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شرکت پست ایران از فناوری غیراقتصادی آمازون 
رونمایی کرد

 پهپادهای پستچی
شوخی یا سورپرایز

شهروند| سورپرایز وزیر ارتباطات به مذاق خیلی ها خوش نیامد. شهروندان ایرانی که منتظر یک خبر 
غافلگیرکننده و بزرگ بودند، ناگهان با فیلمی از ظهور پهپادهای پستچی در ایران مواجه شدند. پهپادهای 
پستچی از همان دقایق اولیه انتشار سورپرایز در صفحه اینستاگرامی وزیر ارتباطات با انتقاد کاربران ایرانی 
مواجه شد. کاربرانی که یادشان نمی آمد آخرین بسته پستی را چه زمانی ارسال کرده اند. سرانه مرسوله 
پستی برای هر شهروند ایرانی تنها هشت بســته در  سال است اما این شاخص در جهان به طور میانگین 
50 بسته در  سال است و مردم دنیا تمامی خدمات دریافت کاال اعم از خرید کتاب، غذا و... را با شرکت های 
پستی انجام می دهند. سرانه ایرانی ها از مرسوله پستی به خوبی گویای آن است که شرکت 140ساله ایرانی 
غیراقتصادی عمل می کند و همین مسأله یعنی زیان دهی شرکت پست موجب شد که در دولت یازدهم 
جلوی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی گرفته شود. گرچه پست سال های زیان دهی را پشت سر 

گذاشته است اما هنوز نتوانسته در بازار جابه جایی کاال سهم قابل توجهی داشته باشد...
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یادداشت

عقب گرد نهاد آموزش
نظام آموزشــی کشــور درحال تولید و 
تربیت چــه نیروهایی اســت؟ نهادی که 
بیــش از یک میلیون اســتاد و آموزگار  و 
میلیون ها دانش آموز دارد و نخبگان خود 
را راهی دانشگاه می کند، درحال زدن چه 

گلی بر سر این جامعه و  کشور است؟   
برای فهم ماجرا بهتر است به مقایسه دو 
مطالعه ای که با فاصله 1۳ ســال در کشور 
انجام شــده، مراجعه کنیم.  پیمایش ملی 
»فرهنگ سیاســی مردم« که در  ســال 
1۳84 و از سوی موسسه نظرسنجی ایسپا 
صورت گرفته  نشان می دهد دانشجویان 
در پاسخ به این پرسش که »می دانید چه 
نهادی مسئول بررســی تطبیق مصوبات 
 مجلس شورای اســامی با قانون اساسی 
و شرع اسام اســت« 61.4 درصد پاسخ 
درســت داده بودند. در ســوالی  دیگر از 
دانشجویان پرسیده شد »وظیفه نظارت 
بر عملکــرد رهبری برعهــده چه نهادی 
است؟« 72.1 درصد  دانشــجویان پاسخ 

درست دادند.
   در مطالعه مشــابهی که در ســال 97 
یعنی 1۳ ســال بعد انجام شــد پاســخ 
دانشجویان به این پرسش که »کدام  نهاد 
مسئول بررسي و تطبیق مصوبات مجلس 
شوراي اســامي با قانون اساسي و شرع 
اسام است؟« فقط   ۳7 درصد آنان پاسخ 
درســت داده بودند که یک کاهش جدی 
است. همچنین پاسخ دانشجویان به این 
ســوال که »مي دانید طبق قانون اساسي 
ایران، وظیفه نظــارت برعملکرد  رهبري 
برعهــده چه نهــادي اســت؟« نیز فقط 

5۳.9 درصد پاسخ درست دادند. 
   این نتایج نشان مي دهد نظام آموزشي 
کشور قادر نیست اهداف خود را در انتقال 
مفاهیم ســاده  به جوانان کشــور محقق 

کند.
ایــن دو گــزاره ازجملــه موضوعاتي 
اســت که  طي 12 ســال آموزش ابتدایي 
و متوســطه و در دوره دانشــگاه از طریق 
دروس عمومــي بارها و بارهــا به جوانان 
 آموزش داده مي شود و طبعاً دانشجویان 
کشــور که نخبگان این نظام آموزشــي 
هســتند باید این گزاره ها ملکه  ذهن آنان 
باشد، ولي مشاهده مي کنیم که اکثر آنان 
اصوالً درك درستي از این گزاره ها ندارند.

گزاره هایي  که بارها و بارها خوانده و آن 
را در ذهن خود حفــظ کرده و در امتحان 
نوشــته و نمره گرفته اند، ولي هنگامي که 
 در یک موقعیت عادي خارج از امتحان از 
آنان پرسیده مي شــود، بیشترشان پاسخ 

نادرست مي دهند.
چرا؟ بــراي  اینکــه نظام آموزشــي ما 
مبتني بر تجربه زیسته و نیازهاي جوانان 
نیست. هدف آن القاي برخي دانستني ها 
و  آموزه هایي اســت که هدف نهایي فقط 

نمره گرفتن  است.
این موارد در درس هاي علوم اجتماعي، 
تاریخ و... بــه وفور وجــود دارد. این نوع 
آموزش دادن  منجر به تخریب فرهنگ و 
روان دانش آموزان و دانشجویان مي شود. 
گزاره هایي را که یاد مي گیرند فقط براي 
 نمره است و به ســرعت از ذهن آنان فرار 

مي کند. 

خ�ب

آمریکا مانع صدور بیانیه آثار منفی تحریم بر کمک های بشردوستانه شد

مدیرعامل تأمین اجتماعی:    

حاضریم بدهی به وزارت بهداشت را با دولت تهاتر کنیم

هیــأت آمریکایــی در سی وســومین  کنفرانــس  بین المللــی 
صلیب سرخ و هال احمر، مانع تصویب بند پیشنهادی  ایران درباره 
آثار  منفی تحریم ها بر ارایه کمک های بشردوســتانه به انسان های 

متأثر از بایای طبیعی  شد .
به گزارش اداره  کل اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور 
خارجه، در جریــان برگزاری  سی وســومین  کنفرانس  بین المللی 
 صلیب  ســرخ و هال احمر، هیأت آمریکایی به همراه هیأت های 
کانادا و انگلیس با تصویب بند پیشــنهادی  کشــورمان  درباره آثار 
 منفی تحریم ها بر ارایه کمک های بشردوستانه به انسان های متأثر 

از بایای طبیعی  مخالفت کردند .
اســماعیل بقایی هامانــه، ســفیر و رئیس هیأت ایــران در این 
کنفرانس، در واکنش به اقدام هیــأت آمریکایی گفت: »مخالفت 
 علنی آمریکا با ابراز نگرانی کنفرانس دربــاره آثار منفی تحریم ها 

بر امور بشردوستانه، به روشــنی دروغ بودن ادعاهای این  کشور را 
مبنی بر مستثنی بودن موضوعات بشردوستانه از شمول تحریم ها 
ثابت کرد. این درحالی اســت که تعداد قابل توجهی از  کشورها از 

ایده پیشنهادی جمهوری اسامی ایران حمایت کرده بودند.«
بقایی هامانه تأکید کــرد: »تحریم های یکجانبــه آمریکا ناقض 

اصول بنیادین بشردوستانه و حقوق بشر است.«
سی وســومین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هال احمر در 
هفته جاری با حضور نمایندگان دولت ها، نهضت های ملی  صلیب 
 سرخ و هال احمر و ســازمان مردم نهاد در ژنو برگزار شد. تبعات 
منفی تحریم بــر کارکرد مســتقانه و انسان دوســتانه نهادهای 
 بشردوســتانه ازجمله مواردی بود که صریحا در سخنان مقام های 
فدراســیون بین المللی صلیب ســرخ ازجمله رئیس کمیســیون 

 جمعیت های صلیب سرخ و هال احمر به آن تأکید شده است .

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: »سازمان تأمین اجتماعی 
از دولت طلب دارد و وزارت بهداشــت بخشی از دولت است و  حاضریم 

بدهی به وزارت بهداشت را با دولت تهاتر کنیم .«
مصطفی ســاالری روز جمعه در پانل صنفی و تخصصی با موضوع 
اقتصاد سامت در بیســت وهفتمین مجمع عمومی انجمن  اسامی 
جامعه پزشکی ایران که در سالن اجاس سران برگزار شد، افزود:   »در 
چند ماه اخیر معادل هشت ماه از بدهی های خود را  پرداخت کردیم و 

البته بدهی معوق وجود دارد .«
او ادامه داد: »حوزه درمان برای ســازمان تأمیــن اجتماعی به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم 2 هزار و 250 میلیارد تومــان هزینه دارد. 
 در تاش هســتیم مطالبات وزارت بهداشــت مربوط بــه نیمه دوم 
97 را تســویه کنیم. 16 هزار میلیــارد تومان به مراکز دانشــگاهی و 
 غیردانشــگاهی بدهکار بودیم و غیراز اینکه اجازه ندادیم بدهی اضافه 

شود، مجموع بدهی را به کمتر از 10 هزار میلیارد تومان  رساندیم .«

ســاالری بیــان کــرد: »بیــن 25 تــا ۳0 هــزار  میلیــارد تومان 
طلب داریــم، اما به لحــاظ وضع جامعــه نمی توانیم بــه واحدهای 
تولیدی فشــار  بیاوریم و نتوانســتیم این مطالبــات را وصول کنیم. 
در نتیجــه 25 هزار میلیــارد تومــان را نگرفتیــم کــه نمی توانیم 
10 هزار میلیــارد تومــان  را پرداخت کنیم. این ســازمان قــرار بود 
 از دولــت حتی یک ریــال نگیرد و هزینــه را از حق بیمــه پرداختی

تأمین کند .« مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: »بخشی 
از ساختار درمان در ســازمان بیمه ای و بخشی از سازمان های بیمه ای 
در  ســاختار درمان اســت و این در هم ریختگی وجود دارد. هرچند 
ساختار پرونده الکترونیک ســامت می تواند بخشی از این مشکات 
را  حل کند و جلوی تعارض هــا را بگیرد. تدوین راهنماهای بالینی نیز 
می تواند بخشی از مشکات را حل کند. هرچقدر از تولید  ناخالص ملی 
به سامت اختصاص پیدا کند، باید ببینیم میزان بهره وری و اثربخشی 

چقدر است و چقدر هدررفت دارد .«

غیبت مردم در نوسازی »هرندی«
 نگاهی به یافته های پژوهش

»تأثیرات اجتماعی و اقتصادی نوسازی امالک دروازه غار«

سارا الذوقری،  سخنگوی 
صلیب سرخ در خاورمیانه :

    به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، شبکه رادیویی 
اروپا یک )Europe1) در صفحه توییتر خود نوشت:     »فرانسه میزان 
خسارت های وارد شده به جنوب شرق کشور در پی وقوع سیل اخیر را 
۳90 میلیون یورو برآورد کرد .« شرکت های بیمه در فرانسه اعام کردند 
در پی وقوع سیل اخیر در جنوب کشور بیش از 42 هزار مورد خسارت 

ثبت شده است.  این خسارت ها از سوی سیل زدگان اعام شده است .
علت وقوع سیل در جنوب شرقی فرانسه طغیان رودخانه های مناطق 
»وار«، »آلپ-ماریتیم« و »کوت دازور« در پی بارش باران های  شــدید 

و سیل آسا بود. کل خسارت وارد شده به این مناطق ۳90 میلیون یورو 
برآورد شده است. ســازمان تأمین اجتماعی فرانسه با انتشار جزئیات 
مربوط به خســارت های وارد شــده اعام کرد بیشترین خسارت )54 
درصد( به  منازل مسکونی وارد شده است. ۳4 درصد از این خسارت ها 

به بخش مشاغل و ۳4 درصد دیگر نیز به بیمه خودرو ها مربوط  می شود .
سازمان تأمین اجتماعی فرانسه در بیانیه ای که روز جمعه منتشر شد، 
اعام کرد با این حال رقم اعام شده هنوز موقتی است و ممکن  است باز 
هم افزایش یابد، چرا که شرکت های بیمه گر ارزیابی خود از خسارت ها 

را ششم دســامبر متوقف کردند. احتمال می رود  شمار سیل زدگان به 
57 هزار نفر افزایش یابد. بارش باران های سیل آسا در مناطق ذکر شده 
در دو مرحله و با فاصله 10 روز  صورت گرفت:  نخست از بیست ودوم تا 
بیست وچهارم نوامبر و سپس روز های اول و دوم دسامبر.  بارش شدید 
باران و وزش باد در منطقه کوت دازور )Côte d'Azur) منجر  به جان 
باختن 1۳ نفر شد . میزان خسارت ها در ارزیابی اولیه که اوایل دسامبر 
منتشر شــد، 285 میلیون یورو برآورد شــده بود. این مبلغ به برآورد 

خسارت های  نخستین سیل مربوط می شد. 

خسارت 
390 میلیون 
یورویی سیل 
در فرانسه


