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حذف دروس پیش نیاز در دبیرستان

خدمتی ماندگار
یادداشت

گفت وگو با یک کارشناس :کیفیت آموزش را زیر سؤال نبریم
هدی هاشمی
خبرنگار

عکس :ایسنا

مدیــر کل دفتــر آمــوزش دوره دوم
متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش
اعــام کــرد کــه دروس پیش نیــاز در
دوره متوســطه دوم حــذف خواهــد
شــد .البتــه این اولیــن بار نیســت که
خبــری از حــذف و اصــاح نظــام
آموزشــی کشــور منتشــر میشــود.
نظــام آموزشــی کشــور در دو دهــه
گذشــته ،بارهــا و بارهــا دســتخوش
تغییــر و تحوالت جدی شــده اســت.
اواســط دهــه  70بــود کــه مســئوالن
آموزشــی کشــور خبر از اجــرای نظام
جدیــدی دادند کــه در آن «رفوزگی»
دیگر معنایی نداشــت .در این نظام
آموزشــی کــه بــه «نظــام جدیــد»
معــروف بــود ،دانشآمــوزان ،پنــج
ســال ابتدایــی ،ســه ســال راهنمایی،
ســه ســال تا دیپلم و یک ســال دوره
پیــش دانشــگاهی را میگذراندنــد تا
بتوانند به دانشــگاه وارد شــوند .چند
سالی گذشت مسئوالن اعالم کردند،
این نظام کارآمد نیســت و برای بهتر
شــدن آن باید نظــام ســالی واحدی
جایگزیــن شــود .این مدل آموزشــی
هــم البته بعــد از چند وقت از ســکه
افتــاد و دیگــر بــاب میــل مســئوالن
نبود تا در ســال  91که نظام آموزشی
بــه شــش ســال ابتدایــی ،ســه ســال
راهنمایی و ســه سال متوسطه تغییر
کرد و در نهایت در تابســتان امسال،
نظــام پیش دانشــگاهی حذف شــد.
همه ایــن تغییــرات ،در حالی اتفاق
افتــاد کــه دانشآمــوزان بیــش از دو

دهــه در دوره متوســطه دوم ،مجبور
بــه گذرانــدن دروســی بــه نــام پیش
نیــاز بودنــد .دروســی کــه دانشآموز
بایــد نمــره قبولــی در آن کســب
میکــرد تا بتواند ادامــه همان درس
را در ســال بعــد بگذرانــد .بــه عنوان
نمونــه اگــر دانشآموز پایــه یازدهم
رشــته علوم انســانی نمــره قبولی در
درس عربــی یک نمیگرفــت ،دیگر
نمیتوانســت در پایــه دوازدهــم،
عربــی دو را انتخــاب کنــد .بنابرایــن
دانشآموزانــی کــه موفق بــه قبولی
نمیشــدند ،بــه اجبــار در تابســتان
ایــن دروس را میگذراندنــد .البتــه
برخی هایشــان هم در ترم تابستانی
قبــول نمیشــدند .همیــن موضــوع
موجب شد که حاال وزارت آموزش و
پــرورش برای دو میلیــون و  201هزار
دانشآموز ،خبرهای خوشــی داشته
باشــد .مدیــرکل دفتر آمــوزش دوره
دوم متوســطه نظری وزارت آموزش
و پرورش ،دربــاره حذف این دروس
اعالم کرد« :طبق مــاده  ۶آیین نامه
آموزشی دوره دوم متوسطه ،دروس
پایــه دهــم پیــش نیــاز دروس پایــه
یازدهــم نبــود و وقتــی دانشآموزی
ارتقای پایه پیدا میکرد میتوانســت
همه دروس پایــه یازدهم را انتخاب
کند و بــه تحصیلش ادامــه دهد .اما
در تبصرههــای مــاده  ۶آیین نامــه
آمــده بــود کــه برخــی دروس پایــه
یازدهــم ،پیــش نیــاز پایــه دوازدهم
محســوب میشــوند و دانشآمــوز
باید کف نمره را کســب کند .معموالً
در هر رشــته تخصصی ســه تــا چهار
درس اینگونــه بــود و پیــش نیــاز

میخورد».
عبــاس ســلطانیان با بیــان اینکه
ایــن ماجــرا در دورههــای قبــل از مــا
نیــز وجــود داشــت و تجربــه خوبــی
نداشــتیم گفــت« :دانشآمــوز ناچار
بود دروســی را که در آنها مردود شده
دوباره بگذراند .به همین ترتیب باید
چند درس پایه دوازدهم را تابســتان
بعد برمیداشــت .این یک پنجره باز
در برنامــه هفتگــی دانشآموز ایجاد
میکــرد و در فارغ التحصیلــی نیــز با
مشــکالتی روبهرو میشــد .به همین
علت امسال به شورای عالی آموزش
و پــرورش پیشــنهاد دادیــم بحــث
دروس پیش نیــاز در دوره متوســطه
حــذف شــود کــه خوشــبختانه در
کمیســیون معین به تصویب رسید و
ابتدای هفته جاری به تمام استانها
ابالغ شــد و دیگر دروس پیش نیازی
بــرای بچههــا در دوره متوســطه
نخواهیم داشت».
ëëکیفیت آموزش را زیر سؤال نبریم
حــذف دروس پیــش نیــاز البتــه
بــا انتقــاد بســیاری از کارشناســان
آموزشــی مواجــه شــده اســت .آنهــا
معتقدنــد کــه وزارت آمــوزش و
پــرورش بایــد جایگزینــی بــرای این
حــذف داشــته باشــد ،چــرا کــه اگــر
دانشآمــوزان نتواننــد آموزشهای
الزم را در برخــی از دروس مورد نیاز
بدســت آورند ،کیفیت آموزشــی زیر
ســؤال میرود .موضوعــی که محمد
نیکنــژاد بــر آن اشــاره کــرد و گفت:
«نظــام آموزشــی کشــور بــه شــکلی
طراحی شــده است که دانشآموزان
از همــان پایــه اول تــا پایــه دوازدهم

بــا مشــکل مواجــه میشــوند و البته
دانشآمــوزان در هــر پایــهای با افت
تحصیلی روبهرو هســتند .گرچه این
افت تحصیلی دانشآموزان در دوره
متوسطه بویژه متوســطه دوم بیشتر
اســت .مــا در نظــام ســالی -واحدی
بایــد بــه دانشآمــوزان درسهایــی
را ارائــه دهیــم کــه آنهــا آن درس را
متوجــه شــوند و نمره قبولــی بگیرند
تا بتوانند درپایه بعدی قبول شــوند،
اگر دانشآموزی مثالً در فیزیک یک
نتواند نمــره قبولی را بگیــرد ،چطور
میتوانــد فیزیــک دو را بگذرانــد این
موضوع موجب می شــود که کیفیت
آموزشی کاهش پیدا کند».
او تأکیــد کــرد« :یکی از مشــکالت
نظــام آموزشــی کشــور ســخت و

ســنگین بــودن کتابهــای درســی
اســت .از همــان ســال اول ابتدایــی
دانشآمــوز بــا کتابهــای ســنگین و
تکالیــف بســیار روبــهرو میشــود .در
مقطــع راهنمایــی دروس بــه یکباره
تغییر میکند و در متوسطه دوم هم
بــه خاطــر کنکــور خیلــی از معلمها
سختگیری نمیکنند همین موضوع
موجب شــده تــا در مجمــوع کیفیت
آموزشی زیر سؤال برود».
این کارشناس آموزشی با اشاره به
اینکه این مســأله یکــی از علتهای
افــت آموزشــی دانشآمــوزان بویژه
در دوره دبیرســتان است ،گفت« :در
برخی از کشــورها برای کم کردن این
آســیب ،یا شــمار مواد درسی در یک
ســال را کاهــش دادهانــد و یــا برخی

از درسهــا را تنها بــرای یادگیری در
برنامه هفتگی مــدارس میگنجانند
و در پایــان دوره ،بــرای ســنجش
میزان یادگیری آن درسها ،آزمونی
گرفته نمیشود .در کتابهای درسی
موجــود ،درونمایههــای آموزشــی،
پیونــد تعریــف شــدهای بــا زندگــی
واقعی دانشآمــوزان ندارد و تجربه
نشــان میدهــد کــه بخشهایــی از
کتابهــای علــوم تجربــی در دوره
دبستان و راهنمایی و فیزیک ،شیمی
و زیســت شناســی در دبیرســتان کــه
در ســنجش بــا درسهــای دیگــر ،با
زندگی روزمــره دانشآمــوزان پیوند
بیشــتری دارد ،بــه همــان نســبت،
انگیزه بیشــتری بــرای یادگیری پدید
میآورند».

آیا چشمه علی به وضعیت سابق برگشت؟!
زهرا کشوری
خبرنگار
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شــرکت متــرو تهــران میگویــد« :آب
چشــمه علــی بــه وضعیــت ســابق
برگشــته« ».امیرمصیب رحیــم زاده»
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری شــهرری هــم به
روزنامــه ایــران میگوید«:دبــی آب
چشمه علی به  70لیتر برثانیه افزایش
یافته اما تا رســیدن به وضعیت سابق
 11لیتــر برثانیه دیگــر آب میخواهد».
او درپاســخ بــه این ســؤال خبرنــگار ما
کــه آیــا افزایــش  70لیتــری دبــی آب
چشمه  8هزارساله شــهرری براساس
بررســی ومطالعــات میــراث فرهنگی
به دســت آمده پاسخ منفی میدهد و
میگوید«:ایــن عدد براســاس گزارش
متــرو اســت!» ایــن درحالــی اســت که
نماینــده کشــاورزان روســتای عالییــن
میگویــد «:وضعیت دبی آب چشــمه
علی برای کشــاورزی مثل ســابق است
و در یــک کیلومتــری چشــمه در زمین
فــرو مــیرود و بــه زمینهــای زراعــی
نمیرســد« ».علی اکبر روشــنی» نکته

دیگری را هم به روزنامه ایران میگوید
که باعث میشــود در ذهن مدیر اداره
میراث شهرری نسبت به آنچه متروی
تهــران اعــام کــرده ،شــک و شــبهه
ایجــاد شــود .روشــنی میگوید«:دبــی
آب در روزهــا افزایــش مییابــد امــا در
شــب کاهــش دارد .روزهای پنجشــنبه
و جمعه هم متغیر اســت ».او معتقد
اســت کــه آب در تونل مترو ســرگردان
است و بوســیله پمپاژهای چندگانه به
چشمه تزریق میشــود«:این نوسانات
آب و کاهــش و افزایــش دبــی چشــمه
هــم نشــان مــی دهــد کــه آب را پمپاژ
میکنند و بهطور طبیعی وارد چشــمه
نمیشــود!» آب چشمه علی براساس
اســناد موجــود تنهــا حقابه کشــاورزان
روستای عالیین اســت! عملیات مترو
به چشــمه علی که رســید ،آب چشمه
فروکــش کــرد و کشــاورزان این روســتا
بــه گفتــه روشــنی از آن تاریــخ به بعد
اقدام بــه خرید آب میکننــد .نماینده
کشــاورزان روســتای عالییــن میگوید:
« تمــام آبخوانهــای تغذیــه کننــده
چشــمه در مســیر  1600متــری از فلکه
ســوم دولــت آبــاد تــا میــدان صفائیه

به وســیله مترو تخریب شــده اســت».
آبخوانهایــی که از ســمت کــوه بیبی
شهربانو تغذیه میشــوند .او میگوید:
«دبی چشمه شــبها کم میشود این
نشــان میدهد که شــبها پمپها کار
نمیکننــد ».هــم او و هــم رحیــمزاده
مدیر میراث شــهرری میگویند که کار
حفر تونل مترو در اطراف چشمه علی
بــه پایان رســیده! با وجود این شــرکت
متــرو احتمــال میدهــد چشــمه علی
بــاز هم بــا افــت و خیــز در میــزان آب
خروجی رو به رو شود!
به گفته روشــنی آب چشمه حقابه
 54کشاورز بود که بسیاری از آنها فوت
شــدهاند و اآلن حقابه بــه بچههای آن
رســیده اســت .در نهایــت بــه گفتــه او
در حــال حاضــر  300کشــاورز صاحب
حقابه این چشــمه باســتانی ،با کشت
سبزیجات در روســتای عالیین زندگی
میگذراننــد .روشــنی میگوید«:متــرو
اجــازه حضــور نماینــده کشــاورزان در
تونــل متــرو را نمیدهــد تــا مشــخص
شــود که چــه اتفاقــی برای چشــمه در
زیرزمین میافتد ».مجریان مترو یکبار
هــم رســانهها را بــرای پاســخ دهی به

وضعیت چشــمه بــه شــهرری دعوت
کردنــد امــا اجــازه ندادنــد اصحــاب
رســانه از تونل و وضعیت آبخوانهای
تغذیه کننده چشمه بازدید کنند .همه
بازدید رســانهها در سطح و روی زمین
گذشــت! البتــه آن زمان چشــمه علی
در روی زمیــن پایتخــت هم وضعیت
مطلوبــی نداشــت .مســأله به مجلس
هم رســید اما ابهامات چشمه علی در
بهارستان هم باز نشد!

رحیــمزاده بعــد از شــنیدن
صحبتهــای روشــنی میگویــد کــه
همکارانــش را مأمــور میکنــد شــبها
و روز پنجشــنبه و جمعــه دبــی آب را
کنترل کنند .البته حرفهای رحیمزاده
نشــان میدهد بررســی کارکنان میراث
فرهنگــی چشــمی اســت .او میگویــد:
« آب از روی پــل میگــذرد و این نشــان
می دهــد که دبــی آب چشــمه افزایش
یافتهاست».براساسآمارهاییکهمترو

به میراث فرهنگی داد ،دبی آب چشمه
از  20لیتــر در ثانیــه بــه  70لیتر رســیده
امــا هنوز بــه انــدازهای کــه قبــل از آغاز
عملیــات حفر تونل مترو بود ،نرســیده
اســت! رحیــمزاده بررســی تخریــب
آبخوانهای تغذیه کننده چشمه علی
بــر اثــر عملیــات حفر تونــل را هــم کار
منابــع طبیعــی میدانــد تا این ســؤال
پیش بیاید که آیــا میراث فرهنگی تنها
یک ناظر اســت؟ آیا چشــمه ثبت ملی
شده شهرری بدون آبخوانهای تغذیه
کننده معنا میدهد که میراث فرهنگی
از وضعیــت آبخوانهــای تغذیه کننده
یــک چشــمه  8هزارســاله خبر نــدارد؟
مگــر امروز دبی آب چشــمه مهمترین
دلنگرانیمیراثفرهنگیهانیستپس
چرا کسی خبر از وضعیت آبخوانهای
تغذیــه کننــده آن نــدارد؟! رحیــمزاده
در نهایــت میگوید«:اگــر چشــمه علی
بعد از بارشهای زمستان به وضعیت
ســابق برنگــردد ،وضعیــت چشــمه را
از طریــق بحثهــای حقوقــی پیگیری
خواهد کرد ».تا این سؤال پیش بیاید که
آیا پیگیریهای حقوقی نوشداروی بعد
از مرگ سهراب نیست؟!

مدیرعامل ایرنا :طرح مطالبات مردم در رسانهها باعث تقویت مسئوالن میشود

 ëëنخستین خاکریز مطالبات مردم
مهدی جمالینژاد معاون عمران
و توســعه شــهری و روســتایی وزیــر
کشور و رئیس ســازمان شهرداریها و
دهیاریهــا نیــز در این دیدار بــا تأکید
بــر نقــش مهــم ایرنــا در کــم کــردن
دیــوار بیاعتمــادی میــان مــردم و
شــهرداریها گفت :در شــرایط فعلی
بایــد تــاش کنیــم نشــاط اجتماعــی
و شــادابی را بــه شــهرها بیاوریــم.وی
افــزود :شــهرداریها و دهیاریهــا
نخســتین خاکریــز مطالبــات مــردم
هســتند و بــا اعتمادســازی میتوانیم

ëëرويكرد ســازمان شــهرداريها ارزان
اداره كردن شهرها است
معاون عمران و توسعه شهري وزارت
كشور با بيان اينكه كم شدن هزينه در
شــهرها خــودش نوعي درآمد اســت،
گفــت :يكــي از رويكردهــاي ســازمان
شــهرداريها ارزان اداره كردن شهرها
است.
مهــدي جمالينــژاد در گفتوگــو
بــا ايرنــا بــا بيــان اينكــه خودكفايــي
شــهرداريها بــه معنــاي بــاال رفتــن
هزينههــاي خدمات شــهري نيســت،
افــزود :كســب درآمــد بــه معنــاي
كــم شــدن هزينههــا اســت و هميشــه
گفتهايــم كم شــدن هزينه در شــهرها
خودش نوعي درآمد است.
جمالينــژاد اظهــار داشــت :در

عکس :ایرنا

مدیرعامــل خبرگــزاری جمهــوری
اســامی (ایرنا) با تأکیــد بر نقش مهم
رســانهها در حوزه اعتمادسازی ،گفت:
طــرح مطالبات مــردم در رســانهها نه
تنها مسئوالن را تضعیف نمیکند بلکه
موجب تقویــت آنها ،افزایش ســرمایه
اجتماعــی و اســتحکام نظام میشــود.
به گــزارش ایرنــا« ،ضیاء هاشــمی» در
دیــدار «مهــدی جمالینــژاد» معــاون
عمــران و توســعه شــهری و روســتایی
وزیــر کشــور افــزود :بــا طــرح مطالبات
در رســانهها ،مــردم احســاس میکنند
دغدغههایشــان بــه مســئوالن منتقــل
شــده اســت بــدون آنکــه نیــاز باشــد با
روشهــای ناهنجــار ،ایــن دغدغهها و
مطالبــات را بــه گــوش آنهــا برســانند.
این جامعهشــناس و اســتاد دانشــگاه،
اعتمــاد را یــک ســرمایه اجتماعــی
دانســت و ســرمایهگذاری در این حوزه
را «بسیار کم هزینه و پربازده» توصیف
کرد.هاشــمی بــا بیــان اینکه که رســانه
در حــوزه اعتمادســازی نقــش تعییــن
کننــدهای دارد ،خاطرنشــان کــرد :ایرنا
تــاش میکنــد بــا نگاهــی خالقانــه و
رویکــردی شــجاعانه وارد ایــن حــوزه

شود.وی همچنین گفت« :رسانه حلقه
اتصال میان افکار عمومی و مســئوالن
اســت و اگــر مخاطــب احســاس کنــد
رســانه ،صــادق اســت و عالوه بــر بیان
نقــاط مثبت و دیــدگاه مســئوالن ،درد
دلهــا و حرفهــای او را هــم مطــرح
میکنــد ،بــه رســانه اعتمــاد خواهــد
کرد».مدیرعامــل ایرنا افزود :رســانهها
بــرای نقشآفرینــی در این حــوزه باید
رویکــرد حرفــهای داشــته باشــند و از
دانش و مهارتهای روز استفاده کنند.

بســیاری از مشــکالت را حــل کنیــم.
جمالینــژاد تصریــح کــرد :همــه
رسانهها از جمله ایرنا باید کمک کنند
تا با توجه بیشــتر به شــهرهای کوچک
و روســتاها و ارائه تصویــری زیبا ،امید
به مردم و ســاکنان این مناطق تزریق
شود.

شرايط ســخت اقتصادي شايد خيلي
از طرحهــا اولويــت نداشــته باشــد
و بيشــتر بايــد بــه ســمت طرحهــاي
اولويــت دار برويــم بويــژه پرداخــت
بموقــع حقــوق و مزايــاي كاركنــان كه
موضــوع بســيار مهمي اســت .تالش
ميكنيــم اولويــت بنــدي و برنامــه
محــوري در شــهرها حتــي شــهرهاي
كوچك داشته باشيم.
معــاون عمران و توســعه شــهري
وزارت كشــور در پاســخ بــه تغييــرات
صورت گرفته در بودجه شــهرداريها
و دهياريهــا ،گفــت :تــاش كرديــم
بســياري از احــكام بودجــه ســال 98

كشور به نوعي تنفيذ شود و اميدواريم
يكســري ديگــر از آنهــا در جلســات
تلفيق اصالح شود.
جمالينــژاد تأكيــد كــرد :تــاش
ميكنيم در شــرايط سخت اقتصادي
و بودجه انقباضي ،شــهرداريها را به
ســمت اداره خودكفاي شهرها ببريم؛
شــهرداريها نهادهــاي غيردولتــي
بــا مديريــت درآمــد و هزينــه توامــان
هســتند عالوه بــر اينكــه بايــد از آنها
حمايــت و پشــتيباني كنيم به اســتناد
مــاده 62قانون شــهرداريها به نوعي
از هــر لحــاظ به آنهــا كمك كنيــم اما
در نهايــت در بحــث مديريت درآمد،

شــهرداريها را بــه ســمتي راهنمايي
كنيــم تــا بتواننــد بــه شــكل خودكفــا
شهرها را اداره كنند تا تمركز ما بيشتر
در حوزههــاي زيرســاختي و زيربنايــي
شــهرها باشــد .جمالينژاد در پاســخ
به اين پرســش كه آيا تاييد صالحيت
شــهرداران كالنشــهرها توســط وزارت
كشــور بــا وظايــف شــوراهاي اســامي
شــهر و روســتا تداخــل دارد ،گفــت:
براساس تقســيم بندي صورت گرفته
شــهرداران يكســري از شــهرها توسط
وزارت كشــور منصــوب ميشــوند در
واقــع انتخــاب شــهرداران بــا اعضاي
شــوراي اســامي شــهر اســت امــا
بــراي بررســي صالحيــت عمومــي و
تخصصــي در شــهرهاي بــاالي 200
هــزار نفــر جمعيــت بــه وزارت كشــور
واگــذار ميشــود و اين فراينــد در بقيه
شــهرها در اســتانداريها صــورت
ميگيــرد .وي تصريــح كــرد :اعضــاي
شــوراي شهر براســاس شــرايط احراز
تصــدي شــهرداري در آييــن نامــه
اجرايي شهرداران را انتخاب ميكنند
و وزارت كشــور شــهردار را منصــوب
ميكند.

حجتاالسالم والمسلمین معراجی
استاد حوزه علمیه قم

اســتاد ارجمند «انســان پزشــک و پزشک انســان» از پس سالها خدمت
صادقانــه پســت وزارت را وانهــاد .آن نیکسرشــت برنــادل ،در خدمــت به
انســان بــه معنــی واقعی کلمه «طیــب دوار بطبــه» بود .او که در ســالهای
خون و آتش و جهاد و شــهادت با حضوری پررنگ در جبهههای نور ،میدان
نبرد را با مجاهدان راستین تجربه کرده بود ،در آوردگاه دانش و پژوهش به
جایگاهی بلند دســت یافت و با همراهی دانشــمندان و متخصصان مؤمن
قلههای رفیع تخصص را فتح کرد و افقهای تازهای گشــود و کسان بسیاری
را در امر طبابت از دانش واالی خود بهرهمند ساخت.
دکتر قاضیزاده هاشمی آنگاه که با انتخاب هوشمندانه رئیس جمهوری
محتــرم و اصرار وی ســکان وزارت بهداشــت را به دســت گرفــت ،در قامت
وزیری خردمند ،ژرفنگر ،پرکار و خســتگیناپذیر ظاهر شد و بهداشت و امید
به ســامت را تا دوردســتترین نقاط کشور برد .هاشــمی با گزینش بهترین
چهرههای کارآمد و یارگیری از میان برجستگان و نخبگان مؤمن و برخوردار
از صالحیتهای الزم عرصه پزشکی ،دسترسی به پزشک و دارو را تا سرحد
امکان تســهیل کرد .به باور او سودجوییها و دریافتهای آنچنانی در حرفه
مقدس پزشــکی نادرســت اســت و لذا با آن به مبارزه برخاســت و توفیقاتی
تحسینبرانگیز به دست آورد .هاشمی با الهام از کالم امیر کالم در توصیف
رســول خــدا(ص) که فرمود :او «طبیب دوار بطبه» بــود به جایجای میهن
اســامی سرکشید و با تیم پزشــکی متخصص و مخلص به مداوای بیماران
پرداخت و یکتنه کابینه تدبیر و امید جناب روحانی را نمایندگی کرد .او به
برخی مناطق محروم چندینبار سفر کرد .هاشمی پاکیزهخوی و بیداردل و
ســختکوش و نشــاط آفرین است و به انسان و شــأن واالی او ارج مینهد و از
اینروی در ایام وزارت از بام تا شــام کوشــید که هموطنانش از درد و دســت
نیافتــن بــه دارو و امکانات پزشــکی رنج نکشــند .هاشــمی از «خودمرادی»
و «گرانجانی»هــای حرمتشــکن پزشــکی بــه دور اســت .او بحــق از نادره
کارانی اســت که با حضور کارســازش در کابینه تدبیر و امید و در رأس وزارت
بهداشت ،هماره در ذهن و زبان مردم این دیار پرافتخار خواهد ماند.

ارزانترین بلیت جهان
متعلق به متروی تهران است

روابط عمومی شــرکت بهرهبــرداری متروی تهران اعالم
کــرد کــه متــروی تهــران از نظــر قیمــت جــزو ارزانترین
اخبـــار
بلیتهای جهان و بر اســاس شــاخص طــول خطوط در
میان  ۲۰مترو برتر جهان است.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت بهرهبــرداری راه آهن شــهری تهران و
حومه ،با توجه به اینکه ســاخت مترو در تهران ســالها بعد از دیگر متروهای
جهان آغاز شــد ،اما با تالش متخصصان ،توانســته جایــگاه خوبی را در میان
متروهای جهان و رتبه نخست را در بسیاری از شاخصها در میان مترویهای
خاورمیانــه از آن خــود کند.این در حالیاســت که هنوز ســاخت متروی تهران
به پایان نرســیده و بر اســاس برنامه توســعه خطوط تا پایان سال  ۱۴۰۴شبکه
متروی تهران جمعاً دارای ۱۲خط شــامل  ۸خط درون شــهری و  ۴خط برون
شهری و مجموعا به طول  ۴۳۰کیلومتر خواهد بود.
براساس این گزارش ،درحال حاضر متروی تهران در خاورمیانه رتبه اول را
در طول خطوط ،تعداد خطوط ،تعداد ایستگاهها و قیمت به خود اختصاص
داده اســت و در میــان  ۱۶۳متروی جهان نیز از نظــر طول خطوط ،در رتبه ۱۷
جهان قرار دارد.
از نظر شــاخص قیمت بلیت نیز متروی تهــران ارزانترین بلیت جهان را
داراست .جایگاه متروی تهران و حومه در خاورمیانه از نظر تعداد خط ،تعداد
ایستگاه ،طول خط و نظافت ایستگاهها در رتبه نخست است.
ایــن گزارش میافزایــد :ترافیک و آلودگی هــوا دو چالش قدیمی پایتخت
است .درمان این درد قدیمی تهران توسعه حمل و نقل عمومی است و مترو
در میان مدلهای حمل و نقل یکی از بهترینها است چرا ک ه ایمنی بسیار باال،
راحتی و آســایش مســافران ،کاهش مصرف انرژی ،سرعت مناسب و قیمت
پایین از جمله مزیتهای قطار شــهری نســبت به سایر وسایل نقلیه عمومی
است.
مصرف روزانه چندین میلیون لیتر بنزین و گازوئیل فقط در شــهر تهران،
خســارتهای بســیار هنگفتی بــه اقتصــاد ملــی وارد میکند .مترو بــه عنوان
پاکتریــن ،ســالمترین ،ســریعترین ،ایمنتریــن و بهطــور کلــی کارآمدترین
شــبکه حمل و نقل عمومی درون شهری ،نقش انکارناپذیری در حل مسائل
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی ناشی از معضل ترافیک دارد.
براســاس آمــار و اطالعات ســفر با مترو در شــش ماهه نخســت ســال ۹۷
موجــب شــده اســت در مصــرف  ۱۹۵میلیــون لیتر بنزیــن و  ۱۹میلیــون لیتر
گازوئیل صرفهجویی شــود و این میزان صرفهجویی در مجموع سفرهایی که
از ابتدای بهرهبرداری از متروی تهران و حومه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷
در این ناوگان انجام شــده اســت به رقم  ۴هزار و  ۸۵۹میلیون لیتر در مصرف
بنزین و  ۴۸۷میلیون لیتر در مصرف گازوئیل میرسد.
البته در کنار آن انجام ســفرهای شــهری با متروی تهران و حومه در شــش
ماهه نخســت ســال  ۹۷موجب شــده  ۵۲۰هزار تن گاز  Co۲وارد هوای تهران
نشود ،ضمن آنکه سفرهای انجام شده با متروی تهران و حومه در این مدت
مانع انتشار  ۷۳هزار تن گازهای  PM۱۰ ،Co، NOX، So۲و  HCشده است.

شهر تهران را چگونه باید اداره کرد؟

تهــران مســائلی دارد کــه زندگــی را برای مردم ســخت
ادامه از
میکنــد .شــهر برنامهریــزی درســتی نــدارد .رشــد
صفحه اول
ســکونتگاهها بــر اســاس برنامهریــزی قبلــی نبــوده و
زیرســاختها با جمعیت تناسب ندارد .فاصله و تأخیری که بین خدمات و
اسکان وجود دارد همیشه موجب نارضایتی است .تمام اینها قابل حل بود
اگر میپذیرفتیم سازمان قدرتمندی تهران را اداره میکرد .امروز نظم شهر
از بیــن رفتــه و تهران به یک کارگاه بزرگ تبدیل شــده و هر کســی و مقامی،
بویژه در حوزه ســاخت و ســاز ،تقریباً هر کاری که دلش خواسته ،با پرداخت
پــول ،انجام داده ،وضعیتــی که در مخیله لیبرالیســتیترین نظامهای اداره
شــهر هم نمیگنجید ،ولی مســأله این است که همه چیز را نمیتوان با پول
خرید ،مدنیت ،احترام به قانون و نوعدوســتی از این دســته مسائل هستند.
این بینظمی به زندگی اجتماعی نیز ســرایت کرده اســت .اساس یک شهر
مدرن نظم داشتن و منطقی بودن است .شهر تقریباً قابلیت مدیریت خود
را از دســت داده اســت و شــهردار به عنوان باالترین مقامی رســمی محلی،
شهر را اداره نمیکند .دهها و صدها بازیگر مختلف داخل شهر وجود دارند.
از ســازمانهای دولتــی و شــبه دولتــی گرفته تــا آدمهای عادی چــون موتور
سواران ،که از شهر بدون هیچ برنامهریزی قبلی و هماهنگی منافع میگیرند
اما خدمتی به آن نمیرســانند .وقتی در شهری منافع ُخرد جایگزین منافع
عمومی شود چنین وضعیت آشفته و بینظمی پیش خواهد آمد .از همین
رو اولین اقدامی که به شهردار میتوان توصیه کرد این است که در پرتو نگاه
حق مبنا ،تکلیف اداره شهر را روشن کند و مسئولیت کامل اداره امور محلی
را برعهــده گیــرد و با اتــکا به قانون و حمایــت شــهروندان و مقامات دولتی
آگاه ،انضبــاط و نظم را بر جریان اداره شــهر حاکم ســازد و باالترین اولویت
برای او حقوق عمومی مردم باشد.

