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سمپاد بر باد؟
تصمیم وزیر آموزش و پرورش در حذف آزمون ورودی مدارس مدارس سمپاد ،موجی از
اظهارنظرها و انتقادات را به همراه داشته است ...

Feb 25, 2018

سال بیست و سوم شماره 6292

صدور مجوز تجمعات همانند گذشته استانی میشود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به بررسی چگونگی ارایه
مجوز تجمعات در کمیسیون ماده  10احزاب ،گفت ...

حسینی شاهرودی مطرح کرد:

خدادادی:

چرا کارگران ایرانی به کشورهای عربی مهاجرت می کنند؟

بررسی نسخه سه گانه بانک مرکزی برای مدیریت
بازار ارز

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی گفت:براســاس مولفــه هــای اقتصــادی قیمــت دالر
مــی توانــد در روزهــای آینــده تــا حــدود 4هــزار و 100تومــان
کاهــش یابــد.
ســید حســن حســینی شــاهرودی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت ،درخصــوص اقدامــات بانــک مرکــزی
مبنــی بــرای کنتــرل بــازار ارز گفــت :نمــی تــوان قیمــت ارز را بــا
دســتور تعییــن کــرد بلکــه بایــد سیاســت هــای اقتصــادی کشــور
بــه نحــوی باشــد کــه عرضــه و تقاضــا در بــازار کنتــرل شــود.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی ادامــه داد:در مــدت اخیــر رونــد صعــودی قیمــت دالر
از توجیــه اقتصــادی برخــوردار نبــود و متاســفانه بانــک مرکــزی
بصــورت دیرهنــگام بــه بحــث جلوگیــری از افزایــش غیرمنطقــی
نــرخ دالر ورود کــرد.
افزایش قیمت دالر بهانه ای برای گرانفروشی
نماینــده مــردم شــاهرود و میامــی در مجلــس دهــم شــورای
اســامی،افزود:در روزهــای پایانــی ســال معمــوال تقاضــا در بــازار
بــا رشــد روبــرو مــی شــود و رشــد نــرخ ارز بــه بهانــه ای بــرای
نماینده مردم سردشـت و پیرانشـهر در مجلس
از بررسـی طـرح سـاماندهی کولبـران در اولین
نشسـت کمیسـیون اقتصادی خبر داد.
رسـول خضـری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
خبرگـزاری خانـه ملـت ،بـا بیـان اینکـه طـرح
سـاماندهی کولبـران بـه کمیسـیون هـای
تخصصـی ارائه شـده اسـت ،گفـت 28 :بهمن
ماه نسـخه چاپ شـده ایـن طرح به کمیسـیون
اقتصـادی ارجـاع شـد و سـایر کمیسـیون هـا
را نیـز بـه نوعـی در بررسـی ایـن طـرح دخیل
کردیـم.
نماینده مردم سردشـت و پیرانشـهر در مجلس
شـورای اسلامی ،بـا بیـان اینکـه به طـور حتم
طـرح سـاماندهی کولبـران در اولیـن نشسـت
کمیسـیون اقتصـادی بررسـی خواهـد شـد،
افزود :بعـد از اتمام بررسـی بودجـه کارگروهی
بـا محوریـت کمیسـیون اقتصـادی را تشـکیل
خواهیـم داد و طـی روزهـای اخیر نیـز از رییس
کمیسـیون اقتصـادی نیـز درخواسـت کردیـم
بررسـی ایـن طـرح را در اولویـت قـرار دهد.
وی بـا یادآوری وجـود  75هزار کولبر در سـطح
کشـور ،تصریـح کـرد :متاسـفانه کشـور عـراق
نسـبت به مسـدود کـردن معابر کولبـری اقدام

تصمیــم وزیــر آمــوزش و پــرورش در حــذف
آزمــون ورودی مــدارس مــدارس ســمپاد ،موجــی از
اظهارنظرهــا و انتقــادات را بــه همــراه داشــته اســت.
خبرگــزاری خانــه ملــت -گــروه فرهنگــی  -فاطمــه
ضرغامــی :اخیــرا وزیــر آمــوزش وپــرورش از حــذف
آزمــون مــدارس ســمپاد و نمونــه دولتــی خبــر داد،
طرحــی کــه طوفانــی از اظهارنظرهــا و موجــی از
انتقــادات و حمایتهــا را از ســوی کارشناســان،
مقامهــای مســئول ،خانوادههــا و دانشآمــوزان
مــدارس ســمپاد بــه همــراه داشــت.
در مــدارس تیزهوشــان ســطح برنامههــای آموزشــی
باالتــر از مــدارس عــادی اســت؛ ضمــن آنکــه در
ایــن مــدارس توجــه ویــژهای بــر وضعیــت ذهنــی
و تحصیلــی دانشآمــوزان تیزهــوش میشــود و
گزینــش دانشآمــوز در مــدارس ســمپاد بــر اســاس
آزمــون ورودی در دو مقطــع متوســطه اول و متوســطه
دوم انجــام میشــود.
در کشــور  20نــوع مدرســه اعــم از دولتــی ،غیردولتی،
ســمپاد ،نمونــه دولتــی ،هیــات امنایــی و ...وجــود
دارد ایــن درحالیســت کــه در ســند تحــول بنیادیــن
اصــل بــر عــدم تفکیــک و جداســازی دانشآمــوزان
بــوده و فــرض بــر ایــن اســت کــه دانشآمــوزان
بــا ویژگیهــای مختلــف در یــک کالس و در یــک
مدرســه درس بخواننــد.
اگرچــه براســاس نظــر کارشناســان مســائل آموزشــی،
کاهــش تنــوع مــدارس یکــی از ضروریــات اســت
امــا مهــم نحــوه اجــرای ایــن تغییــرات اســت چــرا
کــه اجــرای آن بایــد بــا ظرافتهایــی همــراه باشــد؛
ایــن افــراد ایجــاد زیرســاختها و امکانــات مناســب
ماننــد معلمــان متخصــص ،فضــای فیزیکــی کافــی
در مــدارس و ...را بــرای حــذف مــدارس ســمپاد
الزامــی میداننــد.
هــر تغییــری همیشــه بــا امــا و اگرهایــی همــراه
اســت امــا بــرای تحقــق ایــن تغییــرات بایــد از
جایــی شــروع کــرد .موافقــان حــذف آزمــون ورودی
مــدارس در تائیــد ایــن طــرح ،اســترسزا بــودن و
علمــی و اســتاندارد نبــودن آزمونهــای ورودی
مــدارس را مطــرح میکننــد؛ ایــن افــراد معتقدنــد
آزمــون ورودی مــدارس زمــان کافــی بــرای پــرورش
مهارتهــای زندگــی و مســائل تربیتــی را از
دانشآمــوزان گرفتــه و راهــی بــرای سوءاســتفاده
ســودجویان ایجــاد کــرده اســت.
در مقابــل مخالفــان ایــن طــرح دالیــل اصلــی
مخالفــت خــود را هــرز رفتــن اســتعداد دانشآمــوزان
تیزهــوش در صــورت حــذف مــدارس ســمپاد بیــان
میکننــد؛ ایــن افــراد معتقدنــد انحــال ایــن مــدارس
نبایــد یکشــبه و دفعتــی صــورت گیــرد؛ همچنیــن
تمهیــدات ویــژهای بــرای آمــوزش دانشآمــوزان
مســتعد اندیشــیده شــود .در همیــن راســتا بــود کــه
 160نماینــده در نام ـهای بــه رئیسجمهــور خواهــان
تجدیدنظــر در انحــال مــدارس اســتعدادهای
درخشــان و نمونهدولتــی و شــیوه جــذب در آنهــا
شــدند.
مجلــس آمــاده کمــک بــه آمــوزش و
پــرورش بــرای حــذف مــدارس خــاص
در همیــن رابطــه میــرزاده ســخنگوی کمیســیون

ســوداگران تبدیــل شــده بــود تــا گرانــی کاذب بــه مــردم تحمیــل
کنند.پیگیــری انجــام اقدامــات انتظامــی از ســوی بانــک مرکــزی
بــرای برخــورد بــا اخــال گــران بــازار ارز اقــدام خوبــی بــود امــا
بایــد انجــام ایــن مهــم پیشــتر صــورت مــی گرفــت.
حســینی شــاهرودی تصریــح کــرد:در تحــوالت بــازار ارز در مــدت

اخیــر برخــی دشــمنان نقــش داشــتند امــا در هرصــورت بایــد
تدابیــری نیــز اتخــاذ مــی شــد تــا بــازار ارز بــا چالــش روبــرو نشــود.
وی بــا تاکیــد بــر تقویــت ارزش پــول ملــی ادامــه داد:بایــد پذیرفــت
ایجــاد آرامــش در بــازار ارز نیــاز بــه برنامــه هــای صحیــح دارد و
ثبــات در بــازار ارز بایــد پایــدار و در بلنــد مــدت باشــد تــا شــرایط
بــرای ســرمایه گــذاری و رونــق تولیــد فراهــم باشــد.
قیمــت دالر مــی توانــد درروزهــای آینــده تــا حــدود
 4100تومــان کاهــش یابــد
حســینی شــاهرودی در ادامــه گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
خانــه ملــت تصریــح کرد:اقدامــات بانــک مرکــزی مبنــی بــر انتشــار
گواهــی ســپرده ریالی،انتشــار گواهــی ســپرده ریالــی مبتنی بــر ارز و
همچنیــن پیــش فــروش ســکه بهــارآزادی بــرای مدیریــت بــازار ارز
بــه عنــوان نســخه موقتــی بــرای کنتــرل قیمــت دالر در روزهــای
پایانــی ســال قابــل قبــول اســت امــا ایــن اقــدام نمــی تــوان نســخه
دائمــی باشــد.عضو هیــات رئیســه کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســامی یــادآور شد:براســاس مولفه هــای اقتصــادی قیمت
دالر مــی توانــد درروزهــای آینــده تــا حــدود 4100تومــان کاهــش
یابد.

خضری خبر داد:

درخواست از الریجانی برای مذاکره با رییس
مجلس عراق جهت بازگشایی معابر کولبری
کرده اسـت البتـه از وزیـر امور خارجـه و دولت
درخواسـت کردیـم کـه بـه دولـت عـراق برای
رفع ایـن مشـکل فشـار بیاورند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلس دهـم ،ادامه داد:

از وزرات امـور خارجـه تقاضـا داریـم به صورت
جـدی از حقـوق کولبـران دفـاع کنـد زیـرا اگر
معابر بازگشـایی نشـود علاوه بر تهدید شـغل
و معیشـت  75هـزار کولبـر در کشـور تامیـن
معیشـت بیـش از  60هـزار کسـبه ،اصنـاف و
بازاریـان در سردشـت و پیرانشـهر بـا مشـکل
مواجـه مـی شـود؛ در حقیقـت شـغل ،درآمـد و
معیشـت بیـش از یک میلیـون اصنـاف و بازاری
بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم متصـل بـه
معابـر کولبـری اسـت و مسـدود کـردن مرزهـا
فاجعـه ای بزرگ اسـت.
وی یـادآور شـد :بـه طـور قطـع تـا زمانـی که
صنایـع تبدیلـی ،تکمیلـی و اشـتغال کامـل در
مرزهـا ایجـاد نشـده و سـاماندهی کولبـران در
دسـتور کار وزارت خانـه ها قـرار نگیرد همچنان
بایـد کولبـری را بـه صـورت مدیریـت شـده و

آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی کــه
از موافقــان ایــن طــرح اســت بــا اعتقــاد بــه اینکــه
حــذف آزمــون مــدارس ســمپاد و نمونــه دولتــی
فضــای نشــاط و توجــه بــه خالقیــت و هنــر و
آمــوزش مهارتهــای اساســی زندگــی را در مــدارس
کــه گام مهمــی دراجــرای ســند تحــول بنیادیــن
اســت بــه همــراه خواهــد داشــت ،گفــت :ضمــن
حمایــت کامــل درخواســت برنامهریــزی فــوری و
اساســی بــرای اســتفاده از امکانــات ایــن مــدارس
بــرای تربیــت عمــوم دانشآمــوزان داریــم.
آزادی خــواه :مــدارس ســمپاد؛ تبعیضــی
نــاروا
در ایــن رابطــه احــد آزادی خــواه عضــو هیــات
رئیســه فراکســیون فرهنگیــان ،افــزود :در مــدارس
ترکیــب دانشآمــوزان نبایــد از یــک الگــوی خــاص
پیــروی کنــد بــه ایــن معنــا کــه دانشآمــوزان
بایــد بــا ضریــب هوشــی متفــاوت در کالسهــای
درس حضــور داشــته باشــند؛ در صورتــی کــه در
کالسهــای درس دانشآمــوزان مســتعد حضــور
داشــته باشــند میتواننــد الگویــی بــرای دیگــر
دانشآمــوزان شــوند تــا بــا تــاش بیشــتر خــود را
ارتقــا دهنــد؛ وجــود مــدارس ســمپاد باعــث ایجــاد
تبعیضــی نــاروا بیــن دانشآمــوزان میشــود.
آزادی خــواه گفــت :حضــور دانشآمــوزان در ســطوح
مختلــف علمــی در مــدارس انگیــزه و رقابــت ســالمی
را بیــن آنــان ایجــاد میکنــد کــه بــه دنبــال آن
میتــوان منتظــر بهبــود ســطح آمــوزش و تقویــت
بنیــه علمــی مــدارس بــود؛ در ایــن حالــت فرآینــد
تربیــت علمــی بــه صــورت خودجــوش اتفــاق
میافتــد.
آزمــون ورودی مــدارس تیزهوشــان
نتیجــهای جــز اســترس بــرای
نــدارد
دانشآمــوزان
در ایــن راســتا فریــده اوالدقبــاد کــه یکــی دیگــر از
موافقــان حــذف آزمــون وروردی مــدارس اســت در
گفتوگــو بــا خبرنــگار خبرنــگار خانــه ملــت گفــت:
ایــن آزمونهــا از یــک ســو بــار مالــی ســنگینی
بــه خانوادههــا تحمیــل میکنــد و از ســوی دیگــر
دانشآمــوزان وادار بــه تســتزنی و مطالعــه کتــب
یشــوند در حالــی کــه محتــوای کتــب
غیردرســی م 
درســی بایــد بــه عنــوان اصــل و مبنــای آمــوزش
قــرار گیــرد؛ دانشآمــوزان بایــد وقــت کافــی بــرای
تحلیــل محتــوای کتــب درســی را داشــته باشــند.
ایــن نماینــده مجلــس دهــم بیــان کــرد :در صورتــی
کــه دانشآمــوزی نتوانــد نتایــج قابــل قبولــی از
آزمــون ورودی مــدارس بــه دســت آورد تحقیــر
میشــوند و ایــن موضــوع باعــث ایجــاد مشــکالت
روحــی بســیار اســت در حالــی کــه تعــداد زیــادی
از ایــن دانشآمــوزان تیزهــوش هســتند و بــه
دلیــل آزمــون غیراســتاندارد بــه مدرســه تیزهوشــان
راه نیافتهاند.
ابطحــی :جداکــردن نخبــگان از ســایر
دانــش آمــوزان؛ آســیب بــه نظــام تعلیــم
وتربیــت
در ایــن مــورد محمــد جــواد ابطحــی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار خانــه ملــت معتقــد اســت« تجربههــا

درخواست از الریجانی برای مذاکره با رییس مجلس عراق جهت
بازگشایی معابر کولبری
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس از بررسی طرح ساماندهی ...
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درسـت حفـظ کرد.
خضری بـا یـادآوری اینکه در سـطح آذربایجان
غربـی سـه معبـر کولبـری وجـود دارد ،گفـت:
مقـام معظـم رهبـری طـی روزهـای اخیـر
فرمودنـد کـه دولتمـردان بایـد از اختالفـات
پرهیـز کـرده و بـه مباحـث معیشـتی و درآمدی
مـردم توجـه کننـد؛ حـال بهتریـن زمان اسـت
کـه دولـت تدبیـر و امید بـا درخواسـت از دولت
مرکـزی بغـداد برای بازگشـایی معابـر اقدامات
جـدی انجـام دهـد زیـرا از آنجایی کـه؛ امنیت
ملـی و پایـدار کشـور متصـل بـه معیشـت و
اقتصـاد مرزنشـینان اسـت بنابراین بـی تفاوتی
نسـبت بـه ایـن امـر بـه مثابـه بمب سـاعتی و
بسـیار خطرنـاک اسـت
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلس دهـم ،ادامه
داد :از دکتـر الریجانـی نیـز تقاضـا کردیـم بـا
رییـس مجلـس عـراق مذاکـرات الزم بـرای
بازگشـایی معابـر کولبـری را داشـته باشـد.
نماینده مردم سردشـت و پیرانشـهر در مجلس
شـورای اسلامی ،تصریـح کـرد :انتظـار داریم
در حـوزه معابـر مـرزی تجدیدنظـر اساسـی و
اقدامـی جهادی انجام شـود تا کولبـران بتوانند
لقمه نانـی سرسـفره خانـواده بیاورند.

عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلس ،با یـادآوری مصوبه سـال گذشـته مجلس برای
محرومیـت برخـی افراد از حقوق شـهروندی ،اعمـال آن برای کارگرانی کـه به دلیل
مشـکالت معیشـتی به کشـورهای عربی مهاجـرت میکنند را غیرمنطقـی خواند.
سـلمان خـدادادی در گفـت وگو بـا خبرنـگار خبرگزاری خانـه ملت ،در مورد انتشـار
خبـر مهاجـرت گسـترده کارگـران ایرانـی بـه کشـورهای عربـی گفـت :بـه تازگی
اخبـاری مبنـی بـر افزایـش مهاجـرت کارگـران ایرانی به کشـورهای حاشـیه خلیج
فارس منتشـر شـده اسـت ،و این در حالی اسـت که دسـتگاه متولی برای بررسـی
ایـن مهـم و ارائه آمـار دقیـق کارگرانی که مهاجـرت کردهانـد وجـود ندارد.نماینده
مـردم ملـکان در مجلس شـورای اسلامی ،ادامه داد :البتـه این امری طبیعی اسـت
کـه وقتـی کارگـران در کشـور حقـوق ماهانـه کمتـر از یک میلیـون تومـان دریافت
کننـد ،قطعـا به دنبـال فرصتی برای مهاجرت به کشـورهایی هسـتند تا دسـتمزدی متناسـب بـا واقعیتهای موجـود برای
آنهـا در نظـر گرفتـه باشـد.وی تصریـح کـرد :هماکنـون بایـد واقعبینانه بـه موضوع مهاجـرت کارگـران نگاه کـرده و به
ایـن امـر اذعـان کنیـم که نمیتـوان تا قبـل از اینکـه افزایش حقـوق و مزایـای کارگران متناسـب بـا میزان فعالیـت آنها
درنظـر گرفتـه شـود بـرای ممانعـت از مهاجرتشـان اقدام کنیـم آن هم در شـرایطی کـه تحقق ایـن مهم با وجـود منابع
کنونـی امکانپذیر نیسـت.
ایـن نماینـده مردم در مجلس دهم ،یادآورشـد :سـال گذشـته قانونی تصویـب کردیم که بـا اجرای آن حقـوق برخی افراد
در کشـور نادیـده گرفتـه میشـد ،اما ایـن تصمیم غیرمنطقـی اعتراضات گسـترده افـرادی کـه در دیگر کشـورها فعالیت
داشـتند را در پـی داشـت کـه بـه این مهم اشـاره داشـتند کـه بـرای تامیـن خانوادههایشـان ناچار بـه فعالیـت در خارج
از مرزهـا هسـتند ،ضمـن اینکـه ارز حاصـل از آن را بـه ایـران وارد میکردند.عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلس شـورای
اسلامی ،تاکیـد کـرد :بیتردیـد اگر قـرار باشـد از مهاجـرت کارگـران ممانعت به عمـل آوریم ،بایـد در وهلـه اول عرصه
اشـتغال و کارآفرینـی را ارتقـا دهیـم و با تامیـن منابع ،حقوقی متناسـب با میـزان فعالیت و نیاز این قشـر درنظـر بگیریم،
در غیـر ایـن صورت برخـورد با ایـن کارگـران به مصلحت کشـور نخواهـد بود.

هاشمی پاسخ داد:

سرنوشت بسته های حمایتی بیماران خاص و نادر در سال 97
چه می شود؟
رئیـس فراکسـیون غـذا و دارو در مجلـس گفـت :بیتردید بیمـاران خاص بـه دلیل
شـرایطی کـه دارنـد بایـد مـورد عنایـت ویـژهای قـرار بگیرند.همایون هاشـمی در
گفـت وگـو با خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملـت ،در واکنش به انتشـار خبری از سـوی
سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو مبنـی بـر اینکـه داروهـای میلیـاردی بیمـاری نـادر
SMAدر دارونامه رسـمی کشـور ثبت نشـده و تجویـز آن در کشـورهای دیگر مورد
تاییـد سـازمان غذا و دارو نیسـت ،گفت :میـزان تظاهـر بیماریهای نـادر یک قالب
خاصـی داشـته و تراکنـش آن بسـیار پایین بـوده و درمان آنهـا نیازمنـد برنامههای
تخصصـی و علمـی خاصـی اسـت ،چـرا کـه به دلیـل مزمـن بـودن بیماری ،سـطح
پاسـخدهی آنهـا بـه درمان پاییـن اسـت ،بنابراین درمـان آنها بـه تامیـن اعتبارات
کالن نیـاز دارد.
نماینـده مـردم میانـدوآب ،شـاهین دژ و تـکاب در مجلـس دهـم ادامـه داد :اغلب خانـواده بیمـاران مبتال بـه بیماریهای
نـادر بـه دلیـل تامیـن هزینههای درمـان با مشـکالت اقتصادی عدیـدهای مواجه میشـوند و این در حالی اسـت که سـال
گذشـته هـم در قانـون برنامه ششـم توسـعه و هم مـاده واحده بودجه سـال  96بـر این امر تاکید شـد که بیمـاران خاص
بایـد از مزایایـی در جهـت تامیـن هزینههـای درمـان خـود بهرهمند شـوند کـه قطعا حـق آنها هم بوده اسـت.
عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس ،تصریـح کـرد :بیتردیـد بیماران خـاص بـه دلیل شـرایطی که دارنـد باید
مـورد عنایـت ویـژهای قـرار بگیرند ،بنابرایـن اگر وزارت بهداشـت از تامیـن هزینههای این قبیل بیماران سـر بـاز میزند،
امری خلاف قانـون و اخالق انجام داده اسـت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ،یادآورشـد :مجلس بـه این دلیـل از طرح تحول سلامت حمایـت کرد که قـرار بود
اجـرای آن باعـث افزایـش سـطح خدمات و دسترسـی بیماران به امکانـات درمانی شـود ،همچنین دریافتـی از جیب مردم
کاهش پیـدا کند.
رئیـس فراکسـیون غـذا و دارو در مجلـس ،تاکیدکـرد :هماکنـون انتظـار مـیرود که مسـئوالن حوزه سلامت بـه گونهای
اقـدام کننـد تـا در رونـد اجـرای طرح تحـول سلامت بخشـی از بیماران بـه دلیـل کاهش سـطح خدمات دچـار عوارض
نشـوند ،چـرا کـه قطعـا ایـن اقـدام ظلـم مضاعـف و اقدامـی در تضاد بـا مفاد طرح تحول سلامت محسـوب میشـود.

سمپاد بر باد؟
نشــان میدهــد جــدا کــردن نخبــگان از ســایر
دانشآمــوزان بــه نظــام تعلیــم و تربیــت آســیبهای
زیــادی وارد میکنــد؛ اگــر در کالسهــای درس
دانشآمــوزان بــا بهــره هوشــی متنــوع حضــور
داشــته باشــند بــا یکدیگــر تعامــل میکننــد و پــس
از فارغالتحصیلــی دانشآمــوزان نخبــه خــود را از
دیگــران برتــر نمیداننــد».
اگرچــه ایــن طــرح موافقــان بســیاری دارد امــا
مخالفــان زیــادی نیــز بــر ســر اجرایــی شــدن آن
وجــود دارد:
حاجــی بابایــی :رهــا شــدن دانشآمــوزان نخبــه

شــورای اســامی معتقــد اســت« نتیجــه اقدامــی
کــه کارشناســی شــده باشــد پذیرفتــه میشــود امــا
اعتــراض موجــود بــه دلیــل زمــان نامناســب مطــرح
کــردن ایــن پیشــنهاد اســت ،اگــر قــرار اســت قانونــی
اجرایــی شــود بایــد در زمــان مناســب اعــام شــود».
ســاداتینژاد افــزود :اگــر حــذف مــدارس ســمپاد و
نمونــه دولتــی بــا نــگاه کارشناســانه و بررســی دقیــق
انجــام شــده باشــد ایــرادی نــدارد آنچــه مهــم اســت
زمــان مطــرح کــردن ایــن پیشــنهاد اســت چــرا کــه
در حــال حاضــر تــا امتحــان ایــن مــدارس  2مــاه
زمــان بیشــتر باقــی نمانــده و خانوادههــا هزینههــای

درپــی حــذف مــدارس تیزهوشــان/دانشآموزان بــه
ســمت مــدارس غیردولتــی ســوق داده میشــوند
در همیــن راســتا رئیــس فراکســیون فرهنگیــان
مجلــس شــورای اســامی کــه یکــی از مخالفــان
اجرایــی شــدن ایــن طــرح اســت در گفتوگــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت بــا بیــان اینکــه در
صــورت حــذف مــدارس تیزهوشــان دانشآمــوزان
بــه مــدارس غیردولتــی ســوق داده میشــوند،
گفــت :حــذف تیزهوشــان بــه معنــای رهــا کــردن
نخبههــای کشــور اســت؛ تیزهوشــان عامــل اقتــدار
مــدارس دولتــی هســتند ،بــا ایــن اقــدام مــدارس
دولتــی تضعیــف میشــوند چراکــه گل سرســبد
مــدارس دولتــی منحــل میشــود و در پــی آن
دانشآمــوزان نابغــه بــه ســمت مــدارس غیردولتــی
هدایــت میشــوند.
حاجــی بابایــی یــادآور شــد :آمــوزش دانشآمــوزان
نخبــه بایــد بــا شــیوه خاصــی صــورت گیــرد
وایــن موضــوع نــه تنهــا بــه معنــی طبقهبنــدی
دانشآمــوزان نیســت بلکــه عیــن عدالــت اســت؛
بــرای آینــده کشــور بایــد بــرای ایــن نوابــغ
آموزشهــا و کالسهــای ویــژهای برگــزار شــود؛
مگــر بــرای دانشآموزانــی کــه در المپیــاد شــرکت
میکننــد کالسهــای خــاص برگــزار نمیشــود.
ســاداتینژاد :حــذف آزمــون مــدارس
ســمپاد بایــد زودتــر اعــام میشــد
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس

زیــادی صــرف قبولــی فرزندانشــان در آزمــون ســال
 97کردهانــد.
حســینی :فربــه شــدن مــدارس غیردولتــی
بــه دنبــال انحــال ســمپاد
در ایــن رابطــه نماینــده مــردم تهــران ری شــمیرانات
مجلــس شــورای اســامی در گفتوگــو بــا خبرنــگار

خبرگــزاری خانــه ملــت ،گفــت :اگرچــه شــیوه جــذب
دانشآمــوزان مــدارس ســمپاد مشــکالت بســیاری
دارد و باعــث ایجــاد اســترس و نگرانــی بــرای
خانوادههــا و دانشآمــوزان میشــود امــا بــا ایــن
دلیــل نمیتــوان مــدارس ســمپاد را بــه کلــی منحــل
کــرد.
حســینی بــا بیــان اینکــه شــیوه نادرســت جــذب و
انتقادهــا در راســتای ارتقــا کیفــی ایــن مــدارس نبایــد
عاملــی بــرای حــذف و انحــال مــدارس ســمپاد
شــود ،افــزود :بــا انحــال ایــن مــدارس عدالــت
آموزشــی تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد چــرا کــه پــس
از انحــال ســمپاد دانشآمــوزان مســتعدی کــه
توانایــی مالــی مناســبی دارنــد بــه مــدارس غیردولتــی
مراجعــه میکنــد درصورتــی کــه دانشآمــوزان
مســتعدی کــه خانــواده آنهــا در چرخــه فقــر گرفتــار
اســت امــکان بهرهمنــدی از امکانــات مناســب
آموزشــی را ندارنــد؛ بــا انحــال مــدارس ســمپاد
دانشآمــوزان نخبــه بــه ســمت مــدارس غیردولتــی
ســوق داده میشــوند.
آمــوزش مهارتهــای زندگــی جایگزیــن
کالسهــای تقویتــی آزمــون مــدارس
ســمپاد و نمونــه دولتــی میشــود
امــا وزیــر آمــوزش و پــرورش نیــز بــرای ایــن تصمیم
خــود دالیلــی دارد؛ وی در نشســتی کــه هفتــه
گذشــته بــا حضــور نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی بــا موضــوع بررســی حــدف مــدارس ســمپاد
برگــزار شــد ،دالیــل لــزوم اجــرای ایــن طــرح را
توضیــح داد و گفــت :آمــوزش مهارتهــای زندگــی
در مــدارس بــه دلیــل وجــود ایــن آزمونهــا بــه
فراموشــی ســپرده شــده اســت؛ دانشآمــوزان
وقــت کافــی بــرای حضــور در خانــواده ،طبیعــت و
بهرهمنــدی از مســائل تربیتــی را بــه دلیــل وجــود
ایــن آزمونهــا ندارنــد؛ از هــر  17دانشآمــوز تنهــا
یــک نفــر میتوانــد وارد ایــن مــدارس شــود و ایــن
خــود عاملــی بــرای اســترس و اضطــراب اســت.
دانشآمــوز  8ســاله نمیتوانــد اســترس

آزمــون را تحمــل کنــد
وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد :مــدارس
بــرای موفقیــت دانشآمــوزان در آزمــون ورودی
مــدارس خــاص ،برنامههــای تربیتــی خــود را کنســل
میکننــد ایــن در حالــی اســت کــه دانــش آمــوز
 8ســاله نمیتوانــد ایــن اســترس را تحمــل کنــد؛
ایــن آزمونهــا در برخــی مــوارد عاملــی بــرای
سوءاســتفاده ســودجویان شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه طــرح شــهاب افــزود :ایــن
طــرح  4ســال مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و
قــرار اســت دانشآمــوزان مســتعد بــدون جــدا
کــردن و آثــار مخــرب آن ،شناســایی شــوند؛
بــرای آمــوزش دانشآمــوزان مســتعد ،بــا ایــن
طــرح تمهیــدات ویــژهای در نظــر گرفتــه شــده
است.
خانــواده دانشآمــوزان مســتعد نگرانــی
بــرای آمــوزش نداشــته باشــند
وزیــر آمــوزش و پــرورش دولــت دوازدهــم در
پایــان افــزود :مــدارس تیزهوشــان ،نمونــه دولتــی
و خــاص ،طــی  3ســال آینــده حــذف میشــوند و
امکانــات ایــن مــدارس بــه مــدارس دولتــی واگــذار
میشــود؛ اگــر چــه طــرح شــهاب اشــکاالتی
دارد ،امــا در حــال پیشــرفت اســت؛ قــرار بــر ایــن
اســت کــه دانشآمــوزان مســتعد هفتــه ای  2بــار
در پژوهشســراها تحــت آمــوزش ویــژه و خــاص
قــرار گیرنــد؛ ایــن طــرح تــا اوایــل مهرمــاه ســال 97
عملیاتــی و ابــاغ میشــود.
مخالفان و موافقان هر تغییر
اگرچــه کــه هــر تغییــر ،مخالفــان و موافقانــی دارد و
حــذف مــدارس ســمپاد و نمونــه دولتــی شــاید گامــی
بــرای تغییــر سیســتم آموزشــی در راســتای اجــرای
ســند تحــول باشــد؛ امــا اینکــه در نیمــه ســال
تحصیلــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده و آیــا
بایــد ایــن حــذف از مــدارس ســمپاد شــروع میشــد
یــا خیــر ،همچنــان بایــد بــه بوتــه نقــد و بررســی
کارشناســی گذاشــته شــود.

میرزایی نیکو:

صدور مجوز تجمعات همانند گذشته استانی میشود
لزوم تعیین تکلیف آییننامه ارایه مجوزها در هیات دولت

عضـو کمیسـیون شـوراها و امور داخلی کشـور در مجلس با اشـاره به بررسـی چگونگی ارایـه مجوز تجمعات در کمیسـیون
مـاده  10احـزاب ،گفـت :لذا مقرر شـد تا همانند گذشـته مجوزهای اسـتانی صادر شـود.
قاسـم میرزایـی نیکـو در گفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانهملـت ،در خصوص الیحـه کارشناسـی اعتراضـات مردمی،
گفـت :در آخریـن جلسـه کمیسـیون ماده  10احـزاب موضوع چگونگی ارایـه مجوز راهپیمایـی و تجمعات مورد بررسـی قرار
گرفـت لـذا مقـرر شـد تـا همانند گذشـته مجوزهای اسـتانی صادر شـود البتـه برگـزاری تجمع در اماکن مسـقف نیـازی به
مجـوز نـدارد و تنهـا جهـت اطالع باید بـه فرمانـداری یا بخشـداری موضـوع گفته شـود.نماینده مـردم دماونـد در مجلس
شـورای اسلامی ،تصریـح کرد :جهـت برگـزاری راهپیمایی ،موضوع در کمیسـیون مـاده  10احـزاب مطرح و نظـرات ارایه
میشـود ،لـذا در صورتـی کـه آییـن نامـهای کـه حدود  6ماه اسـت بـه هیات دولـت ارایه شـده تعییـن تکلیف شـود ،نیازی
بـه الیحـه و تدویـن قانون جدید نیسـت.میرزایی نیکـو یادآور شـد :آییننامه مواد  12 ،11و  13کمیسـیون مـاده  10احزاب
بایـد تصویـب شـود ،مجمـع حقوقـی وزارت کشـور نیز ایـن آیین نامـه را تصویـب کرده لذا پیشـنهاد کمیسـیون مـاده 10
احـزاب بـه هیـات دولـت ارایه شـده ،تصویب ایـن آیین نامـه کمک بسـیاری خواهـد کرد.
وی ادامـه داد :تمـام شـرایط صـدور مجـوز برگـزاری تجمعـات و راهپیمایهـا در آییـن نامـه مذکـور قیـد شـده اسـت ،در صـورت تعییـن تکلیف ،مـردم و همه
مسـئوالن از برگـزاری تجمـع یـا راهپیمایـی مطلـع میشـوند ضمـن آنکـه شـرایط و مـکان برگـزاری تجمـع هـم اعالم میشـود.
عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی کشـور در مجلـس شـورای اسلامی ،افـزود :تعیـی تکلیـف آیین نامـه مذکـور سـبب تفکیک تجمعـات از اغتشاشـات
خواهد شد.

