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رنگ آمیزی یک محله تهران با مشارکت اهالی
کوچه خسرو قدیانی در محله دستغیب منطقه ۹ با مشارکت اهالی محل رنگی شد 
تا فضای رخوت و سســتی را از این محل دور کند و روحیه اهالی آن را با رنگهای 

دیوار و کف باال ببرد.
کوچه رنگی پروژه ای اســت که در قالب پروژه محله رنگی )دوستی( در منطقه ۹ 
اجرا شده و طبق برنامه قرار است کوچه های دیگری در این محل نیز رنگ آمیزی 
شــود. در این پروژه که با هدف دوســتی در محالت پرخطر دنبال می شود، ابتدا 
دیوارهای ســیمانی کهنه تعمیر می شوند و به صورت رنگی در می آیند که اهالی 
محــل آن را انتخاب کرده اند و پس از آن کودکان و نوجوانان محل می توانند کف 
آســفالت کوچه را هم براســاس طرح هایی که انتخاب شده رنگ آمیزی کند. در 
حاشیه بازدید شهردار تهران و شهردار منطقه ۹ کودکان سطل به دست در حال 

رنگ آمیزی کف کوچه بودند.
ســید مصطفی موسوی الری، شهردار منطقه ۹ در حاشیه افتتاح کوچه رنگی به 
خبرنگار شــهر درباره این پروژه توضیح داد و گفت: کوچه خسرو قدیانی یکی از 
کوچه های محله دستغیب است که بافت قدیمی تری دارد و در بازدیدهای میدانی 
توجه ما را جلب کرد تا برای بهســازی و اجرای پروژه رنگی از آن استفاده شود. و 
مشاور پروژه هم بعد از بررسی های خود این کوچه را انتخاب کرد و اینکار به صورت 
آزمایشی اجرا شد تا اگر به مشکلی برنخوریم در کوچه های دیگری هم اجرا شود. 
رنگ های اســتفاده شده در این کوچه بعد از پرسش نامه هایی که در محل توزیع 
شد، انتخاب شدند. در دیوارها هم رنگ استفاده شد اما آنچه تاثیر بیشتر دارد اجرای 

رنگ ها در کف است.
موسوی الری ادامه داد: برای اجرای این پروژه کار مفصلی به لحاظ مطالعاتی انجام 
شد. اول دیوارها بهسازی شد و سپس شهرداری آنها را رنگ کرد و طرح مشاور را 
در جداره ها پیاده کرد. در کف چون دسترســی راحت تر بود بعد از بهسازی کف 
و آســفالت جدید. اما کف با مشارکت مردم و مخصوصا کودکان و مادران به اجرا 
در آمد. قرار بود این پروژه در هفته وحدت افتتاح شــود اما بنا به مالحظاتی امروز 

اجرا شد.
شــهردار منطقه ۹ ادامه داد: برای کوچه هایی که پروژه رنگ آمیزی اجرا میشود، 
مبلمان خاصی طراحی شده که آماده و به زودی به کار اضافه می شود . این پروژه 

در ناحیه دو منطقه ۹ نیز اجرا خواهد شد.
او در پاسخ به این ســوال که آیا مردم محل از اجرای این پروژه استقبال کرده اند 
گفت: مردم خیلی از این طرح استقبال کردند و تا حدی که دوستان و همکاران ما 

می گویند از کوچه های مجاور هم درخواست اجرا داشتند.
او درباره تاکید شهردار تهران بر اجرای زنگ در معابر شهری گفت: دکتر حناچی از 
وقتی معاون شهردار شد بحث رنگ را دنبال می کرد و ما هم از همان زمان به طرق 
مختلف این هدف را در مناطق دنبال کردیم اما وقتی در جایگاه شهردار تهران این 
موضوع را مطرح کردند بیشــتر رسانه ای شد. البته قبال در این منطقه تعدادی از 
مخازن زباله را در ناحیه دو رنگ و نقاشی کردیم که حتی انعکاس بین المللی داشت. 
همچنین در خیابان استاد معین جنوبی قرار است نقاشی روی دیوارها به مسابقه 

بگذاریم تا دانشجویان بتوانند در آن مشارکت و فعالیت کنند.
به گفته شهردار منطه ۹ رنگ تاثیر زیادی در روحیه مردم دارد که در دنیای مدرن 
تا حدودی استفاده از رنگ های شاد از زندگی مردم دور شده است گرچه لباس های 
مردم قدیم ایران عمدتا رنگی بود ولی در دوره جدید لباس ها یکدست شده است.

موســوی الری در ادامه افزود: استفاده از رنگ در معابر شهری قبال هم در ایران و 
سایر کشورها بارها انجام شده است و شهر را به نوعی زیبا کرده اند. ما در بافت های 
فرســوده و قدیمی با مشکل نما بیشتر مواجه هستیم ساختمان های جدید نمای 
بهتری دارند اما در بافت های قدیمی نماهایی ســاده هستند که فکر می کنم حق 

مردم که این در این بافت ها زندگی می کنند فضای شاد است.

تمدید اعتبار پرونده دارویی بیماران خاص در تامین 
اجتماعی تا آخر آذر

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار پرونده دارویی 
بیمــاران خاص در تامین اجتماعی تا پایان آذرماه خبر داد.دکتر شــهرام غفاری 
در گفت وگو با ایســنا، درباره روند تایید نســخ دارویی بیماران خاص اظهار کرد: 
تمهیداتــی در نظر گرفته ایم تا بیماران خاص در شــرایط کرونایی، تا حدامکان 
مراجعه حضوری نداشته باشــند.وی افزود: ارسال درخواست بیمه شده مبنی بر 
برخورداری از این ســرویس و تایید نســخه مکانیزه شده و اعتبار پرونده بیماران 
خاص تا پایان آذر ماه تمدید شده است.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین 
اجتماعی توضیح بیشتری در این باره ارائه داد و با اشاره به اینکه الزم بود بیماران 
خاص هرچندمدت یکبار به صورت حضوری مراجعه کنند تا مطمئن شویم که از 
دارو استفاده می کنند، در قید حیات هستند و از دفترچه شان سوءاستفاده نمی شود 
گفت: برای این موضوع نیازی به مراجعه حضوری نیست و تا آخر آذرماه پرونده های 

قدیم شان معتبر و فعال است.

اجرای طرح فوریتی نگهداشت شهر در شمال تهران 
طرح فوریتی نگهداشت شهر با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی شهری و افزایش 
رضایتمندی شهروندان در روزهای پایانی هر هفته در محالت و محورهای اصلی 
شــمال تهران اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مانی 
جعفریان معاون خدمات شــهری و محیط زیســت شهرداری این منطقه با اعالم 
مطلب فوق اظهار داشت: اصلی ترین مطالبه و قضاوت شهروندان از نحوه عملکرد 
شهرداری در بحث نگهداشت مناسب شهر و رفع کمبودها و نابسامانی های شهری 
است بر همین اساس اجرای طرح فوریتی نگهداشت شهر با رویکرد کاهش پیام های 
مردمی در سامانه های ۱۳۷ و نظارت همگانی ۱۸۸۸ در اولویت اجرایی همه ادارات 
این معاونت و نواحی ده گانه شــهرداری منطقه یک قرار گرفته است.جعفریان به 
ارزیابی وضعیت عملکرد و پیشرفت فیزیکی معاونتهای تخصصی مناطق ۲۲ گانه 
در شش ماهه اول سال جاری اشاره کرد و افزود: طبق اعالم  اداره ارزیابی معاونت 
خدمات شهری شهرداری تهران با تالش مضاعف وهمت اداره فنی معاونت خدمات 
شهری منطقه یک با اقداماتی که در راستای طرح نگهداشت شهر انجام شده است 
منطقه یک توانست بین مناطق ۲۲ گانه از نظر پیشرفت فیزیکی پروژه ها جایگاه 
خود را از رتبه ۲۱ در مدت مشابه سال گذشته، امسال به رتبه اول برساند.    وی 
گفت: با توجه به دستورالعمل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و تاکید بر 
نگهداشت شهر، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جهت نگهداری سطح 
محدوده، کلیه ادارات خدمات شــهری بسیج می شوند که چهارشنبه ها هر ناحیه 
اقدام به ســاماندهی یک محله و پنج شــنبه در محورهای اصلی خدمات رسانی 

انجام می شود.

۶۰ درصد تهرانی ها کم تحرک هستند
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد از شهروندان کم 
تحرک هســتند، گفت: چاقی و اضافه وزن معضل بزرگی است و بعد از ایام کرونا 
نگران چاقی شهروندان هستیم.به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، 
امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری تهران با اشاره به وجود بیش 
از یک هزار و ۱۰۰ مجموعه ورزشــی در شهر تهران گفت: بعد از وزارت ورزش و 
جوانان، این سازمان دومین سازمان ورزشی کشور است. سازمان ورزش شهرداری 
تهران ۳ میلیون نفر مخاطب را در طول سال در مجموعه های ورزشی دارد.وی در 
خصوص اینکه هر روز در شــهر تهران ۵۰۰ هزار نفر شهروند تهرانی در بوستان ها 
ورزش می کنند، اظهارکرد: از تعداد یکهزار و ۱۰۰ مجموعه ورزشی، ۴۰۰ مجموعه 
بزرگ ورزشی چند منظوره و ۴۸۰ زمین چمن داریم. همچنین در ۱۲۰۰ بوستان 
نیز به صورت مجزا لوازم ورزشی پارکی و ۱۲۰۰ ایستگاه ورزش شهروندی مستقر 

است که در تمام ایام کرونا در بوستان های پایتخت فعال بوده اند.

بارش باران در روزهای آینده
مدیر کل پیش بینی و هشدار یریع هواشناسی با اشاره به اینکه هفته پر بارشی را 
برای کشور پیش بینی می کند، به دلیل جو ناپایدار، از کاهش آلودگی هوا در تهران 
طی روزهای آینده خبر داد.صادق ضیائیان در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به سامانه  
بارشی در کشور، بیان کرد: سامانه  بارشی که از چند روز قبل وارد کشور شده بود، 
روز پنج شنبه گذشته در استان های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان گیالن و 
اردبیل بارش هایی را به همراه داشت که انتظار داریم این سامانه فعالیت خودش را 
در کشــور ادامه دهد.وی در مورد وضعیت امروز )۱۶ آبان( گفت: دامنه ی بارش ها 
برای فردا وســیع تر خواهد شد، به غیر از اســتان های آذربایجان شرقی و جنوب 
آذربایجان غربی، در استان های اردبیل گیالن، زنجان، همدان، کرمانشاه، کردستان 
و حتی تا شمال استان خوزستان، ایالم، استان لرستان و همچنین بخش هایی از 
اســتان قزوین بارش هایی را خواهیم داشت.وی ادامه داد: در قسمت های شمالی 
اســتان تهران و البرز بارش باران را انتظار داریم که برای روز فردا )۱۷ آبان( این 
سامانه ادامه خواهد داشت و در واقع هفته آینده هفته ای پر بارش برای استان های 

نیمه غرب و شمال غرب کشور خواهد بود.

اخبار کوتاه
شناسایی ۸۸۶۴ بیمار جدید و ۴۲۴ فوتی در یک شبانه روز

ساعتی۱۷نفرباکرونادرکشورکشتهمیشوند

»مردم ساالری آنالین« گزارش می دهد

گذر از آموزش رایگان در سایه درآمدزایی!
محمد سیاح

ســخنگوی وزارت بهداشــت، گفت: در یک شبانه روز ۴۲۴ 
بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دســت داده اند و به این 
ترتیب شــمار جانباختگان بیماری در کشــور به ۳۷ هزار و 
۴۰۹ نفر رســید.به گزارش ایسنا، سیما سادات الری در این 
باره گفت: از روز ۱۵ آبان تا روز ۱۶ آبان ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهــای قطعی تشــخیصی، ۸۸۶۴ بیمار جدید مبتال به 
کووید-۱۹ در کشــور شناسایی شــد که ۳۲۳۴ نفر از آنها 
بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور 
به ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.الری گفت: متاسفانه در طول 
این ۲۴ ساعت، ۴۲۴ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۷ هزار و ۴۰۹ 
نفر رسید.وی افزود: خوشبختانه تا روز ۱۶ آبان، ۵۰۹ هزار و 
۹۵۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: ۵۴۹۵ نفر از 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تا روز ۱۶ آبان، پنج میلیون 
و ۱۴۷ هزار و ۲۴۹ آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شده است.الری گفت: استان های تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال 
و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی افزود: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

هشدارها و توصیه های وزارت بهداشت درباره 
رستوران ها

ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنین  با تاکید بر اینکه 

باید تا حد امکان از رفتن به رستوران در شرایط کرونایی 
خودداری کــرد در عین حال به بیــان توصیه هایی برای 
مراجعه به رستوران پرداخت.به گزارش ایسنا، دکتر سیما 
ســادات الری، گفت: در ایام همه گیری بیماری در کشور 
لزوم رعایت نکات بهداشــتی در رستوران ها و مراکز طبخ 
غذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین توصیه ما به 
مردم این اســت که به طور کلی سعی کنند به رستوران 
نروند و از مراکزی که طبخ غذای بیرون بر دارد ســفارش 
غذا دهند.وی افزود: در صورت داشــتن بیماری زمینه ای 
اکیدا از رفتن به رســتوران ها خــودداری کنند. از حضور 
در رســتوران هایی که بیش از ظرفیت ۵۰ درصدی خود 

اســتفاده می کنند و یا سیســتم تهویه نامناســب دارند 
اجتنــاب کنید.الری ادامــه داد: از میزهای غذاخوری که 
پوشــش یکبار مصرف دارند اســتفاده کنیــد، همچنین 
شست وشــو و ضدعفونی کردن دســت ها را قبل و بعد از 
صرف غذا فراموش نکنید، برای ســفارش نوشیدنی کنار 
غذا حتما نوشیدنی های بســته بندی شده سفارش دهید 
و از نی هــای یکبارمصرف بســته بندی شــده و یا لیوان 
یکبارمصرف استفاده کنید.وی افزود: نمک، فلفل و سماق 
باید در بسته های یک نفره سرو شود و از نمکدان و نظایر 
آن به هیچ عنوان اســتفاده نکنید. در صورت تمایل صرفا 
ساالد و سبزیجات دارای بســته بندی یکبارمصرف دارای 

مجوز ســفارش دهید و همچنین از پرداخت وجه نقد به 
طور جد خودداری و از دستگاه کارتخوان استفاده کنید.

سوار مترو و اتوبوس شلوغ نشوید
همچنین ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه یکی 
از راه های گســترش زنجیره انتقال ویروس ازدحام افراد 
در مکان های سرپوشــیده است، نکات بهداشتی را هنگام 
اســتفاده از وســایل حمل و نقل مطــرح کرد.به گزارش 
ایســنا، سیما ســادات الری ضمن ارائه توصیه هایی برای 
کاهش زنجیــره انتقال ویروس کرونا بیــان کرد: باتوجه 
به اینکه یکی از راه های گســترش زنجیره انتقال ویروس 
ازدحام افــراد در مکان های سرپوشــیده اســت، رعایت 
توصیه های بهداشــتی در وســایل حمــل و نقل عمومی 
مانند مترو و اتوبوس بســیار حائز اهمیت است؛ بنابراین 
درخواســت ما از هموطنان کشورمان این است که حتی 
االمکان از وســایل حمل و نقل عمومی اســتفاده نکنند.

وی افزود: از ســوار شدن به اتوبوس ها و یا واگن های مترو 
با جمعیت زیاد و با سیســتم تهویه نامناسب به طور جد 
خودداری کنند. در صورت اســتفاده از مترو و یا اتوبوس 
حتما از ماســک اســتفاده کرده و نسبت به رعایت اصول 
فاصله گــذاری ۱.۵ تا ۲ متر اقــدام کنند. الری همچنین 
به افراد توصیه کرد که از صحبت کردن در طول مســیر 
پرهیز کنند. هزینه ســفر را به صورت غیرنقدی پرداخت 
کنند و حتی االمکان ســعی کنند تا دستگیره، صندلی و 
سایر بخش های مترو یا اتوبوس را لمس نکنند. همچنین 
از هر گونه تماس دســت با صورت، دهان، بینی و چشــم 
طی مســیر به طــور جدی خــودداری کننــد و پس از 
 اســتفاده از مترو یا اتوبوس دســت های خود را به خوبی 

ضدعفونی کنند.

آمــوزش در هر کشــوری یکــی از مهمترین 
اولویت های دولت ها برای پرورش نسلی است که 
قرار است در آینده آن کشور موثر واقع شوند؛ در 
همه کشــورها قوانینی برای این موضوع درنظر 
گرفته شده است و در غریب به اتفاق کشورهای 
جهان این آموزش ها رایگان یا با حداقل شهریه 
انجام می شود. در کشــور ما هم براساس اصل 
سی قانون اساســی دولت موظف است وسایل 
آموزش و پــرورش رایگان را برای همه تا پایان 
دوره متوسطه فراهم سازد، اما اینکه این اصل با 
چه کم و کیفی در حال اجراســت به این جهت 
که آیا این شــرایط برای همه به صورت یکسان 
فراهم می شــود؛ محل ســوال است. به گزارش 
»مردم ساالری آنالین«، جمعیت دانش آموزی 
ایران حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر است که این 
رقم با توجه به کاهش تولد، در نوســان است با 
این حال باز هم پتانســیل باالیی در این حوزه 
وجود دارد. این پتانســیل باال باعث شده تا طی 
سال ها مدارس ایران در دسته بندی های مختلفی 
قــرار بگیرند.  مدارس غیردولتی، تیزهوشــان، 
هیــات امنایی، نمونه دولتی، ســما، وابســته، 
قرآنی، مونته ســوری، هوشمند و ... نمونه هایی 
از عناوین مختلفی اســت که بر سر در مدارس 

دیده می شود. در این میان یکی از پربحث ترین 
مدارس، مدارس غیرانتفاعی هستند که در ظاهر 
به جز معدودی از آنها؛ تفاوت چندانی با ســایر 
مدارس ندارند. بزرگترین و شــاید تنها تفاوت 
آنها در رقم های شهریه ای است که از خانواده ها 
دریافت می کنند. با توجه به رقم های درآمدی، 
این مدارس در حال گسترش هستند و همین 
موضوع باعث شــده تا بسیاری از دانش آموزان 
بــه دلیل ناتوانی در تامین این ارقام به ســمت 
مــدارس دولتی بروند و همیــن موضوع هم به 
افزایش تراکم مدارس و در نهایت کاهش کیفیت 

آموزشی منجر شود. 
قوانین آموزشی چه می گویند؟

مدارس غیرانتفاعی مبلغی با عنوان شــهریه در 
زمان ثبــت نام مدارس از دانش آموزان دریافت 
می کنند که این مبلــغ با توجه به نوع خدمات 
ارائه شــده و منطقه ای که مدرسه در آن واقع 
شده از دو تا ۱۷ میلیون تومان و شاید رقم های 
باالتر در شــهرها و پایه هــای مختلف متفاوت 
است.در حال حاضر فعالیت مدارس غیردولتی 
بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشــی و پرورشی غیردولتی مصوب دی ماه 
۱۳۹۵ انجام می شود، اما تاکنون گزارشی کامل 

از نتایــج اجرای این قانون بــه صورت عمومی 
منتشر نشده است.شــاید بتوان گفت مواد ۲۰ 
و ۲۹ این قانون از جملــه مهم ترین اجزای آن 
هستند که به جهت در بر داشتن منافع عمومی، 
انتشار گزارش های مربوط به آن گام مهمی در 
شفافیت مورد نظر در راهکار ۱-۲۰ سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش باشد.
در ماده ۲۰ این قانون آمده اســت: »به وزارت 
آموزش و پرورش اجازه داده می  شــود ســاالنه 
معادل چهار  درصد از شــهریه دریافتی توسط 
مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت 
و به حســاب درآمدهــای اختصاصی ملی نزد 
خزانه داری کل کشــور واریز کند؛ وجوه واریزی 
از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین 
بودجه ســنواتی در اختیار ســازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
قرار می گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شــده 
و کیفیت بخشــی به امور آموزشــی و پرورشی 
غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه 

شود.«
اعــالم درآمد حاصل از این مــاده نه تنها مورد 
سوال اذهان عمومی است بلکه در بخش یازدهم 
گزارش بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ مرکز 
پژوهش های مجلس مورد سوال قرار گرفته است. 
در صفحه دوم این گزارش آمده اســت: »درآمد 
اختصاصی حاصل از چهار درصد شهریه مدارس 
غیردولتی موضوع ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره 
مدارس و مراکز آموزشــی و پرورشی غیردولتی 

مصوب ۱۳۹۵ محل ابهام است.«

براساس گزارشــی که خبرگزاری تسنیم به آن 
پرداختــه، »در قانون بودجــه ۱۳۹۸ و الیحه 
بودجه ۱۳۹۹ ردیف درآمدی با این عنوان دیده 
نمی شود؛ مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی 
ســازمان مدارس غیردولتی با عنــوان درآمد 
متفرقه ذکر شده است، ۲۵ میلیارد تومان است. 
با فرض یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز برای 
مدارس غیردولتی و میانگین شهریه ۵ میلیون 
تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی 
بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان می شــود؛ مقایســه 
این دو عدد نشــان دهنده آن است که در حدود 
یک دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی 

در بودجه لحاظ شده است.«
به نظر می رســد گــزارش فوق بــه مبلغ ۲۵ 
میلیــارد تومان ذکر شــده در ردیف ۱۲۷۵۱۲ 
الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۹ اشــاره دارد. بر 
اساس برآوردها، میزان شهریه دریافتی مدارس 
غیردولتی در سال ۱۳۹۹، ۶ هزار میلیارد تومان 
درنظر گرفته شــده که ۲۴۰ میلیارد تومان آن 
متعلق بــه وزارت آموزش و پرورش اســت، اما 
در بررســی جداول بودجه الیحه بودجه ســال 
۱۳۹۹ ردیف دیگری نیز وجود دارد که مرتبط 
با ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشــی غیردولتی است.بر اساس 
ردیف های مذکور میزان شهریه دریافتی مدارس 
غیردولتی در سال ۱۳۹۹ حدودا ۴۶۳۵ میلیارد 
تومان پیش بینی می شــود که چهار درصد آن 
یعنی ۱۸۵ میلیــارد و ۴۳۷ میلیون تومان در 
قالب دو ردیف در الیحه بودجه گنجانده شــده 

اســت. مشخص شــدن میزان درآمد حاصل از 
ماده ۲۰ به تنهایی موجب تحقق راهکار ۲۰-۱ 
سند تحول بنیادین نشده و انتشار گزارش نحوه 
مصرف آن برای »کیفیت بخشی به امور آموزشی 
و پرورشی در مناطق محروم و کم برخوردار« به 

همان اندازه اهمیت دارد. 
خطرات تفکیک آموزشی

کاالیی ســازی آمــوزش کــه در ادامــه روند 
پولی ســازی آموزش ایجاد شــده و چند سالی 
است وجه مشترک بسیاری از اعتراض ها به نظام 
آموزشی در کشور اســت. کسانی که به دنبال 
کاالیی سازی آموزش هستند ارائه آموزش را نه 
فقط یک حق برای همه اقشار جامعه بلکه نوعی 
کاال برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی 
درنظر می گیرند. حجت اله بنیادی، استاد دانشگاه 
و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت درباره تبعات 
تفکیک مدارس هشدار داده و گفته است: »جدا 
کردن بخشــی از دانش آموزان کشــور از سایر 
دانش  آموزان سبب می شود هم این دانش  آموزان 
از مواهــب یک اجتماع عادی که در آینده با آن 
مواجهه خواهند شــد کم بهره باشند و هم سایر 
دانش آمــوزان نحوه صحیح مواجهــه با دیگر 
دانش آموزان با اســتعدادتر یا کم استعدادتر و 
کم توان تر از خود را به خوبی یاد نگیرند. در یک 
نظام آموزشــی متعادل  دانش آموزان تیزهوش، 
عادی و حتی کم هوش باید در کنار هم زندگی 
کنند، از یکدیگــر یادبگیرند، به یکدیگر کمک 
کنند چراکه قرار اســت در جامعه در کنار هم 

زندگی و کار کنند.«

دهقان کیا گفت: سبد هزینه خانوار که شامل؛ مسکن، خوراک، پوشاک، حمل 
و نقل، تحصیالت اســت تقریباً به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.علی دهقان 
کیا رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی شــهر تهران در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
که در گرو تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران است، 
اظهار کرد: افزایش دســتمزد کارگران همیشه سالی یکبار اتفاق افتاده است 
و هیــچ گاه حقوق کارگران دوبار در ســال افزایش پیدا نکرده اســت.رئیس 
کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی شهر تهران تصریح کرد: امسال به دلیل 
افزایش بیش از حد اندازه تورم نســبت به سنوات گذشته و با توجه به اینکه 
ســبد هزینه خانوار قشــر حقوق بگیر دو برابر شده است درخواست بازنگری 
در دستمزد کارگران و تشکیل جلســه شورای عالی کار داشتیم.وی با اشاره 
به اینکه ســبد هزینه خانوار که شــامل؛ مســکن، خوراک، پوشاک، حمل و 
نقل، تحصیالت و ... اســت تقریبا به ۱۰ میلیون تومان رســیده، گفت: سبد 
هزینه خانوار دارای ۳۵ مورد اســت که تمامی افراد با آن ســر و کار دارند و 
بازنشســتگان ما با این حقوقی که دریافت می کند قطعاً با مشــکالت زیادی 
مواجهــه هســتند.دهقان کیا با بیان اینکه از طریــق نمایندگان کارگران در 
شورای عالی کار پیگیری کردیم تا درخواست تشکیل جلسه و بررسی مجدد 
حقوق کارگران را داشــته باشــند، گفت: اگر حقوق کارگران بازنگری شود و 
افزایــش یابد، به دنبال آن حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز افزایش 
پیدا می کند.رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران بیان کرد: 
نمایندگان کارگران در شــورای عالی کار درخواست خود را به دبیرخانه این 
شورا ارسال کردند، اما هنوز جوابی دریافت نکردند. بازنشسته تامین اجتماعی 
با ۳۰ ســال ســابقه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافــت می کند جدا از 
آن بازنشســتگانی را داریم که ۱۰ سال ســابقه دارند و مبلغ خیلی کمی را 
دریافت می کنند.وی خاطرنشــان کرد: وقتی میگوییم دســتمزد کارگران را 
افزایش دهید می گویند تورم بیشتر می شــود مگر االن تورم نداریم؟ فقط با 
افزایش حقوق کارگران تورم بیشــتر می شود؟ باید برای حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی یک فکر اساسی شود.

افزودن ۲۵۰ اتوبوس و مینی بوس به ناوگان 
حمل و نقل عمومی پایتخت

ترفــع از اضافه شــدن ۲۵۰ اتوبوس و مینی بوس و بازســازی ۴۰۰ اتوبوس 
در نــاوگان حمل و نقــل عمومی خبر داد.محمود ترفع مدیرعامل ســازمان 
اتوبوســرانی شــهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه شــهری گروه 
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه با احتساب ۱۰۰ اتوبوسی که 
اخیرا از آن ها رونمایی شــده، تعداد ۲۵۰ اتوبوس و مینی بوس ظرف سه ماه 
آینده به اتوبوسرانی تهران اضافه خواهد شد، گفت: مینی بوس ها به خط هایی 
خواهند رفت که اتوبوس برای آن ها زیاد و مســافر کم اســت و اتوبوس های 
خطوطی که مینی بوس به آن ها اضافه می شود به عالوه  اتوبوس های جدید به 
خطوطی که به ناوگان بیشــتر و نوسازی نیاز دارند، می روند.وی با بیان اینکه 
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال باید ۴۰۰ اتوبوس اورهال 
شوند، افزود: بازســازی تعداد ۱۰۰ اتوبوس براســاس قراردادی که با بخش 
خصوصی به امضاء رســیده انجام خواهد شد و تعداد آن رو به افزایش است و 
همچنین تعدادی نیز از طریق تعمیرگاه های اتوبوسرانی بازسازی خواهند شد.

هزینه زندگی هر خانوار ایرانی به ۱۰ میلیون 
تومان رسید

 آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9808491 ) خودرو(
 ب�ه موج�ب پرون�ده اجرایی ب�ه ش�ماره بایگانی فوق شش�دانگ یک دس�تگاه خودروی س�واری سیس�تم رنو تیپ 

TONDAR90A کاربری سواری مدل 1395 رنگ نقره ای – متالیک شماره شاسی NAALSRBYWGA518510 شماره 
موت�ور 100016216RR024627 نوع س�وخت بنزین تع�داد محور 2 ظرفیت جمعا 5 نفر تعداد چرخ 4 تعداد س�یلندر 4 به 
ش�ماره انتظامی ایران 99-381 م 73 متعلق به آقای امیررضا نادری ) مدیون( برابر نامه ش�ماره 13/19/9938884 مورخ 
1399/3/18 مرکز ش�ماره گذاری پلیس راهور ناجا خودروی مذکور بازداش�ت و برابر نامه ش�ماره 13/19/9960690 مورخ 
1399/4/15 مرکز ش�ماره گذاری پلیس راهور ناجا و به موجب قبض پارکینگ به ش�ماره 990012533 خودروی مذکور در 
تاریخ 1399/5/6 در پارکینگ شیش�ه مینا توقیف گردیده اس�ت و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
15027418 مورخ 1399/6/15 توصیف خودرو عبارت اس�ت از اینکه خودروی فوق دارای زدگی ومالیده گی و تصادفی در 
قس�مت عقب راس�ت گلگیر و عقب چپ گلگیر عقب دارد که عینا مشهود ومعلوم است نیاز به صافکاری و نقاشی دارد دو 
حلقه الس�تیک چرخ های جلو س�الم و در حد صفر هستند سپر جلو نیاز به تعمیر جزئی دارد در اثر تابش آفتاب به بدنه و 
س�قف دورتادور رنگ رفتگی دارد و ارزش خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و س�ایر مشخصات 
و قیمت روز در بازار طبق نظر کارش�ناس رس�می دادگس�تری به مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه 
میلیون ریال ( ارزیابی ش�ده که برابر درخواس�ت بستانکار وارده به ش�ماره 15027418 مورخ 1399/6/5 خودروی مذکور 
دارای بیمه نامه تا تاریخ 1400/2/1 می باشد ودر روز چهارشنبه مورخ 99/9/5 از ساعت 9 الی 12 در محل پارکینگ شیشه 
مینا به نش�انی تهران کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج بلوار شیش�ه مینا بلوار ولیعصر از طریق مزایده به فروش می رس�د و 
مزایده از مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و س�یصد و پنجاه میلیون ریال ( ش�روع و به باالترین قیمت پیش�نهادی 
فروخته خواهد شد مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 درصد از 
مبلغ پایه کارشناس�ی به حس�اب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در 
جلس�ه مزایده اس�ت لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از ش�روع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 
درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده 
مکلف اس�ت ماب�ه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس�اب صن�دوق ثبت تودیع نماید ودر 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد ش�د در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار س�اقط و مزایده تجدید می گردد این آگهی پس از 
تایید نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در 

روزنامه کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/8/17
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آگهــی تغییرات شــرکت رایانش ابری فردوســی شــرکت ســهامی 
خاص به شــماره ثبت ۶۹۱۳۲ و شناســه ملی ۱۴۰۰۸۵۳۰۲۴۵ به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شرکت دانشگاهی پیشگامان فردوسی مشهد )سهامی خاص( به شماره ملی 
۱۴۰۰۸۴۵۶۱۹۹ وشماره ثبت ۶۸۷۳۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا پوررضا 
به شماره ملی ۰۹۱۸۶۷۱۲۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره ۲. آقای محسن 
اسدی به شــماره ملی ۰۷۰۰۴۹۳۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۳. آقای 
ســعید ابریشمی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۸۶۷۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، منصوب گردیدند. ۴. آقای حســن راعی ثانی طرقی به شــماره ملی 
۰۹۴۲۰۷۴۶۸۸ به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدندوکلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء آقای حمید رضا پوررضا )به نمایندگی از شرکت دانشگاهی پیشگامان 
فردوسی مشهد( و مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق 
عادی با امضای مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )۱۰۳۸۸۶۸(

آگهی تغییرات شــرکت رایانش ابری فردوسی شرکت 
ســهامی خاص به شــماره ثبــت ۶۹۱۳۲ و شناســه ملی 
۱۴۰۰۸۵۳۰۲۴۵ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
عــادی بطور فوق العــاده مــورخ ۱۳۹۹.۰۷.۱۵ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ۱- شرکت دانشــگاهی پیشگامان فردوسی 
مشهد )سهامی خاص( به شــماره ملی ۱۴۰۰۸۴۵۶۱۹۹ و 
شــماره ثبت ۶۸۷۳۲ با نمایندگی آقــای حمیدرضا پوررضا 
به شــماره ملی ۰۹۱۸۶۷۱۲۶۴ ۲- آقای ســعید ابریشمی 
به شــماره ملی ۰۹۳۷۸۸۶۷۴۲ ۳- آقای محسن اسدی به 
شــماره ملی۰۷۰۰۴۹۳۸۱۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیــره برای باقی مانده مدت تصــدی هیات مدیره تا تاریخ 
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ انتخاب شــدند اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )۱۰۳۸۸۶۴(


