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عليرضا سزاوار

پایان 11سال انتظار

سرويس اجتماعي 88498440

«جوان» در گزارشی دستور رئیسجمهور را درباره بررسی شبهات کنکور واکاوی کردهاست

به 11سال انتظار نیروهای آموزشی پایان دادند
همكاري دولت ،مجلس و ش�وراي نگهبان موجب ش�د در نهايت
آييننامه رتبهبندي معلمان پس از  11سال از رونمايي سند تحول،
به تصويب برسد .اين طرح در ابتدا قرار بود موجب بهبود كيفيت
آموزشي در مدارس شود ،اما در نهايت به ارتقاي معيشت معلمان
هم ختم ش�د .اليحه رتبهبندي در دقايق پاياني عمر دولت قبلي
روانه مجلس ش�د ،اما در دولت س�يزدهم به نتيجه رسيد .دولت
سيزدهم برخالف دولت قبل بودجه پايداري براي آن معادل 25هزار
ميليارد تومان پيشبيني كرد كه اكنون به  38هزار ميليارد تومان
افزايش پيدا كردهاس�ت .حاال قرار اس�ت با اجرايي شدن قانون،
رتبهبندي از شهريور سال  1400محاسبه و براي معلمان واريز شود.

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش آذرماه  ۱۳۹۰به طور رسمي از
سوي رئيسجمهور وقت رونمايي شد .سندي كه رهبر معظم انقالب
بارها بر اجراي آن تأكيد و حتي نسبت به اجرا نشدن سند تحول گاليه
داشتند .مهمترين بخش اين سند هم اجراي رتبهبندي معلمان است.
مشوقي براي خدمت در مناطق محروم
در قانون رتبهبندي تصريح شده كه معلم بايد مؤلفههاي چهارگانه يعني
شايستگيهاي عمومي ،تخصصي ،حرفهاي و تجربه را داشته باشد .از ديد
ش وپرورش ،ارتقاي سطح
قانونگذاران ،رتبهبندي بايد باعث ارتقاي آموز 
تدريس ،سطح دانش و در نهايت رقابت معلمان شود .رتبهبندي در برنامه
ششم توسعه تكليف دولت قبل بود ،اما به اين تكليف عمل نشد .يكي از
نگرانيهاي معلمان در اين زمينه اين بوده كه بحث رتبهبندي باعث نشود
بين معلمان كاغذبازي و جمعآوري اس��نادي براي ارتقا پيش آيد .حاال
شيوهنامه رتبهبندي به سمت مدركگرايي و مقالهگرايي نرفتهاست ،بلكه
به سمت كارهاي پژوهش��ي جهت داده شدهاست .در قانون رتبهبندي
معلمان ،فرهنگيان در پنج سطح رتبهبندي ميشوند كه هر كدام از پايهها
با شرايطي پس از طي پنج سال ميتوانند به رتب ه باالتر ارتقا پيدا كنند.
اين ارتقا براي معلماني كه در مناطق مح��روم خدمت ميكنند از پنج
سال به چهار سال كاهش يافتهاست .اين امر هم مشوقي براي خدمت در
مناطق محروم است و هم سبب ميشود حين خدمت در مناطق محروم
از امتيازات الزم محروم نشوند .تمام فرهنگيان رسمي و پيماني مشمول
رتبهبندي خواهند بود و شايستگيها بر اساس گزارههاي رفتاري كه افراد
دارند ،از سوي ارزيابان حرفهاي از بين نيروهاي آموزش و پرورش چه در
دانشگاه فرهنگيان و چه در درون وزارتخانه انجام ميشود .ارزيابان هم
مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به باال دارند .همچنين ارزيابان يك نفر
نيستندوبخشهايارزيابيعملكرد،حراستهاوگزينشهانظرميدهند
ي معلم را احصا خواهد كرد.
و جمعبندي آنها ،شايستگ 
رئيسجمهور به قول خود عمل كرد
آييننامه رتبهبندي معلمان در نهايت سه روز پيش از سوي دولت ابالغ
شد .در همين زمينه وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه اكنون نسخه
اوليه شيوهنامه ارزيابي معلمان آماده شده و براي تدوين نهايي آن ،حدود
يك هفته بيشتر متصور نيستيم ،گفت :در رتبهبندي ،معلمان مدارس
استثنايي ،ابتدايي و مناطق محروم هر سال ،سه ماه ارفاق ميگيرند .به
عبارت ديگر ،هر دوره ارتقا براي آنها ،يك سال كوتاه خواهد شد.
يوس��ف نوري ادامه داد :رتبهبندي به اين معني ك��ه در ماده يك قانون
رتبهبندي آمدهاس��ت ،اجرا نشد تا آنكه آيتاهلل رئيس��ي در شعارهاي
انتخاباتي خود در جمع فرهنگيان با صراحت اعالم كرد كه در تصويب
نظام رتبهبندي معلمان تسريع خواهد ش��د و اين اتفاق هم افتاد .حتي
دولت بودجه پايداري براي آن معادل  25هزار ميليارد تومان پيشبيني
كرد كه به 38هزار ميليارد تومان ارتقا پيدا كرد .مبناي محاسبه رتبهبندي
هم از  ۳۱شهريور  ۱۴۰۰خواهد بود .وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه
در دولت گذشته براي رتبهبندي معلمان ،اعتبارات ناپايداري از فروش
امالك و اموال مازاد پيشبيني شدهبود ،افزود :در واقع اموال مازادي به
اين اندازه به فروش نرفتهبود و همچنين اعتب��اري كه براي رتبهبندي
پيشبيني شدهبود  20هزار ميليارد تومان براي اجراي سه ساله بود .در
حالي كه دولت سيزدهم  38هزار ميليارد تومان براي اجراي  18ماهه اين
قانون پيشبيني كردهاست.
فارغ از مدركگرايي و مقالهگرايي
نوري با بيان اينكه جمعيت ذينفع رتبهبندي  800هزار نفر هستند،
اظهار كرد :رتبهبندي شروع شدهاست تا به كيفيت نظام تعليم و تربيت
برسيم و اگر اين هدف تأمين شود ،قطعاً رتبهبندي به سمت آن هدف
نهايي خودش پيش خواهد رفت .به دليل اينكه تعداد دانشآموزان زياد
شده و تعداد بازنشستگي هم بيش��تر داريم ،تمام معلمان را ميتوانيم
سازماندهي كنيم؛ اگر هر معلمي جايي مازاد باشد و به اداره آموزش و
پرورش مراجعه كند ،در همان شهر سازماندهي ميشود.
نوري با بيان اينكه معلم بايد مادام خود را ب ه روز نگه دارد ،البته معلمان ما
عموماً اينچنين هستند ،تصريح كرد :معلمان بايد همواره خود را آماده نگه
دارند و منطبق بر شايستگيها در نظام تعليم و تربيت حضور پيدا كنند؛
يكي از شايس��تگيها كه روي آن غفلت ش��ده ،شايستگيهاي عمومي
است؛ منظور از شايستگيهاي فردي ،شايستگيهايي است كه مبتني بر
اعتقادات ،باورها و انگيزههاي معلمان است .به گفته آموزش و پرورش،
شيوهنامه به سمت مدركگرايي و مقالهگرايي نرفتهاست ،بلكه به سمت
كارهاي پژوهشي كيفي معلمي مثل اقدامپژوهي و آنچه در صالحيتهاي
حرفهاي معلمان هس��ت ،پيش رفتهاست .گفتني اس��ت در آييننامه
رتبهبندي مشخص شده اين آييننامه ش��امل چه كساني نميشود .به
عنوان مثال كساني كه در مرخصي بدون حقوق به سر ميبرند ،مشمول
رتبهبندي نخواهند ب��ود .از جمله ديگر افرادي كه مش��مول رتبهبندي
نميشوند ،كساني هستند كه مأمور به ساير دستگاهها يا مأمور به تحصيل
هستند يا كساني كه كد شناسه كارمندي ندارند .همچنين كساني كه مازاد
باشند ،يعني در مدرسه برايشان كاري نيست و تمايل هم ندارند به جايي
بروند كه آموزش و پرورش نياز دارد ،رتبهبندي نخواهند شد.

مافیای آموزشی متقلبپرور!

امسال نيز مانند سالهاي گذشته خبر لو رفتن
س�ؤاالت كنكور منتشر ش�د و حواشي پيش
آمده ،خستگي چند سال درس خواندن را روي
دوش كنكوريها باقي گذاشتهاس�ت؛آنهايي
كه ماهها و سالها به اميد راه يافتن به دانشگاه
دلخواه خود ،تالش كردن�د و درس خواندند،
فهميدندكهگويابرخيازرقيبانشانباپرداخت
پولهاي چند صد ميليون توماني و در حالي كه
هيچ تالش�ي ب�راي درس خوان�دن نكردند،
سؤاالت كنكور را در اختيار داشتهاند و حاال از
اين طريق ميتوانند به دانشگاههاي پرطرفدار
و دلخواهش�ان بروند! موضوع ب ه حدي جدي
است كه بهرغم توضيحات مسئوالن سازمان
سنجش ،نمايندگان از پيگيري در اين رابطه
خبر دادهاند و رئيسجمهور ه�م كارگروهي
براي بررس�ي قضي�ه تش�كيل دادهاس�ت.

مسئله لو رفتن سؤاالت كنكور  1401در نهايت
تا جايي پيش رفته كه س��يد ابراهيم رئيس��ي،
رئيسجمهور كشورمان در جلسه روز يكشنبه
هيئت دولت با اشاره به برخي شبهات مطرحشده
درباره كنكور  ،۱۴۰۱گروهي را بهرياست معاون
اول رئيسجمهور ،مأمور تحقيق و بررسي دقيق
ابعاد اين موضوع كردهاست.
در روزهاي برگزاري كنكور سراسري  ،۱۴۰۱از روز
چهارشنبه هشتم تيرماه تا  ۱۱تيرماه ،زمزمههايي
مبني بر وقوع تخلف در كنكور سراسري امسال
در فضاي مج��ازي و در گفتوگوهاي داوطلبان
و خانوادهها ش��نيده ش��د .ماجرا از اين قرار بود
كه از همان نخستين روز برگزاري كنكور يعني
رقابت داوطلبان گروه آزمايشي هنر ،سؤاالت در
كانالهاي تلگرامي منتشر شد و رئيس سازمان
س��نجش نيز با اعتراف ضمني ،ضعيفتر بودن
كنترلها در روز برگزاري اين آزمون را پذيرفت
و گفت« :س��اعت 12و 30دقیق��ه ،عكس از يك
صفحه دفترچه منتشر شد!» اما در روزهاي بعد
بهويژه در روز آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي
و فني و علوم تجربي ،انتشار سؤاالت در گروههاي
تلگرامي ابعاد گستردهتري يافت.
لو رفت�ن عجي�ب و غريب و ب�ا كيفيت
سؤاالت
انتشار س��ؤاالت گروه رياضي س��اعت  9صبح و
س��ؤاالت گروه تجربي حوالي  10صبح ،حواشي
جديتر كنكور  1401بود! از سوي ديگر سازمان
س��نجش در اقدامي عجيب قبل از پايان آزمون
گروه تجربي دفترچه سؤاالت عمومي و اختصاصي
شماره دو را در سايت خود بارگذاري كرد .ب ه نظر
ميرسد اين اقدام ش��تابزده و كارشناسينشده،
در واكنش به انتشار س��ؤاالت در فضاي مجازي
رخ داد.
در همي��ن رابطه علي امرايي ،عضو كميس��يون
آموزش ديدهبان ش��فافيت و عدالت گفتهاست:
رأس س��اعت  ۹و  ۴۹دقيقه صبح دفترچههاي
شماره يك ،دو و سه گروه تجربي با كيفيت باال در
فضاي مجازي منتشر شد ،به عبارتي دفترچهاي
كه تا حدود س��اعت  ۱۱اص ً
ال ب��ه داوطلب داده
نميش��ود ،يك س��اعت قبل از آن در كانالهاي
ت و با چه كيفيت بااليي
تلگرامي منتشر شدهاس 
هم لو رفتهاست!
وي گفت :س��الهاي قبل داوطلب با گوش��ي از
سؤاالت عكس ميگرفت كه خيلي مواقع كيفيت
نداش��ت ،اما امس��ال تصوير دفترچه آزمون را با
برنامههاي مختلف اسكن كردند ،بهطوريكه واو
به واو سؤاالت معلوم است .به گفته امرايي ،امسال
بسياري مدعي شدند كه سؤاالت گروه تجربي در
س��اعات  4الي  5صبح لو رفتهاست .معلمي ادعا
كرد صبح آزمون دانشآموزان از او خواس��تهاند
سؤاالت را حل كند.
كشف ادوات تقلب در كنكور 1401
در اين رابطه عبدالرسول پورعباس ،رئيس سازمان
سنجش با پذيرش انتشار سؤاالت گروه آزمايشي
علوم رياضي و تجربي در فضاي مجازي گفت«:روز
برگ��زاري آزمون گ��روه علوم رياض��ي بهكمك
دس��تگاههاي آشكارس��از  70مورد تخلف س��ر
جلسه امتحان پيدا كرديم .همچنين بيش از 450
داوطلب متخلف در آزمون گروه علوم تجربي كه
جوابیه

براس��اس تفاهمنامه ميان آموزش و پرورش و ش��هرداري تهران،
فضاهاي ورزشي ذيل مديريت س��ازمان فرهنگي و هنري شهرداري
تهران به صورت رايگان در اختيار دانشآموزان قرار ميگيرد.
رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران گفت :بهرغم محدوديتهاي
موجود ،در دوره جديد مديريت اتفاقات خوبي رقم خورده و مسير براي
ساخت داخلي قطعات مورد نياز مترو و استفاده از ظرفيت شركتهاي
دانشبنيان هموارتر شدهاست.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت :از جمله مهمترين
اقداماتي كه دولت س��يزدهم در حوزه زنان و خانواده انجام دادهاست،
تدوين سند جامع توانمندس��ازي زنان سرپرس��ت خانوار است كه با
اجراي آن گامي اساسي براي تحول در اين حوزه برداشته خواهد شد.
رئيس اداره بيماريهاي مش��ترك بي��ن حيوان و انس��ان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي گفت ۷۵ :درصد بيماريهاي نوپديد
و بازپديد و  ۶۱درصد بيماريهاي عفوني بين حيوان و انسان مشترك
اس��ت و اين بيماريها مخازن و ناقالن زيادي داشته كه توانايي ايجاد
همهگيري گسترده را دارند.
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دولت و مجلس با «رتبهبندی معلمان»
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ابزار الكترونيك بههمراه داشتند ،شناسايي شدند
و براي آنها پرونده تشكيل شدهاست».
حاال با حواشي پيش آمده درباره لو رفتن سؤاالت
كنكور و اظهار نظر مس��ئوالن دو شائبه مدنظر
است؛ يكي اينكه سؤاالت كنكور قبل از برگزاري
آزمون در اختيار عدهاي از افراد بودهاس��ت كه از
اين طريق پولهاي كالني به جيب زدهاند ،چراكه
برخي از كانالهاي تلگرامی ادعا داشتند سؤاالت
را قبل از جلس��ه كنكور بهقيمت  550ميليون
تومان ارائه ميكنند .دوم اينكه عدهاي به محض
رسيدن در جلسه آزمون ،موفق به گرفتن عكس
از سؤاالت و انتشار آن در فضاي مجازي شدهاند.
بنابراين بايد مشخص شو د داوطلبان گوشي تلفن
همراه به داخل جلس��ه بردهاند يا اينكه مراقبان
حوزههاي برگزاري كنكور اجازه استفاده از تلفن
همراه را داشتهاند؟
دستگيري فروش�ندگان جعلي سؤاالت
كنكور
س��ردار كيوم��رث عزي��زي ،فرمان��ده انتظامي
شرق استان تهران به دس��تگيري فروشندگان
س��ؤاالت كنكور اش��اره كرده و گفتهاس��ت«:با
توجه ب��ه برگزاري كنكور س��ال  1401و رصد و
پايش فضاي مجازي توس��ط كارشناسان پليس
فتاي اس��تان و شهرستان پاكدش��ت ،فردي كه
سؤاالت كنكور سراس��ري را با مدارك جعلي در
شبكه اجتماعي ميفروخت ،شناس��ايي شد .با
بررسيهاي انجامشده توسط كارشناسان پليس
فتا مشخص ش��د اين شخص ،ش��ماره كارتي را
جهت فروش سؤاالت به خريداران ارائه ميكرد كه
طي استعالمات انجامشده صاحب كارت شناسايي
و دستگير شد».
بهگفته او ،با بررسي صورتحس��اب متهم و فيلم
دوربين معابر و واحدهاي صنفي كه متهمان براي
پولشويي به آن مراجعه كردهبودند ،همدست ديگر
متهم و سردسته باند تيم پولشويي كالهبرداري
كه فردي 17ساله بود ،شناسايي شد و در حالي كه
در يكي از ترمينالهاي خروجي استان تهران قصد
فرار داشت ،دستگير شد و ب ه دنبال آن سردسته و
ساير اعضاي باند كه سه نفر بودند ،هم شناسايي
و دستگير شدند.
دس�تور رئيس�ي به مخبر براي بررسي
شبهات كنكوري
سيد ابراهيم رئيس��ي ،رئيسجمهور كشورمان
در جلسه روز يكش��نبه هيئت دولت با اشاره به
برخي شبهات مطرحشده درباره كنكور ،۱۴۰۱

گروهي بهرياس��ت مع��اون اول رئيسجمهور را
مأمور تحقيق و بررس��ي دقيق ابعاد اين موضوع
كرد و گفت«:كنك��ور نقطه اطمين��ان مردم به
سازوكارهاي سنجش و پذيرش دانشجو در كشور
اس��ت و نبايد اجازه دهيم هيچ خدشهاي به اين
اعتماد وارد شود».
نمايندگان پيگير ماجراي كنكور
روز دوشنبه احمد نادري ،نايب رئيس كميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي خبر
داد«:تخلفاتي كه در كنكور سراسري رخ داد به ما
هم گزارش داده شده و برخي از آنها صحت دارد
و برخي هم هنوز صحتيابي نشدهاس��ت .اتفاقاً
من با مسئوالن سازمان سنجش آموزش كشور
در اين رابطه صحبت كردم .در حال حاضر وارد
تعطيالت يك هفتهاي ح��وزه انتخابيه مجلس
شديم و انشاءاهلل هفته آينده از مسئوالن مربوط
به كنكور دع��وت ميكنيم تش��ريف بياورند و
گزارشي داشته باشند تا ببينيم بايد چه اقدامي
انجام بدهيم».
همچنين در پي اين حواش��ي ،شيوا قاسميپور،
دبير كميس��يون آموزش و تحقيق��ات مجلس
شوراي اسالمي اظهار داشت«:سازمان سنجش
موظف اس��ت كه درب��اره اتفاقات اخي��ر كنكور
گزارش بدهد .بر همين اساس پيگير مسائل پيش
آمده براي كنكور امسال هستم ،تمام تخلفاتي را
كه اين روزها درباره كنكور گفته ميشود ،مدنظر
داريم و دنبال مستندات آن هستيم».
او ادامه داد«:نامهاي براي عبدالرسول پورعباس،
رئيس سازمان سنجش نوشته تا وي به كميسيون
آموزش مجلس درباره حواش��ي كنكور گزارش
كاملي بدهد».
ايجاد بازار خريد و فروش سؤاالت كنكور
نتيجه ساختار غلط آموزشي
محمدرضا نيكنژاد ،كارش��ناس آموزش درباره
حواش��ي ماجراي ل��و رفتن س��ؤاالت كنكور به
خبرنگار «جوان» ميگويد«:س��الهاي قبل نيز
موضوع لو رفتن سؤاالت كنكور و خريد و فروش
آن مطرح ميش��د ،اما به نظر ميرسد كه امسال
اين مسئله ،دستكم به شكل رسانهاي گستردهتر
مطرح شدهاست».
او ادامه ميدهد«:متأسفانه نظام آموزشي كشور به
سمتي رفتهاست كه تعداد زيادي از دانشآموزان
تمايلي ب��ه درس خواندن ندارند و فقط كس��ب
مدرك برايش��ان مهم شدهاس��ت .براي همين
دانشآموزان حاضر نيس��تند وقتش��ان را براي

يادگيري و انرژيش��ان را ب��راي درس خواندن
بگذرانند .به همين دليل بازاري ش��كل گرفته و
هر روز هم گسترش پيدا ميكند تا اين افراد را به
اهدافشان برساند».
نيكنژاد با انتقاد از رويه نمرهمحور نظام آموزشي
كشور اظهار ميدارد«:به دليل نمرهمحور بودن
نظام آموزشي ،دانشآموزان به تشويق اطرافيان
يا حتي خانوادههايشان به سمت تقلب ميروند
تا نمرات بهتري كس��ب كنند .در نظام آموزشي
نمرهمدار كش��ورمان مهمترين ه��دف براي هر
دانشآموز ،كاميابي در كنكور شدهاست .بنابراين
بس��ياري از دانشآموزان به صورت «مش��روع»
و «نامش��روع» براي موفقي��ت در كنكور تالش
ميكنند .مش��روع يعني اينكه دانشآموز انرژي
ميگذارد و تالش ميكند ،خانوادهها نيز به صورت
مادي و غيرمادي فرزندشان را حمايت ميكنند.
نامشروع هم اينكه فرد با پرداخت پول به سؤاالت
يا نمرات مطلوبي دس��ت مييابد و در اين زمينه
حق افراد ديگر را ضايع ميكند».
او تصري��ح ميكند«:مقص��ر اصلي ب��راي ايجاد
بازار خريد و فروش س��ؤاالت كنكور ،س��اختار
آموزشي در كشور است .در اين مسير افرادي كه از
فرهنگ آموزشي غلط سود ميبرند از اين ساختار
پشتيباني ميكنند».
اين كارش��ناس آموزش��ي ميگويد«:ميبينيم
وقتي مسئوالن آموزش و پرورش ميخواهند از
كيفيت آموزش صحبت كنند ،قبولي در دانشگاه
را كيفيت آموزش ميدانند .در صورتي كه كيفيت
آموزشي در جهان تعريف متفاوتي دار د و آن يعني
پرورش شهرونداني كه پاسخگو ،دلسوز و شجاع
باش��ند ،اما آموزش و پرورش در كشور ما گرفتار
نمره و كنكور است».
او ادامه ميدهد«:برخي از مس��ئوالن آموزشي و
برخي از نهادهاي باالدس��تي مثل شوراي عالي
آموزش و پرورش و شوراي عالي انقالب فرهنگي
ميدانند كنكور «بد» است و ميدانند چه وضعيت
نابساماني در آموزش كشور حاكم شدهاست و در
لبه پرتگاه قرار دارد .گاهي هم تذكر ميدهند و در
جلسات به اين مس��ئله ميپردازند ،اما در نهايت
گروههايي كه در پش��ت پرده وجود دارند به اين
فرهنگ آموزشي غلط ،دامن ميزنند».
كنكوريهايي كه در حقشان ظلم شد
نيكنژاد با اش��اره به حقوق ضايع ش��ده س��اير
كنكوريها كه براي رس��يدن به نمرات مطلوب
ش��بانهروز تالش كردهبودند،ميگويد«:در حق
كنكوريها ظلم شدهاس��ت .آنها ماهها و سالها،
زمان گذاشتند و درس خواندند تا نمرات سطح
بااليي كس��ب كنند ،خيلي از آنها از اول دبستان
تحت فش��ار خانواده و جامعه ق��رار گرفتهبودند
و از لحظ ه ب ه لحظه زندگيش��ان گذش��تند تا به
جايي برس��ند كه تالشهايش��ان نتيجه بدهد
و زندگي شخصيش��ان را به لح��اظ اقتصادي و
جايگاه اجتماعي تأمين كنند .در اين ميان ديدند
كه يك نفر  500ميليون تومان پول داده و جاي
او را گرفتهاست».
او ادامه ميدهد« :دانشآموزي كه در پايه يازدهم
و در متوسطه اول قرار دارد ،وقتي ميبيند با پول
ميشود ،نمرات خوب كس��ب كرد ،پول برايش
در اولويت قرار ميگيرد .او ميگويد بروم پول به
دست بياورم تا جايگاه اجتماعي خوبي كسب كنم،
همين باعث ميشود تعدادي از دانشآموزان كه
تالش شبانهروزي براي درس خواندن ميكردند،
يكدفعه دست از تالش ميكشند!»
نيكنژاد در پايان تأكيد ميكند«:مس��ئوالن در
سطح اجرايي ،نظارتي و باالدستي سياستگذاران
بايد پاسخگوي اين فاجعه باشند كه دانشآموزان
را تحتتأثير قرار دادهاست».
بر اساس آخرين آمارها ،آزمون سراسري امسال با
يك ميليون و  ۴۸۹هزار و  ۲۲۰نفر ،نسبت به سال
قبل حدود  ۶۳هزار نفر بيشتر داوطلب داشت ،اما
با توجه به اينكه داوطلبان ميتوانستند عالوه بر
گروه آزمايشي اصلي در گروههاي هنر و زبانهاي
خارجي هم شركت كنند ،در كل تعداد  ۱۲۰هزار
شركتكننده آزمون سال  ۱۴۰۱بيشتر از سال
قبل و ميزان قابلتوجه اين افزايش در گروه علوم
انساني ( ۴۲هزار و  ۱۸نفر) بود.

ش و پرورش به گزارش «جوان»
پاسخ وزارت آموز 

شهريه  50ميليوني مدارس غيرانتفاعي
به تأييد سازمان حمايت از مصرفكنندگان رسيدهاست!
ش و پرورش ب�ه گزارش «جوان»
وزارت آموز 
پاسخ داد.

پس از انتشار گزارش��ي در تاريخ  5تير 1401با
عنوان «عدالت آموزشي با شهريه  50ميليوني!»
س��ازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توس��عه
مش��اركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش
پاسخي را به دفتر روزنامه ارسال داشتهاست.
ش و پرورش به گزارش
متن پاس��خ وزارت آموز 
«جوان» به اين شرح است:
 -1تعيين نرخ ش��هريه مدارس غيردولتي همه
س��اله به اس��تناد مواد 15و 16قانون تأسيس و
اداره مدارس و مراكز آموزش��ي و پرورشي و پس

حسین سروقامت

از تصويب شوراي سياس��تگذاري ،برنامهريزي
و نظارت مركزي از طريق س��امانه مش��اركتها
 www. mosharekatha. irبه مؤسسين ابالغ
ميشود.
 -2مؤسسان مدارس غيردولتي موظف هستند با
توجه به شاخصهاي مندرج در مواد فوق شامل
اجاره بهای حق��وق و مزاياي پرس��نل ،كيفيت
آموزشي و پرورش��ي ،تعداد دانشآموزان ،دوره
تحصيلي و شهريه س��ال گذشته اطالعات واحد
آموزشي را در سامانه مورد اش��اره وارد و پس از
تأييد منطقه /ناحيه مربوطه جهت تعيين شهريه
به اداره كل آموزش و پرورش اس��تان ارس��ال تا

شهريه آن واحد آموزشي اعالم گردد.
 -3كليه فرآيند ش��هريه و ميزان افزايش ساالنه
پس از تأييد سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان به واحدهاي آموزشي غيردولتي
ابالغ ميشود.
 - 4ش��هريه ابالغي به مدارس غيردولتي شامل
شهريه مصوب و شهريه فوق برنامه درسي ميباشد
و مؤسسان مدارس غيردولتي نبايد مبلغي باالتر از
شهريه فوق از اولياي دانشآموزان دريافت كنند.
 - 5اس��تفاده دانشآموزان از ساير خدمات ارائه
ش��ده توس��ط مؤسس��ان ،از قبيل فعاليتهاي
غيرآموزش��ي ،هزينه اياب و ذهاب ،تغذيه ميان

وعده ،ناهار و لباس فرم به صورت كام ً
ال اختياري
بوده و هزينه اين برنامهها با قراردادهاي مشخص
كه به امضاي اولياي دانشآموز و مؤسس رسيده
قابل دريافت ميباشد.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت در راس��تاي ايج��اد عدالت
اجتماع��ي ،رس��يدگي و پاس��خگويي ب��ه
ش��كايات و اعتراض��ات ،س��امانه پاس��خگويي به
ش��كايات ذي��ل س��ايت مش��اركتها ب��ه آدرس
 www. mosharekatha. irرا در نظر گرفته كه
تمامي اولياي دانشآموزان و كاركنان مدارس ،مراكز
غيردولتي و مدارس آم��وزش از راه دور ميتوانند
شكايات خود را ثبت و پيگيري نمايند.

619
«روزي زني نزد قائم مق�ام فراهاني ،صدراعظم محمدش�اه و
صاحب منش�آت آمد و گفت بينوا هستم و براي فرزندان يتيم
خويش غذا ميخواهم.
رج َمك» اس�ت.
م
«
نامم
گفت
او
و
پرس�يد
قائممقام نام زن را
َ ُ
(مرجمك به تركي يعني عدس)
قائممقام ،قلم به دست گرفته ،چنين نگاشت:
 -انباردار! ارزني آمد مرجمك نام ،گندمگون ،ماش فرستاديم
ن َخود آمد .برنجش دهيد كه ب ِ َرنج است».
اگر زني گندمگون به نام مرجمك پيشت آمد ،خودسر نيامده،
ما فرستاديمش .به او برنج دهيد كه سخت نيازمند است!
در اين عبارت نام شش قلم از حبوبات (ارزن ،مرجمك ،گندم،
ماش ،نخ�ود و برنج) به كار رفته كه هر ي�ك در معناي ديگري
استفاده شدهاست.
قند پارسي شنيدهايد؟ اين حكايت ،قند پارسي است!
شگفتانگيز نيست؟ كارسازي كرده ،هنرمندانه به فكر ارتقاي
ادبيات سرزمين مادري خويش بودند ...آن هم در روزگاري كه
خبري از «فرهنگستان زبان و ادب فارسي» نبود!

مريم زاهدي

شاهنامه نخوانده
فردوسي را مصادره نكنيد!

فردوسي را فقط به همان مجس��مهاش در ميدان فردوسي ميشناسند و
شاهنامه نخوانده فكر ميكنند شاهنامه حكايتي از شاهدوستي اين شاعر
حماسهسراي قرن چهارم هجري شمسي است! به همينخاطر است كه
مجسمه فردوسي اين روزها دس��تمايه اشكالتراشي و وارونه نماييهاي
اصالحطلبان است!
گزارشها و يادداشتهاي متعدد و تيترهايي همچون «دست از سر فردوسي
برداريد» حكايت دروغ ،تهمت ،بزرگنمايي و هوچيگري جرياني است كه
به بهانه دو رنگشدن مجسمه فردوسي و آسيب احتمالي آن سعي ميكند
به گونهاي وانمود كند كه جمهوري اس�لامي يا جناح انقالب با فردوسي
مشكل دارد! یادداشت نویسان اصالحطلبی كه اگر بخواهند درباره حكيم
توس ،تفكرات و محتواي كتابش توضيح دهند ،بيترديد از توان و آگاهي
الزم خالياند .به همين خاطر هم نويسنده ش��اهنامه را شاهدوست تصور
ميكند و ميخواهد خالق رستم و اسفنديار را به نفع خود مصادره و به عنوان
شخصيت تاريخي اپوزیسيون معرفي کند! پس براي تكميل اين پروژه با
دروغ و تهمت ،به گونهاي رفتار ميكند كه انگار جريان انقالبي با فردوسي
مشكل دارد و به دنبال تخريب اثر ارزشمند و هنري مجسمه حكيم توس در
ميدان فردوسي تهران است.
ماجراي اين سلسله گزارشها و نقدها از انتشار عكسي از مجسمه فردوسي
ميدان فردوسي تهران در شبكههاي مجازي آغاز شد كه نشان ميداد اين
مجسمه دو رنگ شدهاست و فرد منتشركننده ادعا كرد كه اين اتفاق بر اثر
شستوشوي غيراصولي مجسمه رخ دادهاس��ت .اين عكس به سرعت در
شبكههاي اجتماعي دست به دست ش��د و واكنشهاي زيادي را به همراه
داشت .در ادامه سوده نجفي ،عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران با انتشار
توئيتي در صفحه شخصي خود نوشت«:آس��يب وارده به مجسمه حكيم
ابوالقاسم فردوسي در ميدان منتس��ب به نام اين شاعر بزرگ ،به هر دليلي
رخ دادهاست ،پذيرفتني نيست .از مجموعه شهرداري تهران انتظار ميرود تا
نسبت به مرمت اين اثر ارزشمند كه يكي از نمادهاي ارزشمند پايتخت است،
اقدام كند ».واقعيت ماجرا اما به گونهاي ديگر بود .آنطور كه مجيد قادري،
معاون فرهنگي و هنري سازمان زيباسازي شهر تهران گفتهاست به طور قطع
در دو سال گذشته هيچگونه عمليات مرمت و شستوشو روي اين مجسمه
انجام نشدهاس��ت و مرور عكسهاي قديمي روي اين اثر نشان ميدهد كه
مجسمه از سال  ۸۸به رنگ سايهروشن بوده و اتفاق جديدي رخ ندادهاست .با
تمام اينها جريان اصالحات حتي به خودش زحمت تحقيق در اينباره را نداد
يا شايد هم ترجيح داد چشم بر واقعيت ببندد و به بهانه دو رنگ شدن مجسمه
فردوسي ،تخريب عليه جريان انقالبي و مديريت وقت شهرداري را با كليد
واژه «تخريب مجسمه فردوسي» در دستور كار قرار دهد« .دروغ» گناه كبيره
اس��ت .انگزدن هم همينطور و بزرگنمايي و از آن بدتر وارونه نمايي؛ اگر
سري به شاهنامه بزنيد اين نوع از رفتار و گفتار در انديشههاي فردوسي هم
جاي ندارد! «جامعهاي كه دروغگويي در آن رواج يابد ،روند سرمايه اجتماعي
و سپس ساير سرمايهها به شدت نزولي خواهد شد .هزينههاي رفتار عادي نيز
سنگين ميشود .مرز حقيقت و مجاز از ميان ميرود و اين بدترين وضع براي
يك جامعه است ».و به تناسب همين ،وقتي جرياني به دروغ ،انگ و تهمت
روي بياورد و اتهام و وارونهنمايي را در دستور كار خود قرار دهد ،سرمايههاي
ت و پا زدن براي احياي خود ،همان
اجتماعياش را از دست ميدهد و در دس 
نيمه جان باقيمانده را هم از دست خواهد داد.

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي «جوان».
اين س�تون متعلق به شماس�ت .دلگويههاي
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكههاي
اجتماع�ي ب�ا ش�ماره ۰۹۱۹۰۹۶۸۵۳۰
يا تلفن ۸۸۴۹۸۴۴۸ :پذيرا وش�نوا هستيم.
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و
مديرانباحساسيتويژهميخوانند.

ل و نقل تهران
رضايي :نوسازي ناوگان حم 
وضعيت بي .آر .تي تهران افتضاح شدهاست .واقعاً اين حق مردم
شريف ما نيس��ت كه با اين وضعيت از اين وسايل استفاده كنند.
مسئوالن با استفاده از ماشين و راننده شخصي و از خط ويژه تردد
ميكنند و درك درستي از ش��لوغي مترو و بي .آر .تي ندارند .اگر
مسئوالن خودش��ان را حتي يك روز در هفته ملزم به استفاده از
مترو و بي .آر.تي كنند ،مشكالت و مصایبي را كه مردم در عبور و
مرور بين شهري با آن مواجه هستند ،درك ميكنند.
برجي – تهران :برخورد با موتورسواران در پيادهرو
استفاده از موتورسيكلت در تهران به علت ترافيك شديد روز به
روز در حال افزايش است .متأسفانه عدهاي از موتورسواران هيچ
احترامي به حق تق��دم عابران پياده در اس��تفاده از پيادهرو قائل
نيستند .در زمان اوج ترافيك پيادهروها به محلي براي رفتو آمد
پرتعداد موتورسواران تبديل ميشود كه امنيت عابران پياده را به
مخاطره مياندازد .از نيروي انتظامي و نهادهاي مسئول تقاضا دارم
براي رفع اين مشكل چارهانديشي كنند.
محمدي – شهر ري :درخواست ضامن براي پرداخت وام
بدون ضامن
به مدت دو ماه است كه تقاضاي وام ضروري بدون ضامن از بانك
صادرات شهر ري شعبه پل سيمان را كردهام و با توجه به تكميل
مدارك مورد نياز و تحويل آن به بانك ،هنگام مراجعه براي دريافت
مبلغ وام ،بانك بر خالف رويه پرداختهاي وام بدون ضامن از من
تقاضاي ضامن كردهاست ،در صورتي كه قرار بود اين وامها بدون
ضامن به بازنشستگان و س��اير افراد پرداخت شود .خواهشمندم
بازرسي بانك صادرات و ديگر مسئوالن مربوطه پيگيري کنند.

