قبل از تصويب بودجه الزم است 
تكليف تعرفه ها مش��خص ش��ود كه وزارت بهداشت، 
سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي بيمه، آبان ماه اين 
اقدامات را انجام و گزارش را ارسال كرده است.  متاسفانه 
قبل از تعيين تكليف بودجه ميزان تعرفه ها مشخص 
نش��د و پيش��نهاد ش��وراي عالي بيمه در كميسيون 
تلفيق مجلس بررسي شد و چون دوس��وم آراي مورد 
نياز را نداشت براي بررس��ي مجدد به كميسيون هاي 
تخصصي ارجاع شد و قرار اس��ت دوباره در كميسيون 
تلفيق مجلس بررسي شود. وزارت بهداشت نظر خود 
را درباره تعرفه هاي پزش��كي سال آينده به كميسيون 
تلفيق مجلس اعالم كرده و ه��ر مصوبه اي كه مجلس 
داشته باشد، قانون است و وزارت بهداشت خود را ملزم 

به اجراي آن مي داند.« 

اعتماد| ديروز دادس��تان تهران باالخره خبر از ارايه 
گ��زارش  هيات كارشناس��ان در پرونده پالس��كو داد. 
گزارشي كه به موجب آن 14 دستگاه و نهاد خصوصي، 
عمومي و دولتي مقصر تشخيص داده ش��ده است. با 
اين وجود وي توضيحي در خصوص اس��امي مقصران 
و همچنين س��هم هر كدام از آنها در اين تقصير نداد. 
اما در همين خصوص س��عيدي كيا، مديرعامل بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي به عنوان يكي از اصلي ترين 

طرف هاي اين پرون��ده، در گفت وگو ب��ا »اعتماد« در 
پاسخ به اين سوال كه دادس��تاني بنياد را چنددرصد 
در اين حادثه مقصر دانس��ته گفت: من هم مثل شما، 
اين خبر را از طريق رسانه ها خوانده و شنيده ام. يعني 
هنوزچيزي به ما ابالغ نشده اس��ت. ولي در هر صورت 
به راي دادگاه احترام مي گذاريم همان طور كه بارها نيز 
اعالم كرده ام، ما كامال تابع قانون هستيم و از هر حكمي 

كه قوه قضاييه مشخص كند تبعيت مي كنيم. 

 آزمون ورودي مدارس
 از تجارت آموزشي تا رقابت هاي بي حاصل 

وعده هاي معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست:
»مزدورپروري« نمي كنيم؛ تفاهمنامه »كشكي« نمي بنديم

تعرفه هاي پزشكي، از دستور تا واقعيت 

سخنگوي وزارت بهداشت:
 اجازه اطالع رساني جزييات درمان چهره ها را نداريم 

دادستان تهران: 14 دستگاه مقصر حادثه پالسكو شناخته شده اند
سعيدي كيا: هنوز نمي دانيم چقدر مقصريم براي ش�كل گيري ش�خصيت و پرورش متوازن 

ش�خصيت دانش آم�وزان را نادي�ده بگيريم و 
فرصت ياددهي و يادگيري كودكان را از دس�ت 

بدهيم  . 

 شما مدت ها براين موضوع تاكيد مي كرديد كه 
دانش آموزان را نبايد براس�اس استعداد يا توان 
پرداخت مالي خانواده هاي شان در مدرسه هاي 
مختلف تفكيك كرد. يكي از اين مدل تفكيك ها 
با آزمون هاي تست ورودي به مدرسه هاي نمونه 

مردمي و تيزهوشان، دانش آموزان را تحت تاثير 
قرار مي داد و برگزاري همين آزمون ها بازارداغي 
را ب�راي موسس�ه هاي آماده س�ازي و برگزاري 
آزمون رقم زده بود. ح�اال وزيرآموزش و پرورش 
از توقف آزمون هاي تس�تي خبرداده است. اين 
تصميم چيس�ت و قرار اس�ت چه آثاري داشته 

باشد؟
همان ط��ور ك��ه وزيرمحترم آم��وزش و پ��رورش در 
توييتر، خودشان هم توضيح داده اند هدف اصلي ما در 
مدرسه هاي ابتدايي اين است كه منطبق بر سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش محيط ش��اداب و با نشاط را 
فراهم كنيم تا دانش آموزان بدون درگيرشدن با استرس 
و فضاي اضطراب آور در كنار همديگر با مشاركت درس 
بخوانند. ارزشيابي توصيفي-كيفي كه در دوره ابتدايي 
انجام مي ش��ود نيز هدفش همين بوده است. در عين 
حال گزارش هاي متعددي داشته ايم كه دانش آموزان 
براي ورود به مدرسه هاي تيزهوش��ان و نمونه مردمي 
مجبور بودند در آزمون هاي متعددي ش��ركت كنند. 
همين موقعيت سبب شده موسس��ات مختلفي وارد 
ميدان ش��وند و كالس هاي آماده س��ازي تست برگزار 
كنند. خانواده هاي دانش آموزان نيز بعضا با ناآگاهي و با 
صرف هزينه هاي گزاف دنبال اين قضيه مي رفتند و از 
سوي ديگر معلمان ما نيز خودشان را ناچار مي ديدند 
كه در كنار برنامه هاي درسي كتاب هاي كمك آموزشي 
را استفاده بكنند زيرا مطالباتي از س��وي خانواده ها از 
مدرسه ها وجود داش��ت. اينها همه باعث شده بود كه 
فضاي مدرس��ه هاي ابتدايي به ويژه از پايه سوم به بعد 
به س��مت آماده س��ازي دانش آموزان در يك آموزش و 
پرورش شايع به سمت ورودي مدرسه هاي تيزهوشان 
و نمونه مردمي از پايه هفتم ب��رود. اين رويه هزينه هاي 

زيادي به خانواده تحميل مي كرد. 
  هزينه هايي كه اي�ن روش ب�ه دانش آموزان و 
خانواده هاي شان تحميل مي كرد چه بود؟ به جز 
استرس و نگراني از ردشدن در اين آزمون ها چه 

هزينه هاي ديگري تحميل مي شد؟
بچه هايي كه خانواده هاي ش��ان تمكن مالي داش��تند 
مي توانس��تند به اين كالس ها بروند و در نتيجه در اين 
آزمون ها نيز موفق مي شدند. اما خانواده هايي كه چنين 
تمكن مالي نداشتند طبعا چنين فرصتي هم نداشتند. 
ما نيز براي اينكه بتوانيم منطبق با سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش دوره ابتدايي را زنده و همراه با شادي 
و نشاط كنيم و براساس اصول تربيتي پيش برويم اين 
تصميم را اتخاذ كرديم و مقرر ش��د برگ��زاري هرگونه 
آزمون تستي در مدرسه ها توسط موسسه ها، استفاده از 
كتاب هاي كمك آموزشي و همين طور برگزاري آزمون 
ورودي مدرسه هاي تيرهوشان و نمونه مردمي در پايه 
هفتم كه اثراتش در دوره ابتداي��ي برمي گردد، حذف 
بشود. با اين تصميم اميدواريم ان ش��اءاهلل اين فرصت 
براي دانش آموزان ابتدايي ما فراهم بشود تا از فشار اين 
اس��ترس و اضطراب آزاد بش��وند و بتوانند با روحيه در 

مدرسه ها حضور داشته باشند. 
  نمي ت�وان درباره تاثي�ر كنك�ور و آزمون هاي 
تس�تي در مقاطع باالتر بر س�واد دانش آموزان 
س�خن گفت اما پرس�ش اين اس�ت كه آيا اين 
آزمون ه�اي تس�تي و برگ�زاري كنك�ور ورود 
به مدرس�ه هاي خ�اص س�واد دانش آم�وزان را 
مخدوش نمي كند. تاكنون فش�ار موسس�ه ها 
آمادگي تست زني به اين س�مت پيش رفته كه 
دانش آموز بيشتر مهارت تس�ت زني پيدا كند 
تا س�واد بياموزد و مهارت هاي اصلي و مهم را در 
خود تقويت كند. بنابراين به نظر مي رسد كه اين 
ش�يوه بر مهارت هاي دانش آموزان تاثير منفي 

داشته است. 
بله قطعا همين طور است. شما ببينيد همه برنامه هاي 
درسي و كتاب هاي درسي تقليل پيدا مي كند به مهارت 
دانش آموز براي تس��ت زدن. آيا هدف ما از فرصت هاي 
ياددهي و يادگيري كه فراهم مي كنيم اين اس��ت كه 
بتوانند چند تست را جواب بدهند؟ قطعا اينگونه نيست. 

با تحميل اين آزمون ها و مقدمات برگزاري آنها موجب 
اين ش��ده ايم ك��ه دوران كودكي ك��ه بنيادي ترين و 
مهم ترين دوره براي ش��كل گيري شخصيت و پرورش 
متوازن شخصيت دانش آموزان است را ناديده بگيريم و 
فرصت ياددهي و يادگيري كودكان را از دست بدهيم. 
هرگز ديگر چنين فرصتي را نخواهيم داشت. حال با اين 
تصميم درست يادگيري هاي دانش آموزان ما متناسب 
با سن خودشان و عميق خواهد شد. ضمن آنكه موجب 
مي شود ديگر اضطراب يا نگراني نداشته باشند كه اين 
مدرسه قبول بشوند يا آن مدرسه قبول بشوند. با چنين 
اقدامي مي توانيم ب��ا تقويت آموزش عمومي موقعيتي 
را فراهم كنيم كه همه دانش آم��وزان در كنار همديگر 
مهارت هاي اصلي را فرا بگيرند. خانواده ها نيز با اين فشار 

و با اين مطالبه مواجه نباشند . 

  البته ماهي را هروقت از آب بگيريم تازه است؛ 
اما فكر نمي كني�د االن كمي دير ش�ده و در اين 
سال ها موسس�ه هاي تس�ت زني و آموزش هاي 
كمك درس�ي آنق�در قوي ش�ده اند ك�ه حتي 
زورش�ان از وزارتخان�ه آم�وزش و پ�رورش هم 
درتصميم س�ازي و تاثيرگ�ذاري ب�ر خانواده ها 

بيشتر شده باشد؟
همان طور كه خود شما هم فرموديد تصميم درست را 
از هرجايي بگيريم خوب است. ما آسيب هاي زيادي در 
اين زمينه متحمل شده ايم. موسسات هم قطعا بيكار 
نمي نشينند. اما ما اميدواريم رس��انه ها نقش اساسي 
خود در آگاهي بخشي به اين مهم را ايفا كنند و به كمك 
دانش آموزان بياين��د و در كنار آم��وزش و پرورش قرار 

بگيرند تا افكار عمومي را آگاه كنند. 
در واقع تاكنون منافع يك عده موسس��ه هاي سودجو 

موجب شده كودكي فرزندان اين سرزمين نابود شود. 
  االن با تصميم صرف از سوي وزير هم نمي توانيم 
اميدوار باشيم كه كودكي فرزندان مان احيا شود. 
اين موضوع و برگزاري كالس هاي فوق برنامه به 
يك فرهنگ و يك مطالبه ج�دي نزد خانواده ها 
تبديل شده است. خانواده ها گمان مي كنند بايد 
فرزند خ�ود را بعد از مدرس�ه هم ب�ه اين كالس 
و آن كالس ببرند. حتي اگر مدرس�ه اي�ن كار را 
نكند خود خانواده ه�ا اي�ن كار را مي كنند. چه 
بس�ا خانواده ها مخفيانه و بدون اطالع مدرس�ه 
فرزند خود را در كالس هاي تس�ت زني و مشابه 
آن ثبت نام كنند. اين فرهنگ با يك دستور وزير 
تغيير نمي كند. آيا دس�تور وزير مبني بر حذف 
آزمون ها پيوست فرهنگي و اجتماعي بر تضمين 

موفقيت   دارد؟
ما فكر مي كني��م كه بايد به ص��ورت همه جانبه به اين 
برنامه و دستور وزير در حذف آزمون ها بپردازيم. مديران 
مدرس��ه نقش محوري در اين زمينه دارند. آگاه سازي 
خانواده ها از برنامه هاي آموزش و پرورش در اين عرصه 
است و بديهي است كه رسانه ها فرصت بسيار مناسبي 

در اين راه هستند. 
مهم، تالش��ي اس��ت ب��راي جهت ده��ي صحيح به 
خانواده ها كه چه چي��زي براي آنها و فرزندان ش��ان 
مناسب است اما مقداري زمان نياز دارد تا نگرش هاي 
صحيح را بتوانيم جايگزين نگرش هاي نادرست كنيم. 
اين تصميم منطبق بر تمام اصول علم تعليم و تربيت 
و نظام ه��اي آموزش هاي پيش روس��ت. نظام هايي 
كه نتايج خيلي خوبي داشته اند. يك پشتوانه خيلي 
قوي از جهت علم تعليم و تربيت ني��ز در زمينه عدم 
جداس��ازي، عدم برچس��ب زني به بچه ها با عناوين 
مختلف نيز داريم كه در اين زمينه مديران ارجمند با 
آگاهي و هوشياري مي توانند به آگاه سازي خانواده ها 
و دانش آموزان بپردازند. ما به كمك رس��انه ها خيلي 
اميدواريم تا بتوانيم اين موج مثب��ت را به نفع آينده 

كودكان مان ايجاد كنيم. 

گزارش ه�اي متع�ددي داش�ته ايم ك�ه 
دانش آموزان براي ورود به مدرس�ه هاي 
تيزهوش�ان و نمون�ه مردم�ي مجب�ور 
بودن�د در آزمون هاي متعددي ش�ركت 
كنن�د. همي�ن موقعي�ت س�بب ش�ده 
موسس�ات مختلفي وارد ميدان ش�وند 
و كالس هاي آماده س�ازي تس�ت برگزار 
كنند. خانواده هاي دانش آموزان نيز بعضا 
با ناآگاهي و ب�ا صرف هزينه ه�اي گزاف 
دنبال اين قضيه مي رفتند و از سوي ديگر 
معلمان ما نيز خودشان را ناچار مي ديدند 
كه در كنار برنامه هاي درس�ي كتاب هاي 
كمك آموزش�ي را اس�تفاده بكنند زيرا 
مطالباتي از سوي خانواده ها از مدرسه ها 

وجود داشت. 

محيط زيست

يادداشت

خبر

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- نيمه مجاني كاال - مدرسه ابتدايي
2- هنر هفتم - نوعي پارچه نفيس - ميوه پخته در شكر

3- قطب منفي باتري - مفيد - كمانگير باستاني
4- چوب خوشبو - دايه تركي - معاون هيتلر - تست

5- بزك - صفت ابرو - مادر لر
6- جوانمرد - از خطاطان معروف ايراني - با ادب

7- ياخته - كمك رساني - واحد توان
8- قله - پشيماني - كفش قديمي

9- همان شوهر - فرش��ته مهر و محبت - كوچكترين 
عدد چهار رقمي

10- گرفتار - همواره - ابزار احتياطي
11- غذاي ساده - دستكاري روي عكس - ناشي و ناوارد

12- آلت رگزني - چوب خوشبو - قسمتي از خانه - عدد 
روستا

13- از كوه هاي مهم كش��ور - دس��تمال گردن - داير و 
برقرار

14- آينده - بافنده - دعا و مناجات
15- نازك دل و حساس - عزرائيل

1- سردار نامي مقدوني - منظره وسيع و باصفا
2- كالهبردار - از ش��هرهاي آذربايجان ش��رقي - از 

آيين هاي تاريخي مردم ژاپن
3- ضمير عربي - از شهرهاي استراليا - ليكن

4- مرطوب - دوستي و عالقه - خواب سبك - شامل 
همه مي شود

5- حرف فاصله - موي ميان سر - ميراث مرده
6- ستاره كم پيدا! - قوه - درد

7- حق ناحق سازمان ملل - گواهي دادن به يگانگي 

خدا - آشنا
8- تارمي چوبي - دس��ته دس��ته - هميشگي و 

پايدار
9- بخيل و خسيس - لحظه به لحظه - زمان مرگ

10- دهان عاميانه - زمان مرگ - شكوه
11- پيامبر خوش صدا - مثل و مانند - توان آخر

12- ناخن چه��ار پاي��ان - طايفه كري��م خان - 
سوغات اصفهان - شواهد

13- خانه هاي ريز عكس - شم - باالي خانه
14- نيلوفر - نبرد و رزم - سكوي شيرجه

15- غريبه و گمنام - شهري در استان لرستان

آيا نسخه مسئوالن براي كنترل آلودگي هواي 
تهران فقط تعطيل كردن مدارس است؟ يعني 
هيچ راهكار ديگري وجود ندارد ي��ا آقاياني كه دراين باره 
مسئوليت دارند كار بلد نيستند؟  09120003212

جالب است كه مسئوالن مبارزه با آلودگي هوا 
فقط به فكر دانش آموزان عزيز هستند. قبول ؛ 
ولي فكر مي كنيد ما ُشش نداريم؟ خب ما هم بايد همين 
09190002377 هوا را نفس بكشيم . 

چرا اطالع رساني درباره تعطيلي ها آنقدر دير و 
آش��فته اعالم مي ش��ود؟ صد بار خبر مي آيد 
تعطيل شده، دوباره خبر تكذيبي تعطيلي را مي دهند و 
در آخر ساعت هفت و هشت شب تازه تعطيلي را اعالم 

مي كنند. واقعا نمي ش��ود صبح تصميم بگيرند؟ شايد 
خانواده ها هم بتوانند مرخصي بگيرند و اينچنين نگران و 
پريشان نشوند.                                                                        09120006511

پيشنهاد مي كنم فرهنگسراهاي شهرداري 
كارگاه هاي آموزش حقوق آپارتمان  نشيني را 
براي مردم برگزار كنند. باالخره يك جايي مردم ما بايد 
فرهنگ آپارتمان نشيني را ياد بگيرند. بقيه همسايه ها 
چه گناهي كرده اند كه بايد يك سري رفتارها را تحمل 
كنند؟ به عنوان نمونه يكي از همسايه هاي ما از طبقه 
چهارم كيس��ه آشغال هاي ش��ان را داخل كوچه پرت 

مي كنند. چه كسي مسوول اين آموزش است؟
09360004892

الو ... 66426196 30004753

موضوع :  آگهي تجديد مناقصه عمومي 
)يك مرحله اي با ارزيابي كيفي( شماره ٩٦/٢٦

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران .
2- موضوع مناقصه :  انجام خدمات نگهداري فضاي سبز به مس�احت 1300 مترمربع ، نظافت ساختمانها به مساحت 13140 مترمربع ، نظافت فضاها و محوطه باز به مساحت 
10500مترمربع و ارائه س�رويس به تعداد 18 واحد آبدارخانه موجود، جمعًا حجم كار بميزان 24940 مترمربع زيربنا از ساختمانهاي واقع در محدوده شرکت آب وفاضالب 

منطقه 3 شهر تهران .
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به نشاني : 
تهران ، خيابان جالل آل احمد – ابتداي آرش مهر) شهر آرا ( مراجعه و مبلغ 000ر400 )چهارصدهزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر به نام 

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
4 - مبلغ بر آورد و مدت اجراي كار : 686ر890ر617ر32 )سی و دو ميلياردو ششصدو هفده ميليون وهشتصدو نود هزارو ششصدو هشتادو شش ( ريال و بمدت 12 )دوازده( 

ماه شمسی.
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت .

6- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان 720ر536ر088ر1 )يک ميلياردو هشتادو هشت ميليون و پانصدو سی و شش هزارو هفتصدو بيس�ت( ريال و به يكي از انواع ذيل 
مي باشد : 

- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب ش��ماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام ش��ركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران و به 
پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت 

مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
7- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد :  تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/12/7 به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

8- زمان ومحل گشايش جلسه اول پيشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 10:15روز سه شنبه مورخ 96/12/8 در محل دفتر قراردادها واموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
9- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پيشنهادها )پاکات ج(: ساعت 10:15روز يکشنبه مورخ 96/12/13 درمحل دفتر قراردادها وامور بازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .
             )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir( :11-ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران 

)سهامي خاص(

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

با اعتباری معادل 20هزار ميليارد ريال انجام شد

پروژه های آب و فاضالب استان تهران در سال 96
شرکت آب و فاضالب استان تهران با بهره گيری از توان مهندسی و کارشناسی 
نيروهای زيرمجموعه و با همکاری مشاوران و پيمانکاران صنعت آب و فاضالب 
توانسته است در نيمه نخست سال 96  طرح ها و پروژه های گوناگونی از جمله 
طرح های فاضالب شهرهای پرند، پرديس، اسالم ش��هر و پيشوا و طرح ارتقای 
کيفی آب ش��رب جنوب تهران  )طرح س��المت( و بخش��ی از تاسيسات آب و 
فاضالب استان تهران را با اعتباری افزون بر 19هزار و 790 ميليارد ريال با حضور 

مقامات کشوری افتتاح و به مدار بهره برداری وارد کند. 
هم چنين در دهه مبارک فجر امسال افتتاح و بهره برداری بخشی از تاسيسات 
آب رسانی شهر تهران و شهرهای جنوب غربی اس��تان تهران با اعتباری بالغ بر 
88,6  ميلي��ارد ريال و کلنگ زن��ی پروژه های احداث م��دول دوم تصفيه خانه 
فاضالب شهر جديد پرديس، مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شهر جديد پرند و 
نيم مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شهر اسالم شهر به ظرفيت مجموع 75هزار 

و 154 مترمکعب در شبانه روز با فرآيند تصفيه A2O و اعتبار مورد نياز 2،104 
ميليارد ريال را در دستور کار دارد.

خاطرنش��ان می ش��ود اين ش��رکت از ابتدای امس��ال تا کن��ون در چارچوب 
خدمات رسانی بهينه به شهروندان محترم استان تهران اجرای 820 کيلومتر 
انواع خطوط انتقال و ش��بکه آب و فاضالب در اقطار 90 ت��ا 2000 ميلی متر، 
احداث 54ه��زار مترمکعب مخ��زن ذخيره آب آش��اميدنی، اح��داث 1500 
مترمکعب بر س��اعت ايس��تگاه پمپاژ، حفر و تجهيز 60 حلقه چاه آب شرب، 
احداث 2124 مترمکعب بر ساعت تصفيه خانه آب و 2785 مترمکعب بر ساعت 

تصفيه خانه فاضالب را با موفقيت به اتمام رسانده است.
بديهی است با وارد مدار بهره برداری شدن اين پروژه ها شاهد افزايش قابل توجه 
سطح کمی و کيفی آب آشاميدنی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهروندان 

استان تهران خواهيم بود.

تست زني، كودكي 
فرزندان مان را نابود كرد

سينا  قنبرپور 

ابوالفضل سروش*  / حسن رودگري **

وزير آموزش و پرورش در توييتر خبر داد 

روز شنبه وزير آموزش و پرورش در حساب 
توييتري خود در مورد اسارت دانش آموزان 
در كمند آزمون هاي مداوم، نوش��ت. سيد 
محمد بطحاي��ي اين آزمون ه��ا )از آزمون 
ورودي مدارس تا كنكور( را نهادينه كردن 
اضط��راب در روح دانش آموزان دانس��ت و 
نوش��ت: »گام نخس��ت حذف آزمون هاي 
بي ثمر در دوره ابتدايي است.« روز يكشنبه 
اين گفته وزير رن��گ عملي به خود گرفت. 
يكشنبه شب سيدمحمد بطحايي در برنامه 
»پيش رو« كه از شبكه چهار سيما پخش 
ش��د، اعالم كرد: »همين امروز مصوبه اي 
تصويب كرديم كه برگزاري هرگونه آزمون 
در مدارس ابتداي��ي را ممنوع مي كند. اين 
مصوبه از فرداي تصويب، اجرايي مي شود.«

بطحاي��ي روز گذش��ته در توييت ديگري 
اين اقدام جديد آموزش و پرورش را اعالم 
كرد: »با فش��ار آزمون هاي مداوم، فرصت 
كودكي و تمري��ن مهارت هاي لذت بخش 
زندگي را از كودكان گرفته ايم. گام نخست 
را برداش��تيم. دانش آم��وزان ابتداي��ي از 
آماده ش��دن براي آزمون هاي تيزهوشان، 
نمونه دولتي و مدارس خاص رها شدند.« 
همچنين وزير آموزش و پرورش در جمع 
معلمان چابهار، کنارک و دشتياری گفت:  
تغيير در آموزش و پرورش هزينه دارد و من 
اين هزينه را می پردازم.گام اول اين تغيير را 

از حذف آزمون های زايد آغاز کرديم.

خبر

گام نخست حذف آزمون هاي 
بي ثمر را برداشتيم

محمد  داوري

امين شول سيرجاني 

گام مهم آموزش و پرورش در عقب راندن مبلغان تست زني در گفت وگو با حكيم زاده معاون وزير:

عرفان خوشخو 


