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نگاهی به وقایع پس از بازی تیم فوتبال ایران و انگلستان

بارش باران در  ۱۸استان

جامعه ایرانی اندوهگین و ملی گرا

افزایش آلودگی هوای تهران و کرج
سازمان هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه
بارشی در  ۱۸استان همچنین افزایش آلودگی هوا
در تهران و کرج هشدار داد .به گزارش ایسنا،
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از
فعالیت سامانه بارشی و بارش باران ،رعدوبرق،
وزش باد شدید موقتی ،ارتفاعات و مناطق
سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد احتمال
تگرگ از جمعه تا یکشنبه ( ۴تا  ۶آذر) خبر داد.
سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار
زرد رنگ از تداوم پایداری جو و آلودگی هوا و
سکون هوا و افزایش غلظت آالیندههای جوی از
پنجشنبه تا جمعه ( ۳تا  ۴آذر) در کرج و تهران
خبر داد.
در اثر این مخاطره افزایش غلظت آالیندهها،
افزایش شاخصهای آلودگی هوا ،کاهش کیفیت
هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و در
صورت عدم مهار منابع آالینده ثابت و متحرک در
مناطق پرتردد ناسالم برای تمام گروهها پیشبینی
میشود.سازمان هواشناسی در این شرایط جوی
مدیریت بهینه در مصرف سوختهای فسیلی،
کنترل فعالیتهای صنعتی آالینده ،کاهش
تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در
فضای باز بهویژه برای سالمندان ،کودکان و افراد
با سابقه بیماریهای قلبی و تنفسی را توصیه
میکند.
هشدار زردرنگ به معنای این است که
پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در
سفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد
کند .این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود
تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیدهای
جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی
شدت بیشتری دارد .از سوی دیگر مسئوالن نیز
در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر الزم
باشد تمهیداتی را بیندیشند.
اعالم محدودیت تردد احتمالی در آخر هفته
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راهنمایی و رانندگی فراجا محدودیتها و
ممنوعیتهای قطعی و احتمالی تردد در
تعطیالت پایان هفته را تشریح کرد .سرهنگ
ت تردد در
احمد شیرانی درباره اجرای محدودی 
برخی از محورهای بین شهری اظهارکرد :تردد
انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳تا  ۲۴روزهای
چهارشنبه و پنج شنبه دوم و سوم آذر ،از مرزن
آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعالم
مأموران پلیس راه در محل ،تردد انواع وسایل
نقلیه از ساعت  ۱۶تا  ۲۴همان روز از میدان
امیرکبیر در کرج و آزادراه تهران  -شمال به
سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.
شیرانی افزود :تردد انواع وسایل نقلیه از
ساعت  ۱۳تا  ۲۴روز جمعه چهارم آذر از میدان
امیرکبیر کرج و ابتدای آزادراه تهران  -شمال به
سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعالم
مأموران پلیس راه در محل ،تردد انواع وسایل
نقلیه از ساعت  ۱۶تا  ۲۴همان روز از مرزن
آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه
انجام خواهد شد.به گفته وی تردد انواع وسایل
نقلیه از ساعت ۱۴تا  ۲۲روز جمعه چهارم آذر از
رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت۱۶
تا  ۲۲همان روز از آب اسک به سمت رودهن
(محدوده مشاء) در صورت اعالم ماموران مستقر
در محل به صورت مقطعی یکطرفه انجام می
شود.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راهنمایی و رانندگی درباره تردد انواع نقلیه
سنگین از به استثناء حامالن مواد سوختی و
فاسد شدنی نیز گفت :تردد انواع تریلر ،کامیون
و کامیونت از محور کرج  -چالوس و بالعکس
و تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان
ممنوع است .همچنین تردد کلیه کامیونها و
کامیونتها به استثنای حامالن مواد سوختی و
اول ساعت  ۱۲تا  ۲۴روز چهارشنبه
شدنی از
فاسد نوبت
دوم آذر و همچنین از ساعت شش تا  ۲۴روزهای
پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم آذر از محور
هراز ممنوع است.

دولت رئیسی نه ُعرضه تولید دارو داشت،
نه واردات

این اتفاق در حالی رخ میداد که درست چهار
سال قبل که تیم ملی از اسپانیا باخته بود ،مردم
حامی آن بودند .یا حتی وقتی مقابل آرژانتین
شکست خوردند مردم راضی بودند که تیم ملی
کشورشان کمکاری نکرده است .اما این بار
اساسا آنها نمایندگان ملت خوانده نمیشدند ،و
چه درست یا غلط ،نمایندگان حکومت توصیف
میشدند!به عبارت دیگر همواره در مواجهات
سیاسی ،آن چیزی که مورد اشتراک همگان قرار
داشت« ،منافع ملی» بود؛ چه آنکه این تلقی وجود
داشت که اگر هزار مشکل هم وجود دارد ،باید
از نمادهای ملی حمایت کرد .با این حال این بار
یکی از مهمترین نمادهای ملی تحت شدیدترین
فشارها بود.در واکنش ،بخشی گفتند که در هر
صورت باید از تیم ملی ایران حمایت میشد چون
آنها نماینده وطن بودند و در مقابل دیگرانی بودند
که استدالل میکردند سیاستهای تبعیضآمیز و
از بین رفتن آزادی ،حس وطندوستی را از میان
برده است .بنابراین اساسا این سوال طرح شد که
وطندوستی چیست و چه انگیزههای این حس را
تقویت میکند و مهمتر اینکه چه اتفاقی میافتد
که یک فرد احساسش به وطن را از دست میدهد.
به گزارش تابناک اما اگرچه ناکامی تیم ملی
فوتبال ایران در مسیر صعود به جام جهانی،
اتفاقی پیش بینی شده از سوی معدود کارشناسان
و رسانه های واقع نگر و مستقل بود اما بخش
ی رغم آگاهی از وضعیت
اعظمی از رسانهها عل 
فدراسیون فوتبال و تیم ملی ایران ،خود را به
خواب خرگوشی زده بودند و برای بهرهبرداری از
موج احساسات مردم نسبت به فوتبال ملی در
مقطعی حساس برای این گروه ،صعود تیم ملی
ایران را قطعی اعالم کردند.
چنین تالشی برای تصویرسازی غیرواقع از یک
مجموعه ضعیف و تیمی فاقد تاکتیک و تکنیک
در اغلب دیدارها البته بیحکمت نبود و مانورهای
تبلیغاتی با هدف مصادره به مطلوب تیم ملی
فوتبال به نفع یک طیف سیاسی داده شد ،تنها
دلیل قانعکنندهای میتوانست باشد که با امید
کاذب مردم تشنه پیروزی ایران که بخش قابل
توجهی از آنها را جوانان تشکیل میدهند ،در پی
خود کشان کشان تا هرجا که ضرورت ایجاب کند،
برد.
اما اکنون سوال مهمتر این است که حقیقتا ً چه
اتفاقی روی داده که نه یک هموطن بلکه جمعی
از ایرانیان ،برای نخستین بار آرزوی شکست تیم
ملی فوتبال به عنوان یکی از برجستهترین و مورد
توجهترین بخشهای ورزش ایران را در دل جای
داده و برای وقوع آن دعا میکنند؟ آیا تمامی این
قشر وسیع به وطن پشت کرده و خائن به این آب
و خاک هستند یا بیم آن دارند که این توفیق به
نام عدهای مصادره شده و ارزشهای ورزش ایران
فدای تعلقاتی شود که چسبیدههای سیاسی به
ورزش در پی آن هستند؟!
شاید برخی با طرح این حقایق تلخ از در انکار
و اصرار بر مواضع ناصحیح گذشتهشان برآیند
و مجددا ً بر مختصات ناهمگونی تاکید بورزند
که خدمات ایشان را حتی اگر اندکی برای کمک
به رشد و توسعه ایران بوده ،تماما ً زیر سوال
برده است لکن علیرغم آنکه نگارنده موافق
مصلحتاندیشی بیجا نیست و تاکید این بوده
که بر مواضع متخذه در مسیر صحیح همواره
پافشاری شود ،این توصیه صورت میپذیرد که
برخی نه برای بقای خود که برای بقای ورزش که
فوتبال نیز جزئی از آن تشکیل داده ،اگر قصد
پایین آمدن از گرده قدرت را ندارند ،در روش و
منش خویش تجدیدنظر کنند تا پس از حذف از
بدنه ورزش که دیر و دور نخواهد بود ،به نیکی و
نه نفرت از ایشان یاد شود.
حوزه ورزش ایران که به حوزه فرهنگ این
مملکت گره خورده و بسیاری از رفتارهای مردم
غیرمستقیم در کوتاه مدت متاثر از آن است ،پس

بعد از بازی تیم ملی ایران مقابل انگلستان در جام جهانی ،اتفاق مهمی رخ داد و آن اینکه بخش قابل توجهی از ایرانیان شادمان از برد سنگین رقیب بودند
و حتی در خیابانها شادی کردند.

حوزه ورزش
ایران که به
حوزه فرهنگ
اینمملکت
گره خورده
و بسیاری از
رفتارهای مردم
غیرمستقیم
در کوتاه
مدت متاثر
از آن است،
پس از پشت
سر گذاشتن
روزهای دشوار
و کمرشکن،
نیاز به بازنگری
جدی در تمامی
سطوح دارد
از پشت سر گذاشتن روزهای دشوار و کمرشکن،
نیاز به بازنگری جدی در تمامی سطوح دارد تا
اعتماد از دست رفته قشری وسیع به این حوزه
ترمیم شده و مردم بار دیگر به این باور دست
یابند که پیروزی و شسکت تیمهای ملی و تیمهای
باشگاهی صرفا ً برای مردم و به دور از دستهای
پرده رقم میخورد که احساسات مردم را ابزار
پشت 
دست خویش قرار میدهند.
جامعه ای با یک درد مشترک
در همین راستا «قرایی مقدم» ،جامعه شناس
در توضیح رفتار مردم ایران پس از بازی ایران-
انگلیس به فراز گفت که «وقتی که جامعه یک درد
مشترک را احساس میکند تمام زمینههای فکری،
فعالیتی ،روحی ،روانی ،اقتصادی و فرهنگی
جامعه را در بر میگیرد .جامعه امروز با مشکلی رو
به رو است .اعتراض ،اغتشاش ،خیزش ،انقالب؛
اسمش را هرچه میخواهند بگذارند .وقتی که از
همدلی یا همبستگی ارگانیک صحبت میکنیم،
متفاوت از همبستگی مکانیکی است».وی افزود:
«در همبستگی ارگانیک ،جامعه به مانند یک
پیکر واحد در نظر گرفته میشود که تمام اعضا
و جوارحش در ارتباط با یکدیگر و هماهنگ با
یکدیگر حرکت میکنند .در حالی که در همبستگی
مکانیکی ،هر کدام از اعضا مثل اجزای یک ماشین
جداگانه کار میکنند اما نمیدانند چه کار! یعنی
اگر یکی از اعضا خراب شود ،عضو دیگر نمیداند
پیستون خراب شده یا رینگ».
قرایی مقدم در ادامه نیز به فراز گفته است
که :در جامعه ما نیز امروز همبستگی ارگانیک
وجود دارد .یعنی «چو عضوی به درد آورد
روزگار ،دگر عضوها را نماند قرار» .جامعه ایران
امروز همدل شده است .مردم احساس میکنند
یک درد بزرگ بر جامعه وارد شده است .این
جامعهشناس ،علت رفتار امروز مردم را در فاصله
و عدم اعتماد مردم به حاکمیت دانست و گفت:

فراخوان نوبت دوم -شماره  /31-30-1401ت
اداره كل نوســازي مــدارس اســتان كرمــان در اجــراي آييــن نامــه اجرايــي بنــد ج مــاده  12قانــون
برگــزاري مناقصــات در نظــر دارد تجهيــزات بــه شــرح ذيــل را بــا روش مناقصــه عمومــی دو
اداره كل نوسازي مدارس
استان كرمان
مرحلــه ای از توليدكننــدگان و شــركت هــای واجــد شــرايط خريــداری نمايــد .لــذا از متقاضيــان
دعــوت ميشــود از تاريــخ چــاپ فراخــوان نوبــت اول بــه مــدت  3روز بــه ســامانه ســتاد ايــران مراجعــه نماينــد.
مبلغ اعتبار  50.000.000.000از طرح  1801011007به صورت نقدی
کاال

تعداد  -دستگاه

پره رادیاتور

25000

مبلغ اعتبار 40.000.000.000از طرح  1801011007به صورت نقدی خرید تجهیزات هنرستانی طبق اسناد موجود
در سامانه
تاریخ انتشار نوبت اول

1401/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم

1401/9/2

مهلت دریافت اسناد مناقصه

ساعت  8:00مورخ 1401/9/6

مهلت ارسال اسناد مناقصه تکمیل شده وارائه پیشنهادها

تا ساعت  8:00مورخ 1401/9/16

زمان بازگشایی پاکت ها

ساعت  8:10مورخ 1401/9/16

مدت اعتبار پیشنهادها

تا  1401/10/16ساعت 19:00

مهلت انعقاد قرارداد

تا ساعت  12:00مورخ 1401/9/20

نوبت اول  1401/09/02 :نوبت دوم 1401/09/03 :
شناسه آگهی 1415405 :

9274

صدور دستور جمعآوری برخی
آنتیبیوتیکهای وارداتی به کشور

اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان

«جامعه امروز دچار یک معضل شده و بین مردم
معترض و حاکمیت فاصله افتاده است .گرچه که
در بین افراد طرفدار حاکمیت یا بیطرفها نیز این
احساس وجود دارد .منتها این دو گروه به اقتضای
شرایط یا به این احساس اهمیت نمیدهند یا
پشت گوش میاندازند».
واگرایی که در تاریخ ایران بی سابقه نیست
قرائی مقدم افزود :این احساس حاال نسبت به
فوتبال نیز تجلی پیدا کرده و اعضایی که خودشان
را وابسته به جامعه میدانند میخواهند این
اعتراض و طغیان را به هر نحوی نشان دهند .این
رفتار در تاریخ ۹هزارساله ایران بیسابقه نیست.
وقتی فاصله مردم با حاکمیت زیاد میشود،
جامعه کوشش میکند که به هر شیوهای این
تضاد را نشان دهد.
او در ادامه گفت :حاکمیت سالها است که
فاصلهاش را با مردم بیشتر کرده است .حاال
اعتماد عمودی از بین رفته و مردم دیگر اعتمادی
به باالدستیها ندارند .این مردم برای نشان دادن
اعتراضشان به هر شکلی متوسل خواهند شد؛
یکی از این اَشکال ،فوتبال است .خوشحالی مردم
از باخت تیم ملی نیز حاصل همین بیگانگی است.
مردم هنوز ملی گرا هستند
او با اشاره به نگرانیهای کنونی در مورد کاهش
ی در مردم گفت« :شکی نیست
حس ملیگرای 
که مردم ما هنوز ملیگرا هستند .اتفاقات بعد از
بازی ایران و انگلستان نشان نمیدهد که مردم
عرق ملی ندارند ،اتفاقا برعکس عرق ملی دارند
که بخاطر وقایع تلخ در شهرها و مناطق مختلف
ایران غمگین شده و متاثر شدهاند ».قرایی مقدم
مقالههایی را که در سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۵در
پیشبینی شرایط امروز نوشته بود یادآور میشود
و میگوید« :همه اینها پیشبینی شده بود اما
متاسفانه جدی گرفته نشد؛ دردست گرفتن پرچم
انگلستان و شادی از گل زدن انگلستان به خاطر

انباشت نارضایتی در مردم است! مردم میخواهند
با هر راه و رسمی مخالفت خود را نشان بدهند».
اتفاق بازی ایران ،زنگ خطر برای تصمیم گیران
است
قراییمقدم در ادامه اظهاراتش گفت« :تغییر؛
این اتفاقی است که از  ۴سال پیش تا امروز رخ
داده است .جوانان امروز اعالم میکنند که این
ما هستیم که زندگی را میسازیم .جوان امروز
دیگر آن جوان دیروزی نیست .جوان امروز،
مرحله سنتگرایی را پشت سر گذاشته و در
مرحله خودخردگرایی است .یعنی جوان امروز
از عقل و منطق و اندیشه و دانشی که آموخته
پیروی کرده و از همساالنش در محیط و فضای
مجازی الگوبرداری میکند .اتفاقی که دیشب بعد
از بازی فوتبال افتاد ،یک زنگ خطر برای حاکمیت
است .همدلی و همبستگی ارگانیکی در ایران در
حال توسعه است .ما پیشتر جامعهای مکانیکی
بودیم .اما حاال همبستگی مردم در جامعه
ارگانیکی شده است .یعنی نسبت مردم به یکدیگر
مثل اجزا ،بافتها و سلولهای یک بدن است .هر
دردی میگیریم همه باخبر میشویم .یعنی همان
همدلی و همزبانی که چندسال پیش رهبری هم
فرمودند» .این جامعهشناس در توضیح اینکه
مردم چه رابطهای بین تیمملی و حاکمیت قایل
هستند گفت« :مردم  ۴سال پیش تیم فوتبال
را تیم همه ملت ایران می دانستند اما شرایط از
 ۴سال پیش تا امروز تغییر کرده است .فضای
مجازی همه چیز را درنوردیده است .شعار زن،
زندگی ،آزادی شعار بسیار زنده و جنبشانگیزی
است و در آینده شرایط کویت و عراق و عربستان
و دیگر کشورهای منطقه را نیز تغییر خواهد داد.
جامعه ایران امروز همدل شده و هرکه با او همدل
نباشد را از خود نمی داند .جامعه امروز رنج
سیستانی و کردستانی و کرمانشاهی را احساس
میکند».

دولت ابراهیم رئیسی که شعار اصلیاش بر تولید
داخلی است و بارها هم بر لزوم تهیه نیاز کشور
توسط داروهای ایرانی تاکید کرده بود ،حتی در
واردات دارو نیز ناموفق عمل کرده است.
به گزارش فراز 3هفته پس از آغاز بحران کمبود
دارو در کشور ،دولت حتی با واردات هم نتوانسته
مشکل را حل کند .چرا که سازمان غذا و دارو
دستور جمع آوری برخی آنتی بیبوتیکهای وارداتی
را داده است .بحران کمبود دارو در ایران میرود
تا یک ماهه شود .نکته این مشکل آنجاست که
حاال دامنه کمبود به آنتی بیونتیکهای ساده و
حتی سرم نمکی رسیده است .یعنی ابتداییترین
داروهای ممکن در هر کشوری .درست یک ماه
قبل ابراهیم رئیسی در روز اول آبانماه دستور داد
که «کمبود برخی اقالم دارویی به سرعت رفع و با
اهمالکاران برخورد شود ».در این یک ماه اما اتفاق
خاصی نیفتاد و طبق معمول خبری هم از برخورد
با اهمالکاران نبود.رپیس جمهوری اما یک ماه
بعد در روز  ۳۰آبان اظهارنظری داشت که باز هم
حکایت از عدم اشراف دولت به بازار دارو میکرد.
رئیسی در شرایطی از تولید  ۹۵درصد داروی
کشور در داخل خبر میداد که کشور یک ماه
بود در تب کمبود ساده ترین داروها میسوخت.
شعارهای تولید دارو در داخل و تامین کمبودها
توسط داروسازان بومی به جایی نرسید و معلوم
شد که دولت برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع
باید اقدام به واردات دارو کند .در پی بررسیهای
آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و داروی سازمان غذا
و دارو ،این سازمان دستور ریکال (جمعآوری دارو
از سطح عرضه) سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی
کالو با برند و شماره سری ساخت یادشده را صادر
کرده است .البته دکتر بهمن صبور؛ نایبرئیس
انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با تسنیم
ضمن تأیید این خبر اظهار کرده که :ریکال
(جمعآوری) داروهای آموکسیکالو یاد شده ،شامل
یک بچ (دسته) از این محصول بوده که از نظر
تستهای ماده موثره مورد تأیید سازمان غذا و دارو
قرار نگرفته است .وی در پاسخ به این سوال که
در صورتی که این داروها به دست مصرفکنندگان
رسیده باشد ،خطری برای بیماران مصرفکننده این
داروها وجود دارد؟ گفت :خیر؛ ممکن است میزان
ماده موثره موجود در این بچ دارو ،کافی نبوده
باشد یانتایج تستها منطبق بر استانداردهای در
نظر گرفته شده نباشد؛ مردم نگران نباشند چرا که
ریکال داروها امری روتین است.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو نیز قبال گفته
بود« :ورود دارو به کشور طی فرآیند مشخصی و
زیر نظر سازمان غذا و دارو انجام میشود .داروها یا
به صورت ثبتی و از طریق شرکتهایی که نماینده
رسمی در کشور هستند وارد میشوند یا واردات
دارو به صورت فوریتی و در مواقعی که دارویی
دچار کمبود شده و نیاز داریم که دارو سریعتر وارد
بازار شود ،انجام میشود .واردات دارو از هر دو
طریق با مجوز سازمان غذا و دارو انجام میشود.
وقتی دارویی از هر کدام از این مسیرها وارد
کشور میشود،نمونهبرداری از آنها انجام شده و
آزمایشهای کیفی نیز انجام میشود تا از سالمت
و ایمنی محصول مطمئن شویم و در صورتیکه
سالمت و ایمنی داروی وارداتی از سوی سازمان
غذا و دارو تایید شود ،دارو وارد بازار میشود».
دولتی که حتی خریدار مطلعی نیست
حال مشخص نیست داروهای ریکال شده در چه
وضعیتی از نظر توزیع و مصرف قرار دارند و در
صورت مصرف ،تأثیرات منفی بر مصرفکنندگان
داشته یا خیر .اما نکته مهمتر این است که دولت
ابراهیم رئیسی که شعار اصلیاش بر تولید داخلی
است و بارها هم بر لزوم تهیه نیاز کشور توسط
داروهای ایرانی تاکید کرده بود ،حتی در واردات
دارو نیز ناموفق عمل کرده است .به عبارتی دولت
رئیسی نه فقط در حوزه دارو تولیدکننده خوبی
نبوده که حتی خریدار مطلعی نیز نیست.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش خبر داد

کنکور دو نوبته شده نه دو مرحلهای

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت :زیرگروهها حذفشده
است چراکه داوطلبی برای کسب رشته مورد نظر در زیرگروه خاص تمرکز
میکرد و احیانا ً اگر درس را در آزمون خراب میکرد ،در زیرگروههای دیگر
شانسی نداشت و باعث میشد که فرصتها را از دست دهد.
کاهش میانگین معدل دبیرستانیها بدلیل تمرکز آنها بر کنکور
وی افزود :هرسال میانگین معدل دانشآموزان مقطع دوره دوم متوسطه
رو به کاهش است و یکی از دالیل آن این است که نقطه تمرکز دانشآموزان
نیست و ما دانشآموزان را با معیار دیگری میسنجیم و به دانشآموز میگوییم
که مسئله ،کتاب و برنامه درسی نظام آموزش و پرورش نیست و آن چیزی
که قرار است با آن سنجیده شوید آزمونی تستی که قرار است آینده شما با آن
آزمون رقم بخورد و این موضوع برای خانواده و دانشآموز مسئله شده است
فلذا به مدرسه منتقل و از مدرسه مطالبه میشود که کالس کنکور بگذارید و
زمان دروس بدون تأثیر در آزمون سراسری را کنار بگذار و ساعتها به دروسی
که مؤثر است تخصیص داده شود.
زارعی با بیان اینکه همیشه ما از این موضوع ناراحت بودهایم که هزینه و
برنامهریزی میشود؛ اما مسئله دانشآموز موضوع دیگری است و دانشآموز
به دنبال آن مسئله است؛ گفت:شورایعالی انقالب فرهنگی در مسائل نظام
سنجش و پذیرش و مسائل کالن ورود و بررسی کرد که با یک آزمون تستی
چهارساعته آیا میتوان سنجید که دانشآموزان برای آینده شغلی چه بکند و
برای تحصیالت تکمیلی و آموزش عالی چه مسیری را باید طی کند؛ سالهای
قبل صرفا ًبه همین صورت بود و تمام تالش دانشآموزان این بود که یک کرسی
را در دانشگاه کسب کنند ،حال این کرسی کجاست و چه رشتهای است و آیا
به درد کشور میخورد و متناسب با عالقه دانشآموز است ،موردتوجه نبود.
میانگین نمرات درسی نفرات برتر کنکور مطلوب نیست
رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت آموزشی توضیح داد :خیلیها میگویند
که از عدالت آموزشی بهدور است که سابقه تحصیلی را در نظر بگیریم ،بعضی
افراد در مدارس خاص تحصیل میکنند و قطعا ً نمرات بهتری کسب میکنند
و دانشآموزان در مناطق محروم دسترسی به امکانات آموزشی ندارند فلذا در
این مصوبه ضرر میبینند و این خالف عدالت آموزشی است؛ اما آمارهای این
را نمیگوید در استان سیستان و بلوچستان سهم دانشآموزان سیستانی و
داوطلبانشان از رتبههای زیر  ۱۶ ،۳۰۰۰صدم سهمی است که باید کسب کنند
و اگر این سهم بر اساس سابقه تحصیلی بود  ۸۸صدم و حدود  ۵برابر میشد
و این در حالی است که سابقه تحصیلی هنوز برای دانشآموزان مسئله نشده
است و به طور طبیعی حاصل شده است.
زارعی گفت :در جلسات گروههای آموزشی و دبیرخانه چند درس تحلیل

امتحانات را انجام دادهایم از جمله درس فیزیک و ریاضی و همه تأیید کردند
که مصوبه کنکور در راستای تربیت آموزش عمومی کشور و در راستای رسیدن
به عدالت آموزشی است.زارعی تصریح کرد :دانشآموز  ۱۲سال درس میخواند
و همه را کنار میگذارد و به دنبال تست میرود و تمرکز او میشود این امر و
افرادی که در آموزشگاهها تدریس میکنند و بعضا ً در صداوسیما هم حضور
دارند افرادی هستند که در رشته دیگری تحصیلکردهاند و در حال حاضر
معلمی میکنند و موضوع نامرتبط با رشته تحصیلی خود را تدریس میکند.
کنکور دو مرتبه اما انتخاب رشته یکبار صورت میگیرد
وی خاطرنشان کرد :پس از برگزاری آزمون تیرماه و کارنامههای صادر شده
در خرداد ،سابقه تحصیلی گزارش میشود ،نه بهصورت نمره خام بلکه صورت
نمره کل و این نمره کل را بهعنوان سابقه تحصیلی ارائه میدهیم و تراز باالتر
آزمون را هم محاسبه میکنیم و بدین صورت رتبه داوطلب تعیین میشود و
انتخاب رشته بر اساس آن انجام میگیرد ضمن اینکه نمرات کل داوطلبان در
آزمون سراسری هر مرحله تا  ۲سال برای آنها ذخیره میشود ،در سال ۱۴۰۲
امتحانات نهایی را فقط برای پایه دوازدهم داریم مثل سابق که سهم آن برای
پذیرش در دانشگاه از طریق آزمون سراسری  ۴۰درصد است.

