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سوابق تحصیلی جایگزین کنکور می شود
رئیــس ســازمان ســنجش در خصوص شــرایط
حــذف کنکــور گفــت :آن چیــزی کــه در قانــون
بهعنــوان جایگزین کنکور مطرح شــده ،ســوابق
تحصیلــی آمــوزش متوســطه اســت .ابراهیــم
خدایــی در واکنــش به اظهارات دبیرکل شــورای
عالــی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه ســازمان
ســنجش دربــاره حــذف کنکــور طفــره رفتــه و
شــرایط را بهانه کرده است ،به ایلنا گفت :ایشان
فرافکنی میکند و متأســفانه هم قانون را خوب
نمیدانــد و هــم وظایــف دســتگاهها را بهطــور

کامــل نمیشناســد .من بهعنــوان یک بــرادر به
ایشــان توصیــه میکنــم ،اول قانــون را بخوانــد،
بعــد مصاحبــه کنــد .حتــی ایشــان تفــاوت ۸۵
درصد ظرفیت را که در قانون سال  ۹۲بهصورت
صریــح آمــده ۸۵ ،نمــره میگوینــد ،این نشــان
میدهد ایشــان حتی فرصت مطالعــه قانون را
هم نداشــتهاند .خدایــی درباره رویکرد ســازمان
ســنجش جهت حذف تدریجی کنکــور توضیح
داد :آن چیــزی کــه در قانون بهعنــوان جایگزین
کنکــور مطرح شــده ســوابق تحصیلــی آموزش

متوســطه اســت .طبــق قانونی کــه در ســال ۸۶
وجود داشــت ،وزارت آموزش و پرورش بایستی
سوابق تحصیلی کل سه سال دبیرستان به عالوه
پیش دانشگاهی را بهعنوان سوابق تحصیلی در
نظر بگیرد که آمــوزش و پرورش فقط اطالعات
یک ســال از این چهار ســال را داشــت ،در نتیجه
اصوالً جایگزینی برای آن ایجاد نشــد .از سال ۹۲
به بعد نیز سه یا چهار درس اضافه شد تا مالک
سوابق تحصیلی قرار بگیرد که آموزش و پرورش
آن را هم پوشــش نداد .این نــکات هم در قانون

اصالحیــه ســال  ۹۵و هــم در آیین نامــه اجرایی
مصوب هیأت دولت آمده است .رئیس سازمان
ســنجش اضافه کرد :لذا هر موقع کــه آموزش و
پــرورش ایــن جایگزینهــا را ایجاد کرد ،شــورای
ســنجش و پذیرش دانشــجو میزان تأثیر سوابق
تحصیلی را با توجه به ســهم آن برای رشتههای
با آزمون افزایش میدهد .بنابراین لزومی ندارد
وظایفــی را کــه مــا بایــد خودمان انجــام بدهیم
انجــام ندهیــم و بعــد آن را گردن دســتگاههای
دیگربیندازیم.

با دستور وزیر آموزش و پرورش

معلمان با رأی فرهنگیان وارد شورای عالی آموزش و پرورش می شوند
هدی هاشمی
خبرنگار

تسنیم

وزیــر آمــوزش و پــرورش دو روز پیش در حســاب
کاربــری توئیتــر خــود بــه انتخــاب ســه معلــم در
شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش اشــاره کــرد و
نوشــت« :بعــد از انتخابــات صندوق ذخیــره گام
مهــم دیگــری در افزایــش مشــارکت معلمان در
تصمیمسازیها برداشته شــد .سه نفر از اعضای
شــورای عالی آموزش و پــرورش که پیش از این با
نظر وزیر انتخاب میشدند ،اینک با رأی مستقیم
جامعه فرهنگیان انتخاب میشوند ».این توییت
مهم سید محمد بطحایی درباره حضور معلمان
در شــورای عالی آمــوزش و پرورش بود .شــورایی
کــه با حضــور رئیــس جمهــوری هــر  15روز یکبار
تشکیل جلسه میدهد .سابق بر این وزیر آموزش
و پرورش ســه نفر از فرهنگیــان را انتصابی به این
شــورا معرفــی میکرد .ایــن توییت وزیــر آموزش
و پــرورش حــاال بــه این معناســت کــه از این پس
دیگر هیچ انتصابــی در زمینه حضور معلمان در
شــورای عالی آموزش و پرورش انجام نمیشود و
ســه معلمی که طبق قانون مصوبه شورای عالی
آموزش و پرورش باید در این شــورا حضور داشته
باشــند بــا رأی خود معلمــان انتخاب میشــوند.
ایــن موضوع از ســالهای پیش مورد درخواســت
معلمــان بــوده اســت و بســیاری از فرهنگیــان
میخواســتند کــه در تصمیــم گیریهــای کالن
آمــوزش و پرورش مداخله کنند حاال با این اظهار

نظر وزیر این حضور فراهم شده است و معلمان
هــم میتواننــد بــرای بهبــود کیفیــت آموزشــی
برنامههای خاص خود را داشته باشند.با این حال
از اهــداف مهم شــورای عالی آمــوزش و پرورش،
تعییــن خــط مشــی آموزشــی وزارت آمــوزش
و پــرورش ،بررســی و تصویــب اهــداف و نظــام
آموزشــی جهت ارائه به مجلس شورای اسالمی،
بررســی و تصویــب برنامههــای درســی و تربیتــی
همه مؤسسات آموزشی کشــور که در حوزه وزارت
آمــوزش و پــرورش قــرار دارنــد و بررســی طرحها
و لوایــح قانونــی مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش
قبــل از طرح در مجلس شــورای اســامی اســت.
تصمیماتی مهم که برای معلمان بسیار تأثیرگذار
بــود .به گفتــه برخــی از فعاالن صنفــی معلمان
حضور سه دبیر در شورای عالی آموزشی میتواند
فعالیت این شــورا را شــفافتر کند و تصمیمات
گرفته شده برای معلمان از سوی خود معلمان
باشــد .موضوعی که اصغر حصیری مشاور وزیر
آمــوزش و پــرورش در گفــت و گــو با «ایــران» بر
آن تأکیــد میکنــد و میگوید :قانون شــورای عالی
آموزش و پرورش به صراحت اشــاره کرده اســت
ســه نفــر از معلمــان مدرســه بایــد در ایــن شــورا
حضور داشــته باشند این اتفاق در سالهای پیش
هــم میافتد و وزیر ســه نفــر از افــرادی را که خود
انتخاب میکرد عضو اصلی شورای عالی آموزش
و پــرورش قــرار مــیداد البتــه طبــق قانــون از این
ســه نفر ،یک نفر بایــد خانم باشــد .چندی پیش
وزیر آموزش و پــرورش تصمیم گرفت تا اینگونه

انتصابهــا را دیگــر انجام ندهد و کار را به دســت
خود معلمان بســپارد بر اساس این وزیر موضوع
انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش را مطرح
کرد تا هر معلمی که صالحیت دارد بتواند در این
شورا عضو شود.
وی دربــاره شــرایط نامــزدی فرهنگیــان
تأکید میکند :مدیر و معلمان رســمی شــاغل
در آمــوزشو پــرورش با حداقــل  12و حداکثر
 31سال سابقه خدمت ،حداقل مدرک تحصیلی
فوقلیســانس یا معادل آن ،نداشــتن سوءپیشینه
یــا حکــم محکومیــت قطعــی از مراجــع قضایی
یــا هیأتهای رســیدگی بــه تخلفــات اداری با هر
درجــه از محکومیــت ،داشــتن حداقل یــک مورد
از ســوابق کاری نمایندگــی معلمــان در شــورای
آموزشــی مدرســه ،ســرگروه آموزشــی منطقــه یا

اســتان از جمله شــرایط مهــم فرهنگیــان در این
شــورا اســت.حصیری بــا اشــاره بــه اینکــه در این
انتخابات یک میلیون فرهنگی و بیش از  700هزار
بازنشســته فرهنگی حق رأی دارند اظهار میکند:
بازنشستگان و دانشجومعلمان فقط میتوانند به
عنــوان رأیدهنده در این انتخابات شــرکت کنند.
البته ابتدا اعالم شــد که  125هزار نفر از فرهنگیان
واجد شــرایط نامزدی در این انتخابات هستند اما
بنا به دســتور وزیر مبنیبر اینکه نیروهای ســتادی
امــکان نامــزد شــدن در ایــن انتخابــات را ندارند،
این عــدد به  118هزار نفر کاهــش یافت .بنابراین
 118هــزار نفر افرادی هســتند که فقط در مدرســه
فعالیت دارند.
وی بابیــان اینکــه شــورای عالــی آمــوزش
و پــرورش باالتریــن مرجــع تصمیمگیــری در

آموزشوپرورش است ،میگوید :برنامههای وزیر
آموزشوپرورش بر اساس سند تحول بنیادین و
مشــارکت فرهنگیان در نظر گرفتهشــده اســت و
وزیــر آموزش و پرورش تأکید دارد حضور مؤثرتر
و مفیدتر فرهنگیان انجام بگیرد و تفویض اختیار
به مدارس ،انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان
و شــورای عالــی آموزشوپــرورش ازجملــه
برنامههای وزیر آموزشوپــرورش درباره حضور
و مشــارکت بیشــتر فرهنگیــان در برنامههــای
آموزشی و پرورشی است.
رأی همکارانــی کــه در شــورای عالــی عضــو
خواهنــد شــد ،قانونی اســت و درگذشــته مدیران
آموزشوپرورش این افراد را انتخاب میکردند که
با نظر وزیــر آموزشوپرورش تمامی همکاران در
کشــور میتوانند در انتخابات شرکت کنند و مدت
عضویت در شورای عالی ۴سال است.مشاور وزیر
آمــوزش و پرورش تأکید میکند :این شــورا هر 15
روز یکبار با حضور رئیس جمهوری ،معاون رئیس
جمهــور و  6وزیــر تشــکیل جلســه میدهد و ســه
نماینده فرهنگی رأیشــان با حاضرین در جلسه
هم برابر است.
بــه گفته حصیــری تا پایــان این هفتــه تمامی
فرهنگیــان میتواننــد در ایــن انتخابــات شــرکت
کنند و از هفته آینــده انتخاب معلمان به صورت
الکترونیکی انجام خواهد شــد  .هــدف از برگزاری
انتخابــات در آمــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه
همکاران فرهنگی در تمامی سطوح نظام تعلیم
و تربیت نقش داشته باشند.

دریافت عوارض
در پنج تونل شهری منتفی شد

ســخنگوی شــورای شــهر تهــران گفــت :موضــوع دریافت
عــوارض در پنج تونل شــهری در حد یــک پیشنویس در
اخبـــار
شهرداری بود و حتی شهردار هم با آن موافقت نکرد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی اعطــا در ایــن بــاره گفــت :ایــن الیحــه بهعنــوان
پیشنویــس در کارگروههای معاونت برنامهریزی تنظیم شــده و هنوز قطعی
نشده و برای شهردار هم ارسال نشده و حتی به شورا هم نیامده است.
وی افزود :در یکی از برنامههای پرمخاطب تلویزیون اعالم شد این موضوع
در کمیســیونهای شورا مورد بحث بوده و وقتی با عکسالعمل مردم مواجه
شــدند شــورا آن را منتفی کرده اســت ،درصورتــی که این گونه نبــود و حتی به
شهردار هم ارسال نشده تا آن را تأیید کند.
سخنگوی شورای شهر تهران متذکر شد :اگر این الیحه به شورا میآمد قطعاً
در چنین شرایط اقتصادی به تصویب نمیرسید .اگر این الیحه به شورا رسیده
بود شورا حتماً همه ابعاد را برای تصمیمگیری بررسی میکرد ،بنابراین ،این
موضوع منتفی اســت .وی در پایان مطلب در رابطه با حذف طرح زوج و فرد
نیز گفت :این موضوع هنوز به شورا نیامده است.

افزایش وام اشتغال از  ۲۰میلیون به  ۵۰میلیون تومان

رئیــس کمیتــه امداد امــام خمینی با بیــان اینکه تالش کردیــم تا صفهای
انتظــار دریافــت وام را برداریــم ،گفــت :با همــکاری دولت و منابعــی که در
اختیار ما قرار دادند ،سقف وام اشتغال را از  ۲۰میلیون تومان به  ۵۰میلیون
تومان افزایش دادیم.بهگزارش ایلنا ،پرویز فتاح در پاسخ به این سؤال که با
توجه به شرایط اقتصادی چه تعداد افراد متقاضی وام کمیته امداد هستند،
گفت :وام کمیته امداد چند بخش را شــامل میشــود ،یکی از این وامها؛ وام
ضروری و کارگشــایی است که تا سقف پنج میلیون تومان پرداخت میشود.
ضمانت این وام بســیار ســاده اســت و افراد براحتی میتوانند آن را دریافت
کننــد.وی تصریــح کــرد :در طی چنــد ماه گذشــته بهدلیل شــرایط اقتصادی
منابع زیادی را از کمکهای مردمی ،سپردهها و امدادی به بخش وام تزریق
کردیم و در این بخش از منابع دولتی استفاده نکردیم.

عضو شورای شهر تهران:

صدور حکم قضایی برای  200ملک شهرداری

عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه  2هزار ملک شهرداری در مناطق
شــمالی تهــران بعضاً بــدون ضابطه و قانــون در تصرف افرادی قــرار گرفته
اســت که اکنون حاضر به تخلیه نیستند ،گفت :تاکنون برای  200ملک که در
اختیار افراد غیر قرار گرفته است و باید تخلیه کنند حکم قضایی گرفتهایم و
امیدواریم هرچه زودتر نسبت به تخلیه این اماکن اقدام شود.
محمود میرلوحی درباره امکاناتی که از شــهرداری تهران در دســت افراد
غیر قرار گرفته است ،به فارس گفت :باید آنهایی که این امکانات را در اختیار
این افراد گذاشتند پاسخگو باشند.
وی افزود :در حال حاضر شهرداری تهران به بانکها ،پیمانکاران و دیگر
نهادهــا بدهکار اســت و خیلــی از پروژهها نیمه کاره باقی مانده اســت و باید
تکمیــل شــود؛ بنابرایــن اجاره ،فــروش و تهاتر کــردن این ملکهایــی که در
دست افراد غیر است برای شهرداری تهران میتواند راهگشا باشد.

