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°39 °30

مشهد
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قم

کرمانشاه

°43 °26

اهواز

°35 °21

حدیث روز

زاهدان

°50 °29

امام رضا(علیه السالم):

هر که تقاضای توفیق از خداوند متعال بنماید و خود نکوشد ،
گویی خود را مسخره کرده است.

°39 °24

قيام مردم مس��لمان ايران به رهبري آيتاهلل كاش��اني و به قدرت رس��يدن مجدد مصدق (1331ش) درگذش��ت خطيب ش��هير و واعظ معروف حجت االس�لام ش��يخ احمد كافی ( 1357ش) درگذش��ت ابن خلدون مورخ بزرگ مس��لمانان(808
ق) رحل��ت آي��تاهلل ش��يخ محمدحس��ين كاش��فالغط��اء عال��م بزرگ جه��ان اس�لام( 1373ق) آغاز جن��گ تاريخي اه��رام بي��ن نيروهاي فرانس��وي و مص��ري (1798م) تولد ارنس��ت همينگوي نويس��نده مع��روف امريكاي��ي (1898م)

گ�����زارش

تشکیل کالس درس در انباری و آشپزخانه منازل!

در این میان رئیس س��ازمان مراک��ز و مدارس غیردولتی
بار سنگینی به دوش دولت تحمیل میشود.
وقتی خانههای مسکونی مجوز مدارس غیردولتی دریافت میکنند
وزارت آم��وزش و پرورش با اش��اره ب��ه اینکه بیش از ۸۵
میرزایی با بیان اینکه تاکی چندهزار مدرس��ه غیردولتی
درص��د م��دارس غیردولتی اس��تیجاریاند و اجاره بها به
باید تاوان کار تاپخته یک موس��س در زاهدان و آن اتفاق
ش��دت افزایش یافته اس��ت درحالی که نمیتوانیم بیش
تلخ را پس بدهند گفت :فکر نمیکنم  ۳۰مدرس��ه بیشتر
از نرخ تورم افزایش ش��هریه داش��ته باشیم گفت :شهریه
باش��ند که هزینه باال میگیرن��د و آبروی دیگر مدارس را
مصوب با آنچه در واقعیت اس��ت ،تناس��ب ندارد .مجتبی
میبرند .اگر مدرس��های همان  ۵میلیون ش��هریه مصوب
زینی وند درباره شرایط مدارس غیردولتی و سختیهایی
را بگی��رد ،بی��ش از س��ه چهارماه دوام نم��ی آورد .بحث
که از حیث تامین منابع دارند گفت :بر اس��اس آمار سال
تجارت مطرح نیس��ت .هرکس آمده ،ب��ا انگیزه کار آمده
قب��ل مدارس غیردولتی بی��ش از  ۴۵هزار میلیارد تومان
است .میرحمایت میرزاده ،سخنگوی کمیسیون آموزش و
صرف��ه جویی مالی ب��رای آموزش و پ��رورش و دولت از
تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز در برنامه تلویزیونی
حی��ث فضا و تجهیزات و  ...داش��ته اس��ت .وی ادامه داد:
پرسش��گر با بیان اینکه نظام آموزش��ی ما تئوری است و
 ۱۶هزار مدرس��ه غیردولتی داریم .ای��ن ارقام را از حیث
برای چنین نظام آموزشی ،مهارت آموزی اهمیت ندارد و
فضا ،نیروی انسانی و سرانه درنظر بگیرید .دولت برای هر
تا زمانی که س��ایه شوم کنکور وجود دارد کاری نمیتوان
دانش آم��وز حدود  ۴میلیون تومان بطور میانگین هزینه
از پیش برد ،به تبلیغات موسس��ات کنکوری در رسانهها
میکن��د که به غیر از کمک های��ش به آموزش و پرورش
انتق��اد کرد و گفت  :باید م��درک گرایی به مهارتگرایی
در طول چند سال اخیر بابت تخصیصهای  ۱۱۰درصدی
تغییر کند .لزوما مدرک گرایی برای دانش آموزان ،ش��غل
هرساله ،تجهیز مدارس ،معوقات و رتبهبندی است .زینی
نخواهد شد.
مجوز مدارس غیردولتی داده ش��ده اس��ت .برخ��ی در انباری و
وند درباره اشتغالزایی مدارس غیردولتی نیز گفت :بیش از ۲۰۰
میرزاده با بیان اینکه ی��ک علت وجود صندلی خالی در مدارس
آش��پزخانه کالس تشکیل میدهند که باید بسته شود .به کسی
هزار نیروی ش��اغل داریم .هزینه دولت برای اش��تغال هر نیروی
غیردولتی و بویژه هنرس��تانهای غیردولتی این اس��ت که مردم
ک��ه مکان ن��دارد نباید مجوز بدهی��م .به انباری و پش��ت بام و
خدمات و صنعت و  ...مش��خص اس��ت .رئیس س��ازمان مراکز و
پول ندارند و هزینه آن باالس��ت گفت :اتفاقا فرهنگ کش��ور ما
آش��پزخانه نباید مجوز تش��کیل کالس بدهیم .برخی بچه های
م��دارس غیردولت��ی وزارت آموزش و پرورش ب��ا تاکید بر اینکه
ضدبخش غیردولتی نیست .تسهیالت و امکانات الزم برای بخش
ما زندانی ش��ده اند ،کالس پنجره ندارد ،پارتیش��ن بندی است.
راهی بجز اجرای مواد حمایتی و انگیزشی چون مواد ۱۰،۱۲،۲۵
غیردولتی دیده شده به شرط آنکه اشتغال زایی کند .قرار نیست
خانوادهها بروند کالسهای درس فرزندشان را ببینند .جایی که
و  ۲۷قانون تاسیس مدارس غیردولتی نداریم .مثال ماده  ۱۰بانک
بخش دولتی پول بگیرد ولی ضمانتی برای اس��تفاده بهینه از آن
استاندارد نیست ،نباید کالس درس بشود.
ها را برای پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه موظف کرده است.
نداشته باشد.
وی در واکنش به یک نمونه ش��هریه  ۲۵میلیونی؟ یک مدرس��ه
ح��ق مدارس غیردولتی باید ادا ش��ود .مدارس غیردولتی به جد
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
غیردولت��ی گفت :کجای دنیا ف��وق برنامه از اصل برنامه جلو می
به لحاظ فضای آموزش��ی بامش��کل روبرو هستندn .وی با اشاره
با اش��اره به مش��کالت مالی آموزش و پرورش ادامه داد :دولت تا
افتد؟ گاهی انجمن اولیاء و مربیان درس��ت عمل نمیکنند .هیچ
به اینکه بیش از  ۸۵درصد مدارس ما اس��تیجاریاند و اجاره بها
آخر س��ال۱۰ ،۹۷هزار میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکار است
کدام از این برنامهها لزوما در روند آموزش تاثیر مثبت ندارد .هتل
به ش��دت افزایش یافته است درحالی که نمیتوانیم بیش از نرخ
که اگر تسویه نشود تا آخر سال جاری به  ۴۰هزار میلیارد تومان
باز نکردهایم ،مدرسه باز کردهایم .سخنگوی کمیسیون آموزش و
تورم افزایش ش��هریه داشته باشیم گفت :شهریه مصوب با آنچه
هم میرسد.
تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :موسسی که مدرسه
در واقعیت اس��ت تناس��ب ندارد .زینی وند در برنامه تلویزیونی
وی ب��ا اش��اره به تصویب قانون دائمی ش��دن تاس��یس مدارس
باز میکند بداند قانون فقط بند اول یعنی شهریه مصوب را قبول
پرسش��گر ادامه داد :درباره اینکه آقای میرزاده ،نماینده مجلس
غیردولتی گفت :خیلی جاها مجوز تکراری و در جای نادرس��ت
دارد و بنده��ای بعدی را انجمن اولیاء و مربیان تعیین میکند و
اشاره کرد که "اگر آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی کمک
ن علت نباید خیلی نگران ظرفیت خالی
صادر شده است و به همی 
آن ه��م بعد اول مهر ،بای��د برنامهها را تصویب کند و بعد پول را
کند درس��ت نیس��ت" ،باید بگویم که دولت بای��د مواد حمایتی
در مدارس غیردولتی باشیم.
بگی��رد .باید مدارس ما بند اول را دریافت و مابقی را به جلس��ه
قانون را احیا کند.
می��رزاده با بیان اینکه دولت تس��هیالت و کمکهایی به مدارس
اولیاء و مربیان واگذار کنند.
خبر دیگ��ر در حوزه م��دارس غیر دولتی آنکه مدیرکل اس��بق
غیردولتی هم میکند اظهار کرد :متاسفانه به خانههای مسکونی

مس��ئله مدارس غیر استاندارد و س��ردرگمی خانوادهها و دانش
آموزان موضوعی اس��ت ک��ه همچنان ادام��ه دارد و در این بین
برخی س��ودجویان خانههای مس��کونی را به مدارس غیر دولتی
مبدل میسازند که فاقد کم ترین امکانات آموزشی هستند.
در حالی که عضو ش��ورای سیاس��تگذاری و نظارت بر مراکز و
مدارس غیردولتی از تحصیل  ۱۱درصد جمعیت دانشآموزی در
مدارس غیردولتی خبر میدهد ،س��خنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس از ارائه مجوز به خانههای مس��کونی با کاربری
مدارس غیردولتی انتقاد کرد و گفت :برخی در انباری و آشپزخانه
کالس تش��کیل میدهند که باید بس��ته شود .به کسی که مکان
ندارد نباید مجوز بدهیم.
قدرت ال��ه علیزاده درباره جایگاه م��دارس غیردولتی در مهارت
آموزی با بیان اینکه در س��ندتحول بنیادی��ن آموزش و پرورش
به موضوع مهارت آموزی اش��اره ش��ده اس��ت به گونهای که هر
دان��ش آموز حداقل یک مهارت را ط��ی دوران تحصیل آموخته
باش��د گفت :طی دهههای گذش��ته ،دانش آموز دم دستیترین
مه��ارت ها نظیر فراگیری زبان خارجی را طی تحصیل به خوبی
فرانگرفته اس��ت ،مش��کل کجاس��ت؟ برای این امر در ش��ورای
سیاس��تگذاری مدارس غیردولتی راهکارهایی داریم .وی افزود:
بای��د نحوه آموزش و قواعد و مقررات مورد بازنگری و اصالح قرار
بگیرد .میرزایی با اشاره به اشتغالزایی در بخش غیردولتی گفت:
یک میلیون نفر در مدارس غیردولتی مشغول بکار شدهاند .از این
منظر چه مقدار از مدارس غیردولتی حمایت ش��ده است؟ قانون
تاسیس مدارس غیردولتی تصویب شده اما بندهای حمایتی آن
معطل مانده است.
عضو ش��ورای سیاس��ت گ��ذاری و نظ��ارت بر مراک��ز و مدارس
غیردولتی افزود :در سالهای گذشته ،در هر جلسه شورا تعدادی
درخواست توقف فعالیت مدارس غیردولتی به دست ما میرسد.
دو مش��کل داریم :یک مشکل قوانین دست و پاگیر برای مدارس
غیردولتی اس��ت ،مثال در ماده  ۲۰قانون مدارس غیردولتی آمده
که آموزش��گاهها از محل درآمد خود  ۴درصد به حس��اب دولت
بریزند که غیر ش��هر تهران در هیچ کجای دیگر اجرا نمیش��ود.
این ۴درصد عالوه بر مالیات است.
وی ادام��ه داد ۱۱ :درص��د جمعی��ت دانش آم��وزی در مدارس
غیردولتی تحصیل میکنند که اگر این مدارس را نادیده بگیریم،

مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگ
و دولت ما ،ضد بخش خصوصی اس��ت گفت :در بخش خصوصی
آموزش و پرورش ،علیرغم تالشهای انجام ش��ده ،آمار سال ۹۶و
 ۹۷نش��ان می دهد ک��ه از  ۲۶هزار صندلی در هنرس��تانهای
غیردولتی  ۱۳هزار و  ۶۶۲صندلی خالی مانده است؛ یعنی حدود
 ۵۱درصد ظرفیت هنرستانهای غیردولتی خالی است.
مجی��د تهرانیان اف��زود :تا خرداد ماه ج��اری  ۵۴میلیون و ۹۲۶
هزار نفر -س��اعت کار برای  ۹۰۵هزار دانش آموز در طرح ایران
مهارت در سطح کشور به ثبت رسیده است .در این طرح ۵۲۹۲
مدرس��ه متوس��طه اول ش��رکت کردند که  ۱۵۹۳مورد مدارس
غیردولت��ی بودند که  ۳۰درصد کل مدارس غیردولتی را ش��امل
میش��ود ،در حالی که  ۱۰درصد کل مدارس مجری طرح ایران
مهارت ،مدارس دولتی هستند .این کارشناس مدیریت آموزشی
ت اضافه آموزش��ی
با اش��اره به اینکه مدارس غیردولتی از س��اعا 
ب��رای فعالیتهای مکمل غیردرس��ی برخوردارند و از این جهت
طرح ایران مهارت در م��دارس غیردولتی قابلیت اجرایی بهتری
دارد گفت :طرح ایران مهارت شاخههای بسیار گستردهای دارد و
موارد مختلفی را دربرمیگیرد .در طرح ایران مهارت ۶۰ ،ساعت
آموزش در س��ه سال دوره متوس��طه اول درنظر گرفته شده در
حال��ی که باید این دس��تورالعمل اصالح ش��ود و حداقل به ۶۰
ساعت در هر یک سال برسد.
وی با بیان اینکه فرهنگ و دولت ما ،ضد بخش خصوصی اس��ت
گفت :در بخش خصوصی آموزش و پرورش ،علیرغم تالش های
انجام ش��ده ،آمار س��ال ۹۶و  ۹۷نش��ان می دهد که از  ۲۶هزار
صندل��ی در هنرس��تانهای غیردولتی  ۱۳ه��زار و  ۶۶۲صندلی
خالی مانده است؛ یعنی حدود  ۵۱درصد ظرفیت هنرستان های
غیردولتی خالی اس��ت .البت��ه در مجموع  ۳۰درصد ظرفیت کل
مدارس غیردولتی خالی است و در مقابل تراکم در مدارس دولتی
باالس��ت .هیچ کس به دنبال آن نیست که بررسی کند علت این
ظرفیت خالی چیس��ت .مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت
آموزش و پرورش ادامه داد :یک نگاه ضدغیردولتی در کش��ور ما
وجود دارد .وضعیت مالکیتی مدارس غیردولتی نیز اینگونه است
ک��ه در س��ال  ۹۶و  ۶.۸ ،۹۷درصد مدارس م��ا احداثی و ۸۲.۵
درصد اس��تیجاری است که یکی از تبعات آن افزایش قیمتها و
شهریه هاست .ایسنا
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