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آیت ا ...واعظ زاده خراسانی
مدافع وحدت اسالمی بود

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت :آیت ا ...محمد واعظ زاده خراسانی با تفکر تقریب مذاهب اسالمی مدافع وحدت مسلمانان بود.
به گزارش ایرنا ،غالمعلی حداد عادل افزود :این شخصیت با تقوا ،تالش وافری در تحکیم وحدت بین مذاهب اسالمی داشت؛ به طوری که به
عنوان نخستین دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی انتخاب شد.

گفت وگو با معاون شورای عالی آموزش و پرورش

ایرانبیشترینتعطیالتمدارسدنیا رادارد
عکس تزئینی است

ش��ورایعالی آموزشوپرورش یکی از
قدیمیتری��ن ش��وراهای عالی کش��ور
استکهحدود ١٢٠سالقدمتداردوازسال١٢٧٥هـ.ش،
همزمان با تأس��یس انجمن معارف ،آغاز به کار کرده اس��ت.
ش��ورایعالی آموزشوپرورش ام��روزی ٢٢ ،عض��و دارد که
رئیس ای��ن ش��ورا ،رئیسجمهور اس��ت .پن��ج وزی��ر عضو آن
هستند و نمایندگانی از س��ازمانها و نهادها ،صاحبنظران
مختلف و دو ناظ��ر از مجلس نیز ،در آن حض��ور دارند .برخی
از معاونان وزی��ر و همچنین ،کارشناس��ان و خب��رگان تعلیم
و تربیت که به تناس��ب موضوع دعوت میش��وند ه��م ،در آن
حضور پیدا میکنند .به تعبیری دیگر ،شورایعالی ،نماینده
مجلس شورای اس�لامی در آموزشوپرورش است و وظایف
تعلیم و تربیت را بهلح��اظ تخصصیبودن آن ،کارشناس��ی،
بررس��ی و تصویب میکند .احمد عابدین��ی ،معاون دبیرکل
شورایعالی آموزشوپرورش ،در گفتوگو با «شرق» ،درباره
وظایف این شورا در س��الهای اخیر و مسائل مهمی از جمله
تقویم آموزش��ی و بحث آموزش زبان در مدارس سخن گفت
که در ادامه خواهید خواند.
در مدت��ی ک��ه ش��ما مس��ئولیت معاون��ت ای��ن
شورایعالی را عهدهدار هستید ،مهمترین تصمیماتی
که در این ش��ورا گرفته ش��ده ،به نظر خودت��ان ،چه بوده
است؟

ش��اید مهمترین مصوبه ما که حدود پنج سال است درگیر آن
هس��تیم ،س��ند تحول بنیادین آموزشوپرورش باشد که هم
محتوایشآمادهشدهاستوهمزمینههایاجرایش.اینسند
در سال  ١٣٩٠مصوب شد و عالوه بر اینکه در شورایعالی
بهتصویبرسید،درشورایعالیانقالبفرهنگیهمبررسی
و تصویب شد؛ یعنی از معدود مصوباتی است که مصوبه هر دو
شورا را دارد .در متن آن سند تأکید شده است ،شش زیرنظام
باید ب��رای اجرای��یش��دن آن تدوین و آم��اده ش��ود؛ از جمله
زیرنظام منابع مالی ،زیرنظام منابع انسانی و زیرنظام منابع
برنامه درس��ی ،زیرنظام فضا و تجهیزات ،زیرنظام پژوهش و
ارزش��یابی و زیرنظام مدیریت و راهبری؛ اینها تأکید شده و
دو ،س ه مورد از نظامهایش در پنج سال گذشته تصویب شده
ی را طی کرده ،بررسی و در شورایعالی
و فرایند خیلی طوالن 
مصوب شده است که اخیرا ابالغ شد.
یک��ی از ماجراه��ای مهم��ی ک��ه ش��ورایعالی
آموزشوپ��رورش ه��م روی آن کار ک��رد ،تقویم آموزش��ی
است .درباره این تقویم مقداری توضیح دهید.

در حوزه تعلیم و تربیت ،از جمله عناصر مهمی که نقش و تأثیر
اساسی در آموزش دارد ،بحث زمان است که ما خیلی کمتر
به آن توجه میکنیم؛ یعنی اینکه ما صبح به فرد آموزش دهیم
یا بعدازظهر ،تأثیرگذار است .اینکه یک موضوع را  ١٠دقیقه
به او آموزش دهیم یا دو ساعت ،اینها بهلحاظ روانشناسی
و تربیتی تأثیرگذار است .شما به یک دانشآموز اول ابتدایی
نمیتوانیددوساعتپشتسرهمآموزشدهیدواصالتوانایی
تحمل این زمان را ندارد .بنابراین ،حداکثر زمان آموزش ٤٠
تا  ٤٥دقیقه اس��ت که این فرد را میتوانید برای این موضوع
نگه دارید .اینکه ما در تابس��تان درس دهیم یا زمستان ،در

سرما باشد یا گرما ،اینها تأثیرگذار است .در این مسئله ،یک
بحث هم موضوع زمان شروع سال تحصیلی است که حاال به
عنوان بحث تقویم آموزشی مطرح شده است .چهموقع سال
تحصیلی شروع شود؟ چهموقع تمام شود؟ فاصله بین آغاز و
پایان این سال تحصیلی چهموقع باشد؟
از چه تاریخی در ایران مصوب ش��د که مدارس
باید اول مهرماه شروع به کار کنند؟

اولین زمان تعیی��ن آغاز فص��ل تحصیل ی��ا در حقیقت تقویم
آموزشی،بهحدود ٩٠سالپیشبرمیگردد.درسال١٣٠٧
هـ.ش مصوبهای داشتهایم که در شورایعالی معارف ،تحت
عنوان نظامنامه مدارس ابتدایی و متوسطه مصوب شد که از
 ١٦شهریورماه تا  ١٥مهر ،دانشآموزان را پذیرش کنند .این
تقویم آموزشی همینطور در سالهای ابتدایی قرن جاری،
بارها دستخوش تغییر شد تا اینکه در سال  1374و در زمان
وزارت آقای نجفی ،برای بار سیزدهم ،شروع سال تحصیلی
را از ١٥شهریورماه تعیین کردند و در ایام زمستان گفتند یک
هفتهتعطیالتزمستانیهمداشتهباشیم؛بعدرفتمجلسو
آنجا مصوب کردند که شروعش از مهرماه باشد .در حقیقت،
این سیزدهمینباری است که تقویم آموزشی و زمان آموزش
دچار تغییر میشود.
خودتان فکر میکنید در این  ١٣بار تغییری که
تابهحال انجام شده ،کدام آغاز سال تحصیلی ،آغاز سال
استانداردی بوده است؟

ما در برنامهریزیهایمان یک مش��کل اساسی داریم که االن
س��عی می کنیم آن را اصالحکنی��م .به نظرم ای��ن طرز تفکر
االن دیگر جای دفاع ندارد؛ نهفقط در رابطه با زمان ،بلکه در

خالء کارگردانی در بازارمسکن
متولی تأمین مالی مسکن ،برای آنکه
موقعیت تازه اس��تقرار یافته خود را در
چارچوب جدی��د «بانک توس��عهای» تثبی��ت و تعمیق کند و
بهطور کامل ،از قالب قدیمی «بانک تجاری» فاصله بگیرد،
باید ضمن تجدیدنظر اساس��ی در روندهای گذشته بانک،
در دو حوزه «هدف» و «عم��ل» ،در اولی��ن گام ،تحقق کامل
یک نقش��ه راه  6منظوره را در دس��تور کار ق��رار دهد .برای
پیادهس��ازی محتوای این نقش��ه ،باید  10فرم��ان از جانب
بانک مسکن در بازار ملک به اجرا دربیاید .نتایج یک پژوهش
انجام ش��ده از س��وی حس��ین عبدهتبریزی و محمد س��عید
حیدری درباره نق��ش بالقوه بانک عامل بخش مس��کن ،در
تنظیم متغیرهای بازار ملک ،نش��ان میده��د :اگر چه طی
دو س��ال اخیر ،نظام تامین مالی مس��کن از ریل نامناس��ب

و ناق��ص دورهه��ای قبل خ��ارج ش��د و ب��ا ارائه س��بد متنوع
تسهیالت خرید و ساخت ،نوعی تعادل نسبی در تخصیص
منابع به دو س��مت عرضه و تقاضای مس��کن بهوج��ود آورد،
اما در مقطع فعلی با لحاظ ظرفیت اعتب��اری قابل توجه در
اختیار بانک عام��ل ،امکان اجرای یکس��ری ماموریتهای
اصل��ی -که در ب��ازار مس��کن کش��ورهای مختل��ف برعهده
بانکهای توسعهای مسکن قرار دارد -فراهم است و عمل
به آنها  ،به ترتیب« ،منابع مالی پایدار و ارزان قیمت» را وارد
بازار مس��کن میکند« ،باعث مهار نوس��انات ش��دید قیمت
مس��کن و س��فتهبازی» میش��ود و در نهای��ت« ،نج��ات بازار
ملک از طرحهای مقطعی و زودگذر در حوزه عرضه مسکن
ارزان قیمت» را سبب خواهد شد .الگوی پیشنهادی در این
پژوهش،برایتکمیلریلفعالیتبانکعاملبخشمسکن،

زمینه محتوای درسی ،در روشها ،در ساختوساز مدارس
و ...من فکر میکنم امروز دیگر ما نمیتوانیم یک تقویم ثابت
یا برنامه س��ختی را برای همه کش��ور به صورت واحد داشته
باش��یم .باید اصل تنوع و تکثر را بپذیریم و در بررس��یها ،آن
را در نظر بگیریم و ب��ه آن توجه کنیم ،اما یک مس��ائلی را باید
بهعنوان اصول و سیاس��تهای کالن قضی��ه در نظر بگیریم
و ت�لاش کنیم خدش��های ب��ه آن وارد نش��ود .این ک��ه زمان و
اس��تاندارد جهانی س��اعات آم��وزش و هفتهه��ای آموزش را
خدشهدار نکنیم؛ یعنی اگر به هر زمانی که رسیدیم ،اشکال
ندارد مثال یک زمان ،یک منطقهای به لحاظ آبوهوایی یک
ماه دیرتر مدارسش را تعطیل کند؛ اما اصل این است که اگر
قرار باش��د این اتفاق بیفت��د ،نباید از میزان س��اعات آموزش
در سال کم ش��ود .ما باید به تعداد هفتهها و روزهای آموزش
هم توجه کنیم؛ شاید یکیاز اش��کاالت اساسی نظام تعلیم و
تربیت ما این انعطافناپذیری در زمان ،مکان و انتخاب معلم
باشد؛ مثال در حوزههای علمیه ،این یک اصل است که طلبه
استادش را خودش پیدا و انتخاب میکند .میبینید که این
اختیار و قدرت انتخ��اب ،چقدر در آموزش تأثیرگذار اس��ت؛
حاال برای ما امکانش وجود ندارد که یک دانشآموز ،کالس
و معلمان��ش را ،خ��ودش انتخاب کن��د .اگر ی��ک موقع ،یک
بچه هفتساله ،واقعا دوست نداش��ت ساعت شش از خواب
بیدارش کنید و خوابآلود ببریدش به مدرسه ،با این فضا که
ما در شهرها داریم ،اگر این امکان وجود داشته باشد که زمان
را بهنوعی تعیین کنیم که مخاطب احساس کند هنگامی که
عش��ق و عالقه دارد ،برود بنش��یند پ��ای درس معلم و کالس
درس ،بس��یار بهتر اس��ت .به عنوان یک کارش��ناس کوچک
حاوی اهداف شش گانه اس��ت که بر اساس آن ،بانک عامل
ماموری��ت دارد ب��رای «تجهیز مناب��ع بلندم��دت و کمهزینه
مورد نیاز بخش مسکن ،تقویت بازار تسهیالت رهنی  ،محور
ش��دن بین بانکهای مختلف ب��رای پرداخت وام مس��کن،
مهار سیکلهای شدید تجاری در بازار ملک ،سلب پتانسیل
س��فتهبازی از معامالت مس��کن و همچنین عرضه مس��تمر
واحد مسکونی به بازار تقاضا» و مجموعه اقدامات جدید را در
نقش کارگردان بازار مسکن ،برای هدایت بازیگران مختلف
بازار  ،به انجام برساند.
هم اکنون بانک مس��کن بهواس��طه مطالبات دستکم 40
هزار میلیارد تومانی از پیمانکاران و مالکان مس��کنمهر ،از
پشتوانه اعتباری کمسابقه نسبت به همه سالهای گذشته،
برخوردار است که به تناسب وصول اقساط وامها -که حجم
قابل توجهی طی یکسال ،محسوب میشود -میتواند از
آن،درجهتتحققماموریتهایجدیدبهرهببرد.هماکنون
با احتس��اب تحویل حدود ی��ک میلیون و  500ه��زار واحد
مسکونی مهر به خانوارها و قسط ماهانه حداقل  100هزار
ن مهر ،امکان وصول سالی حداقل
تومانی تسهیالت مسک 
 1800میلیارد تومان از منابع اولیه این طرح ،از سوی بانک
عامل وج��ود دارد .ای��ن منابع میتوان��د برای تقوی��ت بازار
تس��هیالت رهنی (پرداخت وام خرید مس��کن) و همچنین
تامین مالی پروژههای ساخت مس��کن ارزانقیمت با توجه
به کشش تقاضا در سالهای آینده ،بهکار گرفته شود .حجم
ازدواجها ،ابعاد بافت فرس��وده و خانوارهای س��اکن در این
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آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻠﮏ

ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻮژان ﺻﻨﻌﺖ آﺗ� ﺳﺎز در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻠ� واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣﻠ� ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﻟﻐﺎ�ﺖ  ١٨ﺑﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن ﺳﺎﻋﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 ٩٥٫١٠٫١٣ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﺣﺎو� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺸﻬﺪ و �ﺎ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن ﺳﺎﻋﺖ ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫١٩ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�
ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪ ﻗﻴﺼﺮ )ﺑﺨﺎرﺳﺖ( ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻫﻢ ﭘﻼ�  ٢١ﻃﺒﻘﻪ اول ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١٠٫٢٠ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ در
ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ� �ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻔﺘﻮح و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮد�ﺪ.
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ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﺷﺮا�ﻂ -١ :ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻌﺎدل  %٥ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎ�ﻪ ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
 -٢ﺑﺎزد�ﺪ از اﻣﻼ� و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪار� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺮا� ﺗﻤﺎﻣ� ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ -٣ .ﺷﺮا�ﻂ ﻓﺮوش ﻣﻠ� ﻣﺬ�ﻮر %٥٠ :ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ در اﻗﺴﺎط
 ٣٦ﻣﺎﻫﻪ  -٤ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ� ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣ� ﮔﻴﺮد -٥ .در ﻓﺮوش ﻧﻘﺪ� ،ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻣﺸﻤﻮل  %٥ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣ� ﮔﺮدد .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺒﻠﻎ واﮔﺬار� از ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ
ﻧﺸﺎﻧ� ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﺮ�ﺖ www.nozhansanat.com
ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬ� �ﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 /٩٥٢٨٩٣٠٦ف

شوپ��رورش ،خیل��ی مواف��ق این نیس��تم که آغاز س��ال
آموز 
تحصیلی را تغییر دهیم .مهرماه ،به نظر من ،با فرهنگ تربیت
و تعلیم ما عجین شده و حالت نوس��تالژیک پیدا کرده است.
اما آن طرف قضی��ه را میتوانیم ش��ناور و انعطافپذیر کنیم.
جاهایی ما میتوانیم تعطیالت زمس��تانی را پیشنهاد کنیم؛
بوهوای معتدل دارند ،برای مناطق
مثال برای مناطقی که آ 
سردسیر و گرمسیر ،سناریوهای مختلفی را پیشبینی و به آن
توجه و طول آموزش را از آن طرف اضافه کنیم .ممکن اس��ت
در جاهایی به تناسب شرایط اقلیمی ،بخشی از زمان آموزش
را شناور کنیم؛ چون ما امتحانات شهریورو دورههای جبرانی
هم داریم .میشود این زمان را به سال تحصیلی آینده ،وصل
کرد تا اتص��ال آموزش ه��م برقرار و پایدار ش��ود .چه��ار ،پنج
سناریو دراینباره به ذهن ما رسیده است که باید روی اینها
فکر و به لحاظ کارشناسی بررسی کنیم تا ببینیم هرکدام چه
آثار و پیامدهاییدارد و آثار مثبت کدامیک بیشتر است؛ مثال
یکی از سناریوهای ما آغاز زودهنگام س��ال تحصیلی است،
مثال  ١٥شهریور با یک تعطیالت زمس��تانی و در آخر خرداد
تمام شود .یک سناریو هم اینکه مهرماه آغاز کنیم ،تعطیالت
زمس��تانی داش��ته باش��یم ،بهموقع هم پایان دهیم ،ولی آن
تعطیالت دوهفتهای را در این سه ماه بهنوعی جبران کنیم و
ببینیم چه زمانی می توانیم آن را جبران و بعد از آن ،امتحانش
را برگزار کنیم .یکی از منافع مل��ی توزیع تعطیالت در طول
سال این است که مردم با خیال راحتتر میتوانند مسافرت
خود را مدیریت کنند و از تعطیالتشان لذت ببرند.
همیش��ه درباره تعطیالت ایران این نکته گفته
میشود که تعطیالت ما زیاد است ،آیا این واقعیت دارد؟

محدودهوسکونتگاههایغیررسمی،نرخطالقورشدتعداد
خانوارها و همچنین نیاز مسکن کمدرآمدها ،بیانگر ظرفیت
موجود بازار تقاضای مسکن است که با نقشه راه پیشبینی
شده برای بانک عامل ،قابل پاسخ دادن است.
برای ای��ن کارگردانی مؤث��ر در بازار معامالت مس��کن ،باید
 5دسته فرمان از پیش تعیین ش��ده ،به اجرا درآید .در قالب
فرمان اول ،بانک عامل بخش مسکن ،مدیریت روانی بازار را
برعهدهمیگیردتامعامالتمصرفیمسکنازقیمتگذاری
مبهم ،موج تقاضای س��فتهبازانه و همچنین ،موج تقاضای
پیش��گیرانه در امان بماند .کارگردان بازار برای این منظور
باید مرک��ز تعیی��ن «قیم��ت پیش��نهادی» و اع�لام قیمت به
متقاضیان خرید را تحت تاثیر قرار دهد تا اثر «لنگر» مربوط به
«اولین قیمت اعالمی» را که باعث خطای حتی نخبگان بازار
مسکن در تشخیص میزان ارزش واقعی آن میشود ،خنثی
کند .الگوی پیش��نهادی برای این منظور ،ایجاد دگرگونی
در نحوه کسب درآمد دالالن ملک ،از طریق قطع وابستگی
حق کمیسیون به درصدی از قیمت مسکن است .این مدل
باعث میشود منافع دالالن در «انجام معامله بیشتر» به جای
«یک معامله با ارزش ب��اال» ،معنا پیدا کن��د .کارگردان بازار
همچنین،برایتعدیلنوساناتشدیدقیمتمسکنوکنترل

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﻧﻮﺑﺖ اول (

ﺷﻬﺮدار� ﻃﺮﻗﺒﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ٩٥ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪار�
ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻗﺒﻪ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� در ﻗﺎﻟﺐ دو ﭘﻴﻤﺎن )اﻟﻒ ( و )ب( ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ )رﺗﺒﻪ  ١ﺗﺎ
 ( ٤واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :
 -١ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد :
ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻒ  ٤٥٫٦٣٨٫٩٦٣٫٥٣٢:ر�ﺎل
ﭘﻴﻤﺎن ب  ٢٢٫٣٩١٫٢١٧٫١٠٢:ر�ﺎل
-٢ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻒ  ٢٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
ﭘﻴﻤﺎن ب  ١٫١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
 -٣ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر دو ﺳﺎل ﺷﻤﺴ�
 -٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫٢١
 -٥از �ﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد  ٢٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ�
و  ٨٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻗﺒﺎل واﮔﺬار�
ﻣﻠ� �ﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
� -٦ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
رزوﻣﻪ �ﺎر� و ﻣﺪار� ﺛﺒﺘ� ﺷﺮ�ﺖ )آﮔﻬ� ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ،آﮔﻬ� آﺧﺮ�ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و  ( ...ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎ�ﻴﺪ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ
ﻇﺮف ﻣﺪت  ٧روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ�
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ :
* ﻃﺮﻗﺒﻪ  -ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮدار� -
اﺗﺎق  - ٥اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 ٣٤٢٢٥٨٤٤اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .

ب��رای اینکه دقیق پاس��خ ش��ما را بده��م ،باید نگاه��ی هم به
کشورهای مختلف داشت ه باشیم؛ هم به میانگین یا استاندارد
ساعت آموزش در طول سال و هم تعطیالتشان .در دنیا ،این
تعطیالت از حداقل  ٧٠تا  ١٢٥روز متغیر است که کشور ما
تقریبا در باالی این میانگین ،یعن��ی  ١٢٥روز ،قرار دارد .در
این بررسی که حدود  ١٢کش��ور از جمله ایران مطالعه شده
است ،کشور کانادا ٩٠روز در طول سال تعطیلی دارد ،کشور
ژاپنحدود ٨٠روزتعطیالتداردوجزوکشورهایباکمترین
تعطیالت است .همچنین ،انگلستان  100روز ،ترکیه ١٢٥
روز و آلم��ان ٩٠ ،روز تعطی�لات دارد .ایران ه��م حداقل در
این زمینه رک��ورد  ١٢٥روز را زده اس��ت که واقعا نس��بت به
بسیاری از کش��ورها زیاد اس��ت .اما توزیع این تعطیالت هم
باز در کشورهای مختلف متفاوت است .آغاز سال تحصیلی
بسیاری از آنها ،عمدت ًا مهر یا ش��هریور است؛ یعنی حدود ًا در
محدوده زمانی  ١٢شهریور تا  ١٢خرداد قرار دارد .میانگین
ساعات آموزش همه کشورها نیز تقریبا نزدیک به هم است؛
مثال در دوره ابتدایی کش��ورها در طول س��ال  ٩٢٨س��اعت
آموزش داریم و هزار و  ١١٠س��اعت در متوسطه اول ،هزار و
 ٢٩٥ساعت در متوسطه نظری و در فنی  -حرفهای ،هزار و
 ٤٨٠ساعت آموزش داریم .اینها موضوعاتی است که نباید
در بحث تعطیالت به آن خدشه وارد شود .همینطور ،تعداد
هفتههای آموزش��ی و حتی روزهای هفته نبای��د تقلیل یابد.
کش��ور ما در مدت زمان آموزش ب��ه اس��تانداردهای جهانی
نزدیک اس��ت و می��زان س��اعاتمان چن��دان تفاوتی ب��ا دیگر
کشورها ندارد ،ولی روزهای تعطیلی ما متفاوت است.

یک��ی دیگ��ر از موضوع��ات مه��م در ح��وزه
آموزشوپرورش،مسئلهوضعیتمعلمانآموزشوپرورشاست.
هماکنوننسبتمعلمبهدانشآموزدرایرانچندبهچنداست؟

از زمان��ی ک��ه دانشآم��وزان از ش��یفت بعدازظهر به ش��یفت
صبح منتقل و بعضی جاها کالسها با هم ادغام شدهاند ،ما
استاندارد کالسها را مشخص کردیم .یکی از شاخصهای
ارزیاب��ی آموزشوپ��رورش ای��ن اس��ت ک��ه نس��بت معل��م به
دانشآموز چقدر باشد .همینطور ،اینکه تراکم کالسیمان
چقدرباشد.بااینحال،واقعامانتوانستیمبهنتیجهمشخصی
دراینباره برسیم؛ در آخر آمدیم سه طیف را در کل کشور در
نظر گرفتیم و گفتیم یکی روس��تاها و ش��هرهای کمجمعیت
اس��ت ،آن جاها م��ا دغدغه حداکث��ری نداری��م و دغدغهمان
حداقل است؛ یعنی پایینتر از استانداردها .بنابراین ،تأکید
کردیم ه��ر اس��تانی یا ه��ر منطق��های ،تالش کن��د جمعیت
دانشآموزی خود را افزایش دهد؛ یعن��ی اگر به جای اینکه
با دو نفر کالس تشکیل شده اس��ت ،تشویقش کنید برسد به
 ١٥نفر که استاندارد حداقلی ماست .در شهرهای کوچک،
البته ما تقریبا هیچیک از این دغدغههای حداقل و حداکثری
را نداری��م؛ چون حداق��ل  ١٥نف��ر را برای ه��ر کالس داریم،
حداکثر هم ٢٠ ،تا  ٢٥نفر هس��تند .بیش��ترین مشکل ما در
شهرهای بزرگ است که گاهی تعداد به  ٤٠نفر هم میرسد؛
ول��ی تش��کیل چنی��ن کالسهای��ی غیرقانونی اس��ت .باید
شوپرورش تالش کند حداکثر تعداد افراد یک کالس،
آموز 
به  ٢٥تا  ٣٠نفر برسد.

تقاضایسفتهبازیوتقاضایپیشگیرانهالزماستبه«قدرت
پیشبینی» درب��اره تورم عموم��ی و همچنی��ن ،متغیرهای
موثر بر تحریک قیمت مسکن مجهز ش��ود و در مواقع هجوم
تقاضای سفتهبازی (خریداران سرمایهای ملک) و تقاضای
پیشگیرانه (افرادی که برای استفاده در آینده و در عین حال
نگرانی از رشد قیمت ،اقدام به خرید مسکن میکنند و باعث
افزایش حجم تقاض��ا در کنار تقاضای مصرفی میش��وند)،
بتواند از طریق ابزار وام ساخت و خرید مسکن ،حجم عرضه
و تقاضا را متعادل کند .در زمان رشد قیمت مسکن ،تقاضای
سرمایهای و پیشگیرانه ،از طریق «تسهیالت تشویقی برای
تاخیر در خرید ملک» کاهش پیدا میکند که در این حالت،
افزای��ش س��قف وام ب��رای متقاضیان خری��د در آین��ده ،می
تواند یکی از این مشوقها باش��د .بانک مسکن ،همچنین،
برای پایان دادن به ش��کل سنتی سقف بیش��تر وام خرید در
تهران که به رسمیت بخش��یدن به گرانی ملک در شهرهای
بزرگ منجر شده است ،میتواند «تقویت تسهیالت مسکن
در ش��هرهای کوچک» را بهعنوان س��ومین فرمان ،اجرایی
کند .این اقدام ،هدف دولت برای هدایت جمعیت سرریز از
شهرهای بزرگ به شهرهای کم جمعیت را نیز محقق خواهد
کرد .فرمان چهارم مربوط به بازار معامالت ملک ،در قالب

امید؛ نیاز سینمای خانوادگی ما
مهدی صباغزاده  -نویسنده و کارگردان سینما

ش��رایطی که ای��ن س��الها در جامعه به
وجود آمده و اتفاقاتی که رخ داده ،باعث
تغییر روند زندگی و بروز مش��کالتی برای خانوادهها شده
است .به تبع این وضعیت ،سینما و فیلمسازان هم برمبنای
شرایطروزجامعهوگرفتاریهاییکهخانوادههاباآنمواجه
هستند ،پیش رفته و فیلم میسازند .اما اینکه سازندگان
آثار چطور میتوانند باوجود مش��کالت به سمت سیاهی و
تلخی حرکت نکنند و برای برون رفت از این فضا ،راهگشا
باشند ،نیاز به سیاستگذاری ،هدفمندی ،اراده و حمایتی
همهجانبه از سوی نهادهای مرتبط دارد.سینمای ایران در
گذشته ،نگاه ساده و لطیفتری به خانوادهها داشت و ضمن
توجه به معضالت و مشکالت ،امیدواریهایی را هم لحاظ
میکرد؛ اما امروز ،به دالیل مختلف ،خیلی به این ظرافتها
توجه نمی ش��ود و گاه��ی به تلختری��ن ش��کل ممکن طرح
موضوع میکنند .وزارت ارشاد هم پروانه ساخت و نمایش
صادر میکند که برخی اوقات ،به دلیل سوءاستفادههایی
که ع��دهای از این وضعی��ت میکنند ،مش��کالتی هم برای
س��ینما ایجاد میشود .ممکن اس��ت بعضی از این فیلمها،
نگاه��ی واقعبینانه ب��ه جامعه و خانواده داش��ته باش��د ،اما
میت��وان واقعیتها را به ای��ن تندی و تلخی بی��ان نکرد و با
ن��گاه ظریفتر ،لطیفت��ر و ش��اعرانهتری س��راغ آنها رفت.
یکی از وظایف س��ینما ،این اس��ت که ناامیدانه با مس��ائل و
مش��کالت برخورد نکند؛ چون جامعه و خانواده در شرایط
کنونی به اندازه کافی تنش و بحران دارند و از نظر اقتصادی
و اجتماعی در شرایط سختی به سر میبرند .اگر قرار باشد
ما هم ای��ن س��ختیها و گرفتاریه��ا را به ص��ورت تندی به
تماش��اگر ارائه دهیم ،او را عصبانی میکنیم .مخاطبی که
به س��ینما میآید ،شاید دوست نداش��ته باشد برخی وقایع
را ببیند .به نظرم ،سینما باید برای بیان مسائل و مشکالت
خانوادهها ،زبان هنرمندانهتری پیدا کند .رس��یدن به این
زبان هم ،مس��تلزم دانش ،تجربه و پختگی است .امیدوارم
فیلمسازان جوانی که وارد س��ینما میشوند ،بتوانند برای
بیان موضوعات ،به این زبان لطیف و ظریف دست یابند.
با ایجاد اتاق فکری ،می توان کارشناسان و صاحبنظرانی
از حوزهه��ای س��ینما و جامعهشناس��ی را گرده��م آورد
تا تصمیمات مه��م و تعیی��ن کنن��دهای دراین ب��اره گرفته
ش��ود .این وظیفه وزارت ارش��اد و نهادهایی مثل سازمان
سینمایی ،خانه س��ینما و فارابی اس��ت که با ایجاد شرایط
مناسبتری برای سینما و انگیزه دادن به فیلمنامهنویسان
و حمای��ت از س��ازندگان آث��ار ،ام��کان س��اخت فیلمهایی
شایس��ته و تاثیرگ��ذار را در زمین��ه تقویت و تحکی��م بنیان
خانواده فراهم کنند.
«نرخ سود و دوره بازپرداخت متفاوت تسهیالت مسکن بین
ش��هرهای بزرگ و ش��هرهای کوچک» قابل اجراست .این
دو فاکتور مربوط به تس��هیالت ،میتواند به نفع ش��هرهای
کوچک ،بازتنظیم ش��ود .پنجمین اقدام اجرایی کارگردان
بازار مسکن ،فراهم کردن ابزارهای انعطاف بخش به روند
تسهیالتدهی به خریداران و س��ازندههای مسکن است تا
متناسب با تغییر و تحوالت بازار ملک ،از طریق تغییر در نحوه
تس��هیالتدهی ،جلوی نوسانات ش��دید بازار گرفته شود.
بانک مسکن ،در بازار ساخت و س��از نیز ،برای تقویت حجم
عرضه ،باید به اجرای  5فرمان دیگر دست بزند .ایجاد نظام
مستمر ساخت و س��از ارزان قیمت برای جلوگیری از مازاد
عرضه در یک دوره و س��پس انباش��ت تقاض��ا در دوره دیگر،
کمک به س��ازندهها برای کاهش قیمت تمام شده از طریق
خرید عمده مصال��ح و عرضه به س��ازندهها در ط��ول زمان،
نصب تور شناس��ایی و رصد واحدهای مسکونی فروشی در
بازار و خرید امانی آنها ،ب��رای فروش به جامعه هدف  ،ایجاد
صندوق س��رمایهگذاری اجاره به شرط تملیک برای عرضه
واحد مس��کونی ب��ه مس��تاجرها و همچنین خری��د ملک در
مناطق دارای حباب منفی ،از جمله اقدامات اجرایی برای
کارگردانی بازار ساخت و ساز است.

آﮔﻬﯽ ﻓـﺮاﺧﻮان

ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻧﻈﺮ دارد از ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻋﻤﻮﻣ� ﺗﻌﺪاد� از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ� ﺧﻮد �ﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
دورﺑﻴﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻣﺠﻮز )از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﺻﻨﻔ� را�ﺎﻧﻪ ا� و ﺷﻮرا� ﻋﺎﻟ� اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴ�( �ﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻠ� و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ،دﻋﻮت
ﻣ� ﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت  ١٠روز از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﻨ� ﺳﻴﺴﺘﻢ دورﺑﻴﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ،ﻓﺮم ﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣ�ﺎن اﺟﺮا� ﭘﺮوژه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ آدرس :ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﺪل ،ﻋﺪل  ،٢٢ﭘﻼ� ٧/١ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٠۵۶ -٣٢۴٣١٣۶۴داﺧﻠﯽ  ٢١۵ﻓﻨﺎورى
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 /٩٥٢٩٢٢٩٠ج

 /٩٥٢٩١٢٠٥د

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻃﺮﻗﺒﻪ

 /٩٥٢٩١٧٨٨ش
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