عضو کميسيون
اجتماعي مجلس:

عدالت آموزشي
در جامعه ما نيست

عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت :پزشکان هر چه از مرکز دور ميشوند،
دريافتيشان بيشتر ميشود ولي براي معلمان اين گونه نيست؛ معلم بايد در دورترين
نقاط ،بيشترين دريافتي را داشته باشد.به گزارش خبرنگار فارس ،عبدالرضا عزيزي
اظهار کرد :يکي از راهبردهاي اصلي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،عدالت
آموزشي است که متاسفانه بايد گفت عدالت آموزشي در جامعه ما نيست.
وي ادامه داد :در يک روستاي دورافتاده سرباز معلمي به  15دانشآموز درس
ميدهد اما در تهران يک معلم فوق ليسانس با  20سال سابقه تدريس ميکند و
اين عدالت در کيفيت آموزش وجود ندارد.
عزيزي افزود :در دهه  70به اين نتيجه رسيدند فقط عدالت در بخش دولتي نيست
و بايد بخش خصوصي هم فعال باشد ولي خب اين اختالف طبقاني خودش در تضاد

آموزشي

اين روزها که چيزي به آغاز سال تحصيلي نمانده ،تعداد زيادي از مديران
مدارس نميدانند که چگونه بايد از پس اداره مدرسه برآيند و مدتهاست
کفگيرشان به ته ديگ خورده است.
به گزارش خبرنگار فارس ،تعدادي از مديران با قبوض مصرفي سا ل گذشته
همچنان درگير هستند و بدهيهاي مدرسهشان به شرکتهاي آب ،برق و گاز
را نميدانند که چگونه بايد تسويه کنند؟
يک مدير مدرسه در جنوب تهران گفت« :واقعا نميدانم که چگونه بايد مدرسه
را اداره کنم؛ هزينهها به شدت باالست .قيمت کاغذ از چند ماه پيش تا کنون
دو برابر شده است و ما حتي براي يک کپي دچار مشکل هستيم».
وي ادامه داد« :آموزش و پرورش اعالم کرده است که از خانوادهها در هنگام
ثبتنام فرزندشان در مدرسه نبايد هيچ وجهي به جز هزينه بيمه و کتاب دريافت
شود و دريافت کمکهاي مردمي بايد در طول سال باشد؛ سؤال بنده اين است
چند درصد خانوادهها را ميتوان در طول سال تحصيلي به مدرسه کشاند؟»
اين مدير مدرسه افزود« :برخي خانوادهها ،وقتي فرزندشان را در مدرسه
ثبتنام کردند ،ديگر کاري به مدرسه ندارند؛ با نامهنگاري و درخواست ما هم
به زحمت به مدرسه ميآيند .آخر چگونه ميتوانيم آنها را قانع کنيم که واقعاً
به کمکشان نياز داريم؟»
* چرا يک مدير مدرسه بايد به همه التماس کند؟
مدير مدرسه ديگري در شهرستانهاي استان تهران گفت« :واقع ٌا تحت فشار
هستيم؛ پول برق و گاز مدرسه را هنوز پرداخت نکرديم و اخطار داشتيم .چرا
يک مدير مدرسه بايد به همه التماس کند؟»
وي اضافه کرد« :برخي فکر ميکنند اداره مدرسه هزينه ندارد؛ بگذاريد برايتان
يک مثال ساده بزنم؛ يک روز يکي از بچههاي مدرسه ناگهان دل درد ميگيرد؛
با خانوادهاش تماس ميگيريم .هيچکس را پيدا نميکنيم نه پدر و نه مادر را؛
ميبينيم حال دانشآموز زياد خوب نيست؛ چه بايد بکنيم؟»
اين مدير مدرسه ادامه داد« :بايد او را به بيمارستان برسانيم و همين کار را
ميکنيم؛ اما وقتي خانواد ه ميآيد به جاي تشکر ميگويد چرا فرزندم را به
اين بيمارستان آورديد؟ اگر به بيمارستان دولتي رفته باشيم ،ميگويند چرا
بيمارستان دولتي؟ اگر بيمارستان خصوصي رفته باشيم ،ميگويند هزينه
برايمان درست کرديد!»
وي افزود« :يادم ميآيد خيلي سال پيش ،يک دانشآموز دبيرستان در شهرستانهاي
استان تهران ،دل درد شديد داشت؛ تا خانوادهاش رسيدند و او را به بيمارستان
رساندند ،آپانديسش ترکيد و متأسفانه فوت کرد».
* مديراني که از جيب خودشان براي مدرسه خرج ميکنند
برخي مديران مدارس ،از جيب خودشان هزينههاي مدرسه را ميدهند و بر
اين اساس معضل ديگري است که آنها طلبکار آموزش و پرورش هستند و
بدهيشان هم به اين زوديها صاف نميشود.
يکي از مديران مدارس در شهر رشت گفت ۱۱۵« :دانشآموز دارم و مدتهاست
که هيچ سرانهاي به مدرسه تعلق نگرفته است».

وي با بيان اينکه در حال حاضر پول برق  ۹۰هزار تومان آمده است و اخطار
گرفتيم ،افزود« :البته  ۱۲۳هزار تومان پول برق را رئيس انجمن اولياء و مربيان
مدرسه پرداخت کرده است وگرنه دچار مشکالت بيشتري بوديم».
اين مدير مدرسه ادامه داد« :براي هزينه تعميراتي مدرسه ،تا کنون  ۷۰۰هزار
تومان از جيب خودم خرج کردم و اين در شرايطي است که خانوادهام هم دچار
سختيهايي هستند و واقعاً در مضيقه هستيم».
وي گفت« :پساندازم را خرج مدرسه کردم و زماني که براي مشکالت خانوادگيام
به پول نياز داشتم ،واقعاً رنج زيادي کشيدم».
* مديران مدارس براي حل مشکل سرانه چه کنند؟
اما وزير آموزش و پرورش معتقد است که مديران مدارس مي توانند از پس
هزينهها برآيند اگر خانوادهها را توجيه کنند.
سيد محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش اول خرداد ماه در جمع خبرنگاران
گفت« :مدارس هزينههايي دارند که البته حق اين بود دولت بتواند تمام اين
هزينهها را تأمين کند و من خيلي اميدوارم روزي برسد که مدارس ما نياز به
کمکهاي مادي اولياء نداشته باشند اما فع ًال شرايط کشور و مدارس بهگونهاي
است که بدون کمکهاي اولياء قادر نخواهند بود هزينههاي خود را تأمين کنند
و مشکالتي در اداره مدارس ايجاد خواهد شد».
وي افزود« :اين صحبت بنده به اين معنا نباشد که خداي ناکرده در بعضي
مدارس ،همکاران بنده با بي انصافي يا به اجبار بخواهند هزينههايي را از اولياي
دانشآموزان بگيرند؛ کامال اين هزينهها بايد اختياري باشد يعني انجمن اولياء
و مربيان به عنوان نماينده اولياء در مدرسه بايد اين وظيفه را به عهده داشته
باشند چرا که مسائل مدرسه و هزينههايي را که مدرسه با آن مواجه است
بخشي توسط دولت تأمين ميشود و آن بخشي که دولت توانايي تأمين را
ندارد ،خانوادهها توجيه شوند تا کمک کنند».
وزير آموزش و پرورش اضافه کرد« :تأکيد ميکنم فضاي تربيتي مدارس نبايد
خداي ناکرده به سمتي برود که با اجبار ،اوقات تلخي و کدورت ،مبالغي از
اولياء براي کمک به مدرسه گرفته شود؛ مثل هميشه خانوادهها با درکي که از
اين موضوع دارند ،هر آنچه که در توانشان است و ميتوانند به مدارس کمک
ميکنند که مدرس ه فرزندانششان با کيفيت باالتر به ارائه خدمات بپردازد و
دريغ نخواهند نکرد».
ي هاي سابق به شدت تحت فشارند
* مديران مدارس در بحث بده 
حجتاالسالم والمسلمين عليرضا سليمي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت« :مجلس براي امسال مصوبهاي
داشت که بر اساس آن ،پول آب ،برق و گاز مدارس رايگان شود اما اگر بدهيهايي
از سالهاي قبل مانده است ،بايد آموزش و پرورش ،سرانه را به حساب مدارس
واريز کند ».وي ادامه داد« :متأسفانه وجه اندکي به عنوان سرانه به مدارس
داده شده است و مديران مدارس در بحث بدهيهاي سابق به شدت تحت
فشارند و همين باعث شده است که برخي مديران ،نگاهشان به دست اولياء و
جيب پولدارها و داشبورد خودروهاي گران قيمت والديني باشد که فرزندانشان
را به مدرسه ميآورند».
حجتاالسالم والمسلمين سليمي تصريح کرد« :اين موضوع ،عزت نفس و
شخصيت مديران را خرد ميکند و اميدوارم آموزش و پرورش اين موضوع را
حل کند و قصه را تمام کند».
به نظر ميآيد وزارت آموزش و پرورش بايد فکري براي وضعيت سرانه مدارس کند؛
هزينه اداره  ۱۰۵هزار مدرسه کشور ،اعتبار کمي نيست و واقع ٌا مديران زيادي را
به سختي کشانده است؛ مديراني که نه ميتوانند از کمک خانوادهها به ويژه در
مناطق کمبرخوردار بهر ه بگيرند و نه اينکه از کمک دولت بهرهمند شوند.

حجت االسالم و المسلمين قرائتي:

بايد انقالبي در آموزش و پرورش
در زمينه مهارت آموزي ايجاد شود

»
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چرا مردم لوازم التحرير ايراني نمي خرند؟!

» گزارش

کفگير مديران مدارس به ته ديگ
خورده است

با عدالت آموزشي است؛ اختالف طبقاتي باعث بي عدالتي آموزشي هم ميشود و
آنها که دارا هستند ،امکانات بيشتري دارند و آموزش بهتري ميگيرند.
وي گفت :در بخش نيروي انساني بايد عدالت توزيعي ،عدالت رويه و عدالت
کيفي داشته باشيم؛ پزشکان هر چه از مرکز دور ميشوند ،دريافتيشان بيشتر
ميشود ولي براي معلمان اين گونه نيست؛ معلم بايد در دورترين نقاط ،بيشترين
دريافتي را داشته باشد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به طرح تحول سالمت گفت :در طرح
تحول وزيرش باهوش بود و دولت و مجلس را قانع کرد و انصافاً براي مردم هم
خيلي مزاياي خوبي داشت؛ حوزه آموزش و پرورش هم اگر باالتر از سالمت نباشد،
به همان اندازه اهميت دارد.

روزنه »

»

سميه عرب
توليد انواع لوازم التحرير در داخل کشور نسبت
به سال گذشته با رشد  ۱۵درصدي روبهرو بوده اما
سهم توليدکنندگان ايراني تنها  5درصد از کل بازار
داخلي است .واردات افسارگسيخته لوازم التحرير ،ضربه
زننده است .کيفيت نوشت افزار ايراني با انواع خارجي
برابري مي کند .به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران،
لوازم التحرير خارجي به ويژه لوازم التحرير چيني و
هندي حدود  60درصد از بازار لوازم التحرير کشور را
در اختيار گرفته است.
توليد انواع لوازم التحرير در داخل کشور نسبت
به سال هاي گذشته با رشد  ۱۵درصدي روبهرو بوده و
توليد داخل از  ۳۰به  ۴۵درصد رسيده است.
با وجود ۱۳ميليون نوآموز و دانشآموز در ايران نزديک
به  ۵۰۰ميليارد تومان گردش مالي داريم ،اما سهم
توليدکنندگان ايراني تنها  5درصد از کل اين بازار
است .با افزايش توليد لوازم التحرير ،واردات نيز کاهش
مييابد و بيشتر از ملزومات داخلي استفاده خواهد شد.
به گونه اي که در سال 95؛  30درصد حجم بازار در
اختيار توليدکنندگان بود و امسال اين رقم به  45درصد
رسيده است .اکنون واحدهاي توليدي لوازمالتحرير در
کشور با ظرفيت پايين به کار مشغولند؛ در حالي که اين
کارخانهها توان تأمين  80تا  85درصدي بازار داخلي
را دارند .شرط اين امر استمرار حمايت دولت و ملت
از اين صنعت است که در اين صورت ميتوان اميدوار
بود در دو سه سال آينده محقق شود.
در ادامه اين گزارش با چند نفر از فعاالن حوزه توليد
نرم افزار کشور ،مشکالت اين حوزه را مورد بررسي
قرار دادهايم که در ادامه ميخوانيد؛
بايد جلوي واردات افسار گسيخته گرفته شود
محمدرضا صنعتکار رئيس هيئت مديره انجمن توليد
ت افزار اظهار کرد :نوشت افزار طيف
کنندگان نوش 
وسيعي از محصوالت را شامل ميشود و نميتوانيم
آمار کامل و درستي از ميزان توليد و واردات نوشت
افزار ارائه دهيم ،به عنوان مثال در توليد برخي
محصوالت همچون پاککن و مداد پيشرفت خوبي
داشتهايم در حالي که مصرف سرانه تراش کشور حدود
 50ميليون عدد است ،ما توانايي توليد  5ميليون تراش
را در داخل داريم.
وي افزود :نياز به خودکار در کشور  600ميليون عدد
است و اکنون کارخانههاي داخلي به ظرفيت توليد
 400ميليون عدد دست يافتهاند ولي متأسفانه سهم بازار
ما در حوزه خودکار همچنان اندک است ،زيرا مصرف کننده
ترجيح ميدهد خودکار خارجي را مصرف کند!
اين توليد کننده نوشت افزار يادآور شد :به عنوان مدير
دو کارخانه که يکي برند ايراني و ديگري نمايندگي
يک برند کانادايي است ،اذعان ميکنم با وجود اينکه
کيفيت هر دو محصول يکسان است اما مردم استقبال
بيشتري از خريد برند کانادايي ميکنند! و اين موضوع
نشاندهنده فرهنگ ضعيف در حوزه مصرف کاالي
ملي است.
صنعتکار با اشاره به اهميت استاندارد براي تعيين حداقل
کيفيت محصوالت توليد داخل ،گفت :با توجه به اينکه
در حوزه نوشت افزار استاندارد مشخصي تعيين نشده
است ،برخي از توليدکنندگان حداقل کيفيت را رعايت
نميکنند و همين امر موجب بدبيني مردم نسبت به
نوشت افزار ايراني شده است.
وي تأکيد کرد :براي حمايت از توليد ملي بايد واردات به
صورت کنترل شده باشد تا توليد کننده داخلي در شرايط
مساعدتري بتواند با رقباي خارجي رقابت کند.
اين توليد کننده نوشت افزار با رد قانون ممنوعيت
واردات کاالي خارجي ،تصريح کرد :در صورتي که
توليد کننده ملي تنها فضا را براي خود بداند و در
بازار رقيب قدري نداشته باشد محکوم به شکست
و بيکيفيتي خواهد بود و اين موضوع ما را به دهه
 60برميگرداند.
وي اشارهاي به نوسانات نرخ ارز در ماههاي گذشته
کرد و گفت :با نرخ کنوني ارز تهيه مواد اوليه بسيار
سخت شده و در نتيجه بسياري از توليد کنندگان

نوشت افزار با مشکل تأمين و واردات مواد اوليه روبهرو
هستند .در سال حمايت از توليد ملي نه تنها حمايتي
از توليد کننده داخلي نشده ،بلکه مشکالت پيشرو
موجب شده تا بسياري از توليدکنندگان به سمت
تعطيلي کشانده شوند.
صنعتکار با بيان اينکه واردات برخي از اقالم
نوشت افزار ممنوع شده است ،گفت :با توجه به کمبود
مواد اوليه براي توليد داخلي ،مهر ماه امسال با کمبود
و گراني مواد اوليه روبهرو خواهيم شد.
اين توليد کننده نوشت افزار يادآور شد :ما بايد به عنوان
توليدکننده به فکر تأمين نياز مصرفکنندگان باشيم و
مسئوالن نيز بايد با پيشبينيهاي صحيح از تنش بيشتر
در توليد ملي و بازار داخلي جلوگيري کنند.
وي اظهار کرد :مردم به توليد ايراني بدبين هستند و
دليل اين موضوع ،بيکيفيتي برخي اجناس داخلي است
اما کيفيت بخش کوچکي از اين بياعتمادي را ناشي
ميشود و بايد توجه داشت در سالهاي گذشته شرايط
تبليغاتي و فرهنگسازي براي تبليغ و ترويج فرهنگ
استفاده از کاالي ملي در جامعه به کار گرفته نشده و
يا فعاليتهاي رخ داده در اين زمينه موقتي و ضعيف
بوده است .صنعتکار افزود :فرهنگسازي همهجانبه

ي کند
برابري م 
در ادامه ،نادر طريقت نايب رئيس انجمن توليد
نوشت افزار اظهار کرد :بازار بزرگي در ايران براي
مصرف نوشت افزار وجود دارد که بخش اعظم آن را
دانشآموزان و دانشجويان تشکيل ميدهند.
وي افزود :اکنون کارخانههاي مدادسازي داخلي توانايي
توليد  100درصد نياز داخلي را دارند و ما توليد کنندگان
نوشت افزار با واردات مداد موافق نيستيم ،زيرا انبار
توليد کنندگان مداد مملو از کاالهاي توليدي فروخته
نشده در بازار است.
اين توليد کننده لوازم نقشهکشي و مهندسي تصريح
کرد :در زمينه توليد خودکار 40 ،تا  50درصد توانايي
تأمين نياز داخلي را داريم و مابقي بايد وارد شود.
طريقت اضافه کرد :اکنون کارخانه ما به تنهايي توانسته
 90درصد نياز داخل در زمينه ابزار نقشهکشي و مهندسي
را تأمين کند .ما توانايي توليد  10درصد ديگر از نياز
کشور را داريم اما اين  10درصد عموما افرادي هستند
که هميشه ترجيح ميدهند از برندهاي خارجي استفاده
کنند در حالي که ما ادعا ميکنيم اجناس ما بهتر از
نوع خارجي است و در آزمايشي در تلويزيون نشان
ط کشهاي آلماني به راحتي ميشکنند
داديم که خ 

يکنندوهمين
برخيازت ولي دکنندگانحداقلکيفيترارعايتنم 
امر موجب بدبيني مردم نسبت به نوشت افزار ايراني شده است

»

ب راي حمايت از ت وليد ملي بايد واردات به صورت کنترل شده باشد
تا توليد کننده داخلي در شرايط مساعدتري بتواند با رقباي خارجي
رقابتکند

براي مردم ،توليدکننده در سازمانها و ارگانهاي
دولتي موجب رشد توليد ملي خواهد شد ،همان طور
که امسال به دليل حمايت از کاالي ايراني برخي از
فروشگاهها ،سازمانها و ادارات دولتي ملزم به خريد
نوشتافزار ايراني شدند و اين موضوع نتيجه مثبتي
در تقويت توليد نوشت افزار ملي داشت.
اين توليد کننده نوشت افزار تأکيد کرد :در صورتي که
جلوي واردات افسار گسيخته گرفته شود کارخانههاي
توليد نوشت افزار توليد خود را افزايش داده و مسئوالن
بايد توجه داشته باشند تا جايي که ظرفيت توليد
داريم از واردات خودداري کنند و مابقي نياز کشور
را وارد کشور کنند.
* کيفيت نوشت افزار ايراني با نوع خارجي

اما خطکش توليد ايران با هيچ نيرويي نميشکند.
وي افزود :در حوزه قيمت ميتوانيم با کاالهاي اروپايي
رقابت کنيم .به عنوان مثال تخته رسم آلماني اکنون
در بازار  700هزار تومان بوده در حالي که نوع مشابه
ايراني آن  50هزار تومان است.
اين توليد کننده لوازم نقشه کشي و مهندسي در
ارتباط با کمبود کاغذ در بازار و تخلفات مافياي کاغذ
در اين حوزه هشدار داد :براي دفترسازها و يا مابقي
توليدکنندگان نوشتافزار که نياز دائمي به توليد کارتن،
جعبه و جلد دارند ،مشکل کاغذ جدي است و متأسفانه
افرادي که با ارز چهار هزار و  200توماني کاغذ وارد
کردهاند ،آن را در بازار داخلي با قيمت ارز 10هزار
توماني ميفروشند.

وقتي هيوالي کنکور
جان ديگري ميگيرد

تعدادي از دانشآموزان معتقدند که با تأثير قطعي سوابق تحصيلي
در کنکور ،به دليل عدم توزيع امکانات عادالنه در کشور ،معدل
پايينها از حضور در رشتههاي پرطرفدار کنکور باز ميمانند.
به گزارش خبرگزاري رسانه معلم ،اين روزها ماجراي تأثير سوابق
تحصيلي با  30درصد قطعي ،بدجور کام بسياري از دانشآموزان
کنکوري را تلخ کرده است؛ تأثيري که تعدادي از دانشآموزان
معتقدند آينده آنها را نابود ميکند.
شايد شما هم با افرادي مواجه شده باشيد که معدل ديپلم خيلي
بااليي نداشتند اما در رشته خوبي در دانشگاه پذيرفته شدند؛ از آن
سو هم دانشآموزان متعددي بودند که با معدل باال در رشتههاي
خوب دانشگاهي قبول شدن د و هستند دانشآموزاني که به رغم
معدل باال ،در رشته پرطرفدار پذيرفته نميشوند.
کنکور با همه خوبي ها و بديهايي که دارد و مدتهاست از
بديهاي آن بيشتر ياد ميشود ،سالهاست عمده روش جذب
دانشجويان در دانشگاههاي معتبر کشور است؛ کنکوري که از
طريق آن کساني در دانشگاههاي معتبر کشور راه يافتند که
اکنون کشور در دستانشان است و آيا جاي اين افراد بايد کسان

ديگري قرار ميگرفتند؟
اين روزها که بحث تأثير قطعي سوابق تحصيلي مطرح است اين
پرسش مطرح شده که آيا دانشآموزاني که در شرايط سخت و
در مدارس روستايي و حاشيه شهرها با تراکم باالي کالسي درس
خواندهاند و ميخوانند ،از حضور در رشتههاي مطرح و پرطرفدار
دانشگاهها محروم ميشوند؟
يکي از دانشآموزان دبيرستاني که در مدرسه بزرگساالن درس
ميخواند ،در اين زمينه گفت« :تأثير قطعي سوابق تحصيلي به
اين معناست که من به عنوان دانشآموزي که با شرايط سخت
تحصيلي درس ميخوانم يعني روزها کار ميکنم که خرج خانوادهام
را بدهم و فقط واحدها را پاس ميکنم ،نميتوانم در رشته مورد
عالقهام قبول شوم».
وي ادامه داد« :شانس من و کساني که مثل من هستند در
کنکور بسيار کمتر از آن کساني است که والدينشان ،آنها را
به مدارس غيردولتي فرستاده اند و از معلم خصوصي و بهترين
معلمان بهرهمند هستند».
بطحايي  31شهريور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبکه دو

توليدکننده نوشت افزار داخلي تصريح کرد :اکنون
براي تهيه نوک و جوهر خودکار به ما دالر نيمايي
تعلق ميگيرد ،اما پس از گذشت يک ماه از ثبت
سفارش براي دريافت  82هزار ارز هنوز موفق به
دريافت آن نشدهايم.
وي با اشاره به تخلفات برخي از افراد در وزارت صنعت
و دريافت رشوه در مقابل ارز دولتي به توليدکننده،
گفت :صرافيها هم براي پرداخت ارز از ما طلب پول
اضافي ميکنند و در اين ميان ،اين توليدکننده داخلي
است که بايد متحمل همه فشارها شود.
* شرايط متغير بازار ارز بر قيمت نوشت افزار
ي گذارد
داخلي تأثير م 
محمد هاشم الهي توليد کننده نوشتافزار داخلي نيز
اظهار کرد :ما توليد کننده دفتر هستيم و از آنجايي
که از ابتدا دفتر کاالي سنگيني بود ،مورد استقبال
واردکنندگان قرار نگرفت و به همين دليل توليد دفتر
در ايران رشد خوبي داشته است.
وي افزود :به جرات ميگويم کيفيت کاالي توليدي ما
بهتر از نوع مشابه خارجي آن است .نمي دانم چرا با
وجود اينکه قيمت محصوالت ايراني پايين تر و کيفيت
بهتري دارند بازهم کاالي خارجي مي خرند؟
الهي در پاسخ به اين پرسش که آيا در حوزه قيمت نيز
ميتوانيد با کاالي خارجي رقابت کنيد ،گفت :تاکنون
قيمتهاي نوشتافزار ايراني پايينتر و قابل رقابت با
نوع خارجي بوده اما به دليل شرايط حباب گونه حاکم
بر اقتصاد کشور ،کمي نگران آينده هستيم ،هرچند
که توليدکنندگان نوشتافزار داخلي همچنان در حوزه
قيمت با کاالي خارجي رقابت ميکنند.
وي درباره ورود افراد جديد به حوزه توليد نوشتافزار
تصريح کرد :بازار داخلي پتانسيل ورود افراد جديد را
دارد اما بايد توجه داشت که اين حرفه نياز به داشتن
تخصص و رعايت کيفيت باال دارد و افرادي که بدون
تخصص الزم وارد اين حوزه ميشوند ،نميتوانند رضايت
مشتريان را جلب کنند.
وي يادآور شد :اکنون با سازمان استاندارد در حال
بررسي تعيين استانداردهاي جديد و کامل براي
نوشت افزار ايراني هستيم.
الهي در خصوص حمايت از توليدکننده نوشتافزار
ابراز کرد :ما نيازي به حمايت ارگانها يا سازمانهاي
دولتي نداريم ،وظيفه ما توليد با کيفيت ايراني است
و زماني که توليدات ايراني با کيفيت باشد مردم نيز
ناخود آگاه از آن حمايت خواهند کرد.
وي در خاتمه هشدار داد :در سال حمايت از توليد
ملي ،توليدکنندگان به دليل نبود مواد اوليه در حال
تعطيلي هستند.

در خصوص تأثير معدل در کنکور اظهار کرد« :بر اساس قانون
مجلس بايد سوابق تحصيلي به تدريج جايگزين آزمون ورودي
دانشگاهها شود اما در سالهاي گذشته محاسب ه ميشد و معادل
 25درصد با تأثير مثبت بود».
بطحايي با بيان اينکه تأثير مثبت يعني اگر امتياز باال باشد در
رتبه کنکور دخالت داده ميشود و اگر اين امتياز پايين باشد در
رتبه کنکور دخالت داده نميشود ،گفت« :تأثير مثبت به اين
معناست که اگر کسي تحصيل دوره متوسطه را کنار بگذارد
و درس نخواند و همه انرژي را براي کنکور هزينه کند ،پيشين ه
تحصيلي تأثير نخواهد داشت».
وي اضافه کرد« :امسال بر اساس بررسيهاي طوالني و مشترک
بين سازمان سنجش و آموزش و پرورش در شوراي برنامهريزي،
آزمون ورودي دانشگاه و مراکز آموزش عالي گزارشي ارائه شد
و مقرر شد براي سال تحصيلي  98تأثير سوابق تحصيلي به
 30درصد قطعي برسد».
وزير آموزش و پرورش در خصوص تأثير قطعي سوابق تحصيلي
گفت« :دانشآموز در حال حاضر انرژي خود را براي آماده کردن
در کنکور صرف ميکند و به عبارتي خود را دوپينگ ميکند
يعني هماکنون شرايط و سنوات تحصيلي تأثيري ندارد و اگر
همه نمرات تحصيلياش  10باشد و فقط  6ماهه آخر در سال
را براي کنکور بخواند و به عبارتي با خودسازي ،قبول ميشود و
اين موضوع با نفس قانون مجلس متغاير است».
وي با بيان اينکه از سال  98دروس امتحان نهايي پايه دوازدهم
به عنوان سوابق تحصيلي محاسبه ميشود ،ادامه داد« :با برطرف
کردن محدوديتها در پايه دهم و يازدهم نيز با برگزاري امتحان
نهايي به اين سمت ميرويم که با شيب ماليم ،سهم کنکور کاهش
يابد و سهم سوابق تحصيلي افزايش پيدا کند».
بطحايي در پاسخ به اين پرسش که «تعداد زيادي از دانشآموزان
با اين موضوع مخالف هستند؟» ،افزود« :متخصصان ارزشيابي
تحصيلي يک اصل دارند و اين که ارزشيابي نبايد آني باشد بلکه
بايد مستمر و تدريجي باشد؛ اينکه دانشآموز در جلسه  3ساعته
که دهها عامل تأثير دارد بخواهد براي ورود به دانشگاه تعيين
تکليف شود ،ارزشيابي درستي نيست».
تعدادي از دانشآموزان با نظر وزير آموزش و پرورش موافق نيستند.
آنها عنوان ميکنند که امکانات آموزش و پرورش عادالنه بين
دانشآموزان تقسيم نشده و در نتيجه نميتوان نتايج امتحانات
را عادالنه دانست.
دانشآموز ديگري اظهار کرد« :مصححان به صورت سليقهاي،
برگههاي امتحاني را صحيح ميکنند و معتقديم نمرهاي که
دانشآموزان ميگيرند ،عادالنه نيست».

حجت االسالم والمسلمين قرائتي اخيرا ً در نشست مديران سازمان پژوهش
و برنامه ريزي آموزشي و مولفان کتاب هاي درسي ،مهارت آموزي را يکي
از مهمترين نيازهاي جامعه امروزي ما دانست.
ي در اين نشست ،مهارت آموزي را يکي
حجت االسالم والمسلمين قرائت 
از مهمترين نيازهاي جامعه امروزي توصيف کرد و گفت :متاسفانه امروزه
فارغ التحصيالن مدارس و دانشگاه ها هيچ گونه مهارتي ندارند و همين
امر سبب مي شود بيکاري در جامعه افزايش يابد .اين مثل يک زنجيره
به هم پيوسته است؛ اگر بيکاري هست ،براي آن است که دانش آموز و
دانشجوي ما پس از فراغت از تحصيل مهارتي ندارد .کار نداشته باشد،
درآمد ندارد .درآمد نداشته باشد ،ازدواج صورت نمي گيرد ،ازدواج نباشد
زمينه آسيب هاي اجتماعي فراهم مي شود.
وي تاکيد کرد :معلم ،خود بايد به آنچه آموزش مي دهد عامل باشد،
گفت :مولف کتاب ديني بايد  3ويژگي مهم را دارا باشد - 1 .اسالم شناس
باشد - 2.مردم شناس باشد - 3 .هنرشناس باشد.
استاد قرائتي آموزش برخي مطالب را مصداق عيني «علم الينفع» دانست
و گفت :ذهن دانش آموزان انباشته از معلوماتي است که نفعي براي آنان،
خانواده و يا جامعه ندارد و بايد از آن به خدا پناه بُرد .زيرا کلمه «اعو ُذ»
در قرآن کريم چندين بار تکرار شده ،يکي از مواردي که در تعقيبات نماز
ب الَ
ْس الَ تَشْ َب ُع َو م ِْن َقلْ ٍ
مي خوانيم؛ «اعوذ بک اَللَّ ُه َّم إِن ِّي أَ ُعو ُذ ب َِك م ِْن نَف ٍ
ع َو م ِْن ِعلْ ٍم الَ يَ ْنف َُع َو م ِْن َص َ
ال ٍة الَ ت ُْر َف ُع َو م ِْن ُد َعا ٍء الَ يُ ْس َم ُع  -خدايا!
يَخْ شَ ُ
پناه به تو مىبرم از نفسى که از دنيا سيرى ندارد و از قلبى که خاشع
نباشد و از علمى که نفع نبخشد و از نمازى که باال نرود و از دعايى که
به اجابت نرسد».
ايشان با اشاره به اينکه علم مفيد از غير مفيد بايد تفکيک شود ،گفت :برخي
علم ها فقط براي کسب اطالعات است و با مهارت همراه نيست و همين
امر موجب تمايل براي کسب شغل پشت ميز نشيني مي شود.
حجت االسالم والمسلمين قرائتي با اشاره به آياتي از سوره کهف ،گفت :مثال
مي پرسيدند؛ تعداد اصحاب کهف چند نفر بودند ،که قرآن کريم اين گونه
ون خَ ْم َس ٌة َساد ُِس ُه ْم
ون ثَلاَ ثَ ٌة َّراب ِ ُع ُه ْم َكلْ ُب ُه ْم َويَقُول ُ َ
«س َيقُول ُ َ
پاسخ مي دهدَ :
ون َس ْب َع ٌة َوثَا ِم ُن ُه ْم َكلْ ُب ُه ْم ُقل َّربِّي أَ ْعلَ ُم ب ِ ِعدَّ ت ِ ِهم
َكلْ ُب ُه ْم َر ْج ًما ب ِالْغ َْي ِ
ب َويَقُول ُ َ
َّما يَ ْعلَ ُم ُه ْم إِلاَّ َقل ٌ
ِيل َفلاَ ت َُما ِر فِي ِه ْم إِلاَّ م َِرا ًء َظاه ًِرا َولاَ ت َْس َتف ِ
ْت فِي ِهم ِّم ْن ُه ْم
أَ َحدً ا  -به زودى خواهند گفت :آن ها سه تن بودند و چهارمي سگشان
بود و گروهي مىگويند :پنج تن بودند و ششمي سگشان بود .و عدهاى
مىگويند :هفت تن بودند و هشتمين آنها سگشان بود .بگو :پروردگارم
به تعداد آنها آگاهتر است ،پس در باره ايشان ـ جز به صورت ظاهري و
سطحي ـ جدال مکن و در مورد آنها سئوال مکن ».گاهي وقت ها آدم ها
را با طرح سئواالت بيهوده تلف مي کنند .مثال پرسيده اند نام خياباني که
 2حرفي باشد .يکي مي گويد «ري» .يکي مي گويد«جي» .حاال اين چه
فايده اي دارد؟ کتابي مفيد است که به رشد انسان کمک کند (يَ ْهدِي إِلَى
الرشْ ِد َفآ َم َّنا ب ِ ِه َو ل َ ْن ن ُشْ ِر َ
ك ب َِرب ّ ِنا أَ َحداً) ،ورزش في نفسه خوب است و به
ُّ
سالمتي جسم و روح انسان کمک مي کند ،اما اينکه بنشينيم و ساعت ها
گل زدن يک تيم خارجي به تيم ديگري را ببينيم ،وقتمان را تلف کرده
ايم .علم بايد به رشد معنوي ،رشد علمي ،رشد اجتماعي ،رشد سياسي،
رشد اقتصادي و ...بينجامد.
حجت االسالم والمسلمين قرائتي با استناد به يکي از سخنان زنده عالمه
طباطبايي مبني بر اينکه تفاسير قرآن کريم هم هر  2تا  3سال بايد به
روز رساني شود ،گفت :بسياري از مشکالت ريشه در تفکرات قالبي دارد.
گاهي الزم است قالب شکني کنيم .برخي روش هاي قديمي جواب
نمي دهد و بايد از روش و فناوري هاي نو استفاده کرد« .و شاورهم في
االمر» مي طلبد از افراد صاحب صالحيت و با تجربه کمک فکري گرفت.
کارشناسان مي توانند از افراد صاحب انديشه و توانمند دعوت کنند.
مغزهاي متفکر بيايند سخن بگويند .فارغ التحصيل معنا ندارد .طلب علم
از مهد تا لب گور است.

وي با اشاره به نامه اي که درباره ضرورت مهارت آموزي به محضر مقام
معظم رهبري ارسال نموده و ايشان مرقوم فرمودند که« :اين مسئله جدي
و نياز حتمي است» ،تاکيد کرد :بايد انقالبي در آموزش و پرورش و دانشگاه
و نيز حوزه هاي علميه در زمينه مهارت آموزي ايجاد شود ،زيرا يک فرد
با مدرک ديپلم ،کارشناسي ،ارشد ،دکتري و يک روحاني بدون مهارت
کارآمدي کمتري دارد .آموزش و پرورش ،دانشگاه و يا حوزه چند تا مثل
شهيد مطهري و يا شهيد بهشتي تحويل جامعه داده اند؟
رئيس ستاد اقامه نماز کشور با بيان اينکه حوزه علميه مي بايست چندين
مهارت را به طالب آموزش دهد ،گفت :تالوت قرآن ،آموزش شنا ،کالس
داري ،مسئله گويي ،قصه گويي ،آشنايي با شبهات ،همسرداري ،تفسيرگويي،
مناظره ،نويسندگي ،هنر خط و  ...از جمله اين مهارت هاست.
رئيس ستاد اقامه نماز در فرازي ديگر از بيانات خود با انتقاد از ساخت
مساجد لوکس ميلياردي در تهران ،گفت :اين کار در شرايطي صورت
مي گيرد که بسياري از مناطق محروم ما فاقد مسجد مناسب براي اداي
فريضه نماز است.
در ادامه اين نشست ،تعدادي از حاضران سئواالت خود را مطرح کردند و
استاد قرائتي به آن ها پاسخ داد .در پايان اين ديدار نيز نماز جماعت ظهر
و عصر به امامت حجت االسالم و المسلمين قرائتي اقامه شد.

وي در واکنش به اين جمله که دو مصحح برگههاي امتحاني را
تصحيح ميکنند ،گفت« :باز هم منطقه به منطقه فرق ميکند؛
امتحاني که عادالنه و در شرايط برابر بين همه دانشآموزان برگزار
نميشود ،نميتواند نتيجه عادالنهاي داشته باشد».
اين دانشآموز افزود« :نکته ديگر که به آن توجه نميشود ،موضوع
لو رفتن سؤاالت امتحاني است .امسال هم لو رفتن سؤاالت امتحاني
وجود داشت و واقعا چگونه ميخواهند نتايج اين امتحانات را به
عنوان سوابق تحصيلي قطعي در نظر بگيرند؟»
دانشآموز ديگري نيز با بيان اينکه تأثير قطعي کنکور به نفع
مؤسسات کنکوري است ،گفت« :در حال حاضر جزوهها و کتابهاي
ترميم معدل آمده است؛ فقط مافياي کنکور قدرتمندتر ميشود و
مابقي نيز ميمانند ».غالمرضا کاتب در مناظره تلويزيوني شبکه
يک گفت« :در مسابقات جامجهاني يک آموزشگاه علمي آزاد براي
تبليغات نيم ساعت قبل و بعد از مسابقات 32 ،ميليارد تومان
قرارداد بسته بود و عنوان کرده بود اگر با موسسه ديگري قرارداد
بسته نشود  37ميليارد تومان پرداخت ميکند».
اين موضوع بازار بسيار پر رونق مؤسسات کنکوري و آموزشگاههاي
علمي آزاد را نشان ميدهد و آموزش و پرورش بايد حواسش به طرح
و برنامههايي که براي دانشآموزان اجرا ميکند ،باشد.
قاسم احمدي الشکي نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس گفت« :بحث کنکور ،سالهاي سال ،داستاني براي کشور
شده بود و با اين شعار که خانوادهها را دچار استرس ميکند ،تالش
کرديم راهکاري پيدا کنيم که فضاي استرس را کم کنيم».
وي ادامه داد« :مجلس به دنبال جايگزين مناسب بوده است و
هنوز هم اينکه بتواند مشکل را حل کند ،توفيق نداشت؛ امسال
يک ميليون و  11هزار داوطلب در کنکور شرکت کردند که نشان
ميدهد يک عرصه مهم در حوزه علمي است که اتفاق ميافتد و
متولي آن را هم به سازمان سنجش آموزش کشور داديم».
احمدي الشکي به جلسهاي که موجب شد تأثير  30درصدي
قطعي سوابق تحصيلي تصويب شود ،اشاره کرد و گفت« :در اين
جلسه ،وزارت آموزش و پرورش  50درصد سوابق تحصيلي قطعي را
پيشنهاد داده است ،وزارت بهداشت  30درصد مثبت ،وزارت علوم
 30درصد مثبت و سازمان سنجش  30درصد مثبت را پيشنهاد
داده است و نتيجه آن  30درصد قطعي بود».
اکنون سؤال اين است که آيا وزارت آموزش و پرورش زيرساختهاي
الزم را براي سوابق تحصيلي عادالنه دارد؟
وزير آموزش و پرورش هفتم مرداد ماه امسال با اشاره به افزايش
ضريب امنيت در امتحانات نهايي گفت« :در سال جاري فرآيند
 40-50ساله امتحانات نهايي به نحوي اصالح شد که امکان
افشاي سؤاالت به حد صفر رسيده است و بهجز يک پايه که

سازوکار جديد را استفاده نکرده بوديم در ساير امتحانات امکان
سوءاستفاده و لو رفتن به صفر رسيد و امتحانات نهايي به نحوي
اصالح شدند که تأثير عامل انساني در فرآيند آزمون و تصحيح و
نمرهگذاري هم به صفر برسد».
وي درباره تأثير قطعي  30درصدي کنکور براي داوطلبان سال
آينده ،تصريح کرد« :صاحبنظران ميگويند کنکور يک ارزشيابي
آني است درحاليکه ارزشيابي بايد مستمر و تدريجي باشد و
سازمان سنجش ب ه عنوان متولي سنجش و پذيرش دانشجو طي
مطالعه طوالني که همگام با آموزش پرورش بوده است به اين
نتيجه رسيد که تأثير معدل را قطعي کنيم».
وي در ادامه افزود« :بهعنوان کسي که مسئوليت شرعي و قانوني
نسبت به مسائل تعليم و تربيت دارم تا زماني که اطمينان پيدا
نکنم امتحانات نهايي و سؤاالت آن جايگزين مناسبي براي جلسات
کنکور است از توسعه تأثير قطعي جلوگيري ميکنيم اما اين تأثير
 30درصدي در شوراي سنجش پذيرش دانشجو بهعنوان قانون
مطر ح شده است و براي کنکور  98الزام اجرايي پيدا ميکند و در
توسعه سهم آزمون تا زماني که امتحانات از درجه روايي مناسبي
برخوردار نباشد ،گسترش سهم را نخواهيم داشت».
وزير آموزشوپرورش با اشاره به اينکه تغيير نظام آموزشي و آمدن
پايه دوازدهم به چرخه تعليم و تربيت ،سهم اين پايه تحصيلي
در کنکور را به  30درصد رسانده است ،گفت« :سالهاي گذشته
شدانشگاهي
 25درصد سهم سوم دبيرستان و  5درصد سهم دوره پي 
بود اما امسال پايه دوازدهم بهتنهايي سهم  30درصدي دارد».
وي با تأکيد براينکه درصدد افزايش ضريب تمييز امتحانات نهايي
هستيم ،گفت« :اگر محدوديتهاي معلم ساخته در فرآيند امتحانات
نهايي را رفع کنيم ،ارزشيابي امتحانات نهايي ب ه مراتب از آزمون
سراسري شرايط بهتري را براي دانش آموزان و داوطلبان ورود
به دانشگاه رقم خواهد زد».
علي زرافشان معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش هم
هفتم مرداد ماه درباره گاليه دانشآموزان از سهم سوابق تحصيلي
در کنکور اظهار کرد« :در برگزاي کنکور هم اين موضوع مطرح
بود که براي حل اين مشکل ،مناطق در کنکور به  3گروه تقسيم
شدند و ضريب در نظر گرفته شد که در سوابق تحصيلي هم به
اين موضوع توجه شده است».
اما دانشآموزان گاليهشان از اين است که آيا از اين پس ،درهاي
رشتههاي پرطرفدار کنکور به روي معدل پايينها بسته خواهد
شد و آيا هيوالي کنکور جان ديگري در مافياي عريض و طويل
کنکور خواهد گرفت؟ چرا که معدل پايينها بايد براي کسب
صندليهاي پرطرفدار دانشگاه ،از ترفندهاي کالسهاي کنکور
بهرهمند شوند تا از اين رقابت عقب نمانند.

