وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دربــاره
اتصــال دســتگاههای دولتــی بــه پنجــره ملــی
هوشــمند گفــت :همــه دســتگاههای اجرایی
کشــور بــه این امر مکلف شــدند و مــا زودتر از
موعــد آن را راه انــدازی کردیــم کــه بگویــم این
کار ،شدنی است.
«عیســی زار ع پــور» گفــت :همه دســتگاههای

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

اتصال دستگاههای دولتی به پنجره ملی هوشمند ضروری است
اجرایــی کشــور به ایــن امر مکلف شــدند و ما
زودتر از موعد آن را راه اندازی کردیم که بگویم
این کار ،شدنی است.

وی افــزود :اکنــون  ۲۰دســتگاه بــه ای ـن پنجــره
پیوستند؛ منتها دستگاه اصلی ممکن است
 ۸نهاد باشــد .هرچند دســتگاههای فرعی هم

پای کار آمدهاند ،اما از شما رسانهها به عنوان
نمایندگان مردم میخواهیم از مسئوالن این
را مطالبــه کنیــد کــه ایــن موضــوع تــا شــهریور

مــاه محقــق شــود و مــردم بتواننــد خدمــات
خــود را بــدون مراجعــه حضــوری دریافــت
کنند.

زار ع پــور دســتگاههای اولویــت دار را
دســتگاه هــای دولتــی برشــمرد و گفــت :از
رئیــس جمهــور تــا وزرا و ســازمانهای دولتــی
برای انجام اینکار اولویت دارند چراکه هرکدام
چندین زیرمجموعه دارند ،البته در این مدت
صداســیما و رســانه هــا ورود خوبــی بــه ایــن
موضوع داشتند.
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تعامل با کانون صرافیها
و صرافیهای معتبر و
صادرکنندگان

دستور رئیسجمهور برای پیگیری مستمری
بازنشستگان
مصطفی چمران و سرلشــکر حاج قاســم ســلیمانی که با
امید و روحیه جهادی از مشــکالت و ســد «نمیشود»ها
عبــور کردنــد و بــا کمتریــن امکانــات کارهــای بزرگــی را در
میــدان مبــارزه بــا دشــمنان تا ُبــن دنــدان مســلح انجام
دادند ،از آنها به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد.
رئیــس جمهــور اقدامــات و تــاش هــای پزشــکان و
پرســتاران در مواجــه بــا همــه گیــری کرونــا را از دیگــر
مصادیــق امیدآفرینــی در جامعــه دانســت و افــزود :کادر
درمان بویژه شــهدای ســامت در شــرایط بسیار سخت
همــه گیــری کرونــا کــه زندگی همه مــردم را تحتالشــعاع
خــود قــرار داده و نگرانــی هایی را برای خانــواده ها بوجود
آورده بود ،با جانفشــانی و از خودگذشــتگی با وجود همه
کمبودهــا در عرصه خدمت رســانی میــدان داری کردند و
زمینه بازگشت امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند.
آیتاهلل رئیســی تأکید کرد :وضعیت کنونی که فوتیهای

ناشــی از کرونــا تــک رقمــی و در برخــی روزهــا صفــر شــده
و نیــز میــزان بســیار پاییــن ابتال که امــکان بازگشــایی در
صنوف مختلف و ایجاد شــور و نشــاط در کشور را فراهم
کــرده ،پس از لطف خــدا،ثمره همراهی مــردم و خصوصا
تــاش هــا و اقدامات جامعه پزشــکی و پرســتاری اســت
و بنــده در مــاه هــای گذشــته در تهران و برخی شــهرها با
حضور در بیمارســتان ها و مراکز درمانی از نزدیک شاهد
ایــن مجاهــدت هــا و فــداکاری ها بــوده ام و قــدردان آنها
هستم.
رئیــس جمهــور همچنیــن با اشــاره بــه دیدارهایــی که با
عشــایر منطقه اندیکا و لبد در حاشــیه ســفر به اســتان
چهارمحــال و بختیــاری داشــت ،گفــت :عشــایر عزیــز مــا
در دوران دفــاع مقــدس  ۱۰هزار شــهید دادنــد و متحمل
سختیهای فراوان شدند و امروز هم با مشکالتی مواجه
هســتند امــا از روحیــه امیــد و ایســتادگی برخوردارنــد و

ذرهای یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.
آیتا ...رئیسی افزود :برخی رسانههای بیگانه بهخصوص
شــبکههای فارســی زبــان شــبانه روز بــرای ایجــاد یــأس
و ناامیــدی در دل مــردم تــاش میکننــد امــا همــواره بــا
حضــور مردم عزیز ما در صحنه شکســت خوردهاند و به
هدفشان نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی هســتیم،
گفت :همه همکاران دولت به ویژه کســانی که مســئول

بــازار و تأمیــن ســفره مــردم هســتند ،شــبانه روز بــرای
خدمترســانی و امیدآفرینــی در جامعــه تــاش می کنند
و این اقدامات باید تا حصول نتایج نهایی تداوم داشته
باشد.
رئیــس جمهــور به معــاون اول ،معاونت حقوقــی ،وزارت
شهــای ذی ربط
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و دیگر بخ 
دســتور داد که خواستههای بازنشستگان عزیز را درباره
مستمریشان پیگیری کنند.

معاون پارلمانی رئیسجمهور:

دولت سیزدهم بیشترین تعامل را با مجلس دارد

س جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم بیشترین
معاون پارلمانی رئی 
ی مجلس و
تعامــل را بــا مجلــس دارد ،گفــت :انتظــار م ـیرود در همــکار 
دولت ،رهنمودهای رهبر معظم انقالب محور قرار گیرد.
«ســیدمحمد حســینی»گفت :شــخص رئیس جمهور و معاونــان وی با
نماینــدگان مجلس جلســات متعــددی در تهران و در جریان ســفرهای
اســتانی داشــتهاند و آمار مالقاتها و حضور وزرا در مجلس نســبت به
گذشته غیرقابل مقایسه است.
س جمهــور بــا بیــان ایــن کــه مجلس هــم متقابال
معــاون پارلمانــی رئی ـ 
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

در جلسه هیأت دولت؛

رئیــس جمهــور به معــاون اول ،معاونت حقوقــی ،وزارت
شهــای ذی ربط
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و دیگر بخ 
دســتور داد که خواستههای بازنشستگان عزیز را درباره
مستمریشان پیگیری کنند.
آیتا« ...سید ابراهیم رئیسی» روز چهارشنبه در نشست
هیــأت دولت ،امید آفرینی در جامعــه را از مطالبات مقام
معظم رهبری و وظیفه مهم دولت برشــمرد و تأکید کرد:
حاشیهها نباید دولت را از متن کار که خدمت به مردم و
امیدآفرینی در دلهاست ،بازدارد.
لهــا را کار شــیطان و
رئیــس جمهــور ایجــاد یــأس در د 
شیاطین دانست و اظهار داشت :انسان خداجو همواره
به امید زنده است و ما به عنوان خادمان ملت ،هم باید
نســبت به آینده امید داشــته باشیم و هم روح امید را در
جامعه تزریق کنیم.
آی ـتا ...رئیســی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید
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تاکنــون تعامــل خوبــی بــا دولــت داشــته ،اظهــار داشــت :مجلــس در
دورههای قبل تا  ۱۰ماه اول کاری دولت حدود  ۷کارت زرد به وزرا داده اما
تا اآلن از  ۱۲سؤال مطرح شده ،فقط در یک مورد نمایندگان قانع نشدند.
حسینی خاطرنشان کرد :روز گذشته هم  ۲سؤال از وزیر بهداشت مطرح
شد که سؤال کنندگان قانع شدند و به رأی گذاشته نشد.
س جمهور گفت :دولت با مجلس همکاریهای الزم
معاون پارلمانی رئی 
را دارد اما توقع داریم رهنمودهای رهبر معظم انقالب در این همکاریها
مدنظر و محور باشد.
حســینی افــزود :یکــی از رهنمودهای رهبــر معظم انقالب این اســت که
مجلــس در بررس ـیها ،لوایــح را مقــدم بــر طرح قــرار دهد کــه نمایندگان
در بیانی هشــان عنــوان کردهانــد این تذکر را نصبالعین قــرار میدهند و
امیدواریم در عمل هم اینگونه شود.
وی ادامــه داد :مقــام معظم رهبری همچنین تأکید کردند که نمایندگان
در اجرا دخالت نکنند و مجلس هم اعالم کرده بر اساس رهنمود رهبری
ایــن کار را انجــام میدهــد و ما میخواهیم این موضوع عملیاتی شــود و
اینگونه نباشد که مطرح شود و بعد ببینیم که مسائلی وجود دارد.
حســینی خاطرنشــان کــرد :گاهــی افــراد معــدودی در طــرح ســؤاالت یــا

استیضاح وزرا بحثها یا خواستههایی مطرح میکنند و مثال میخواهند
انتصابی انجام شود که دخالت در امر اجراست و این را زیبنده مجلس
س جمهور در پاسخ به این سؤال
انقالبی نمیدانیم .معاون پارلمانی رئی 
که آیا نمایندگان پیشنهادی برای انتخاب وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح
کردهاند ،گفت :رئیس جمهور بر مشورت با نمایندگان ملت تأکید دارد
و ما نظرات پیشنهادی نمایندگان را به اطالع آیتاهلل رئیسی میرسانیم
ولی این موضوع جنبه مشورتی دارد و به عنوان دخالت نیست.
وی خاطرنشــان کــرد :در نهایــت رئیــس جمهــور بایــد درباره وزیــر جدید
تعاون ،کار و رفاه تصمیم گیری و معرفی کند و این کار در موعد خودش
انجام خواهد شد.
حســینی درباره وضع مالیات در حوزه مســکن با اشــاره صحبتهای روز
گذشــته ســخنگوی اقتصادی دولت و تعامل با مجلس اظهار داشــت:
ایــن موضــوع در کمیســیون ذیربــط مطــرح م یشــود و آقــای خانــدوزی
توضیحات تخصصی میدهد اما هر الیحهای که از دولت تصویب شود،
در نهایت پیگیری میکنیم که با همکاری نمایندگان تصویب شود.
وی ادامــه داد :تأکیــد دولــت ایــن اســت کــه مجلــس ب هجــای طر حهــای
متعــدد ،متنــوع و متناقضــی کــه گاه ـ ی اوقــات مطــرح م یشــود ،لوایح را

اولویــت قــرار دهــد کــه در وزارتخان ههــا ،کمیســیونهای تخصصــی و در
صحن دولت مورد کارشناسی بیشتری قرار گرفتهاند.
نکــه تعــدادی از نماینــدگان
س جمهــور دربــاره ای 
معــاون پارلمانــی رئی ـ 
امضــای خود را از اســتیضاح صمت پس گرفتهاند ،گفــت :برگهای که روز
گذشــته بــه معاونــت پارلمانــی ریاســت جمهــوری دادهاند  ۳۶نفر اســم
قبال هم  ۲۲نفر را داشتیم که تعداد قابل توجهی از این
داشت؛ البته ما ً
افراد امضاهای خود را پس گرفتهاند اما روز دوشنبه یعنی بعد از اینکه
اعــام شــد و مــا اســتیضاح را به کمیســیون صنایع فرســتادیم حدود ۱۴
امضا صورت گرفته و اشکالی هم ندارد امضاها اضافه شود.
حسینی افزود :بر اساس اطالعی که دارم تاکنون  ۲۰نفر از امضاکنندگان
طــرح اســتیضاح انصــراف دادهانــد؛ یعنــی بــا توضیحاتی کــه به آنهــا داده
شده ،ابهاماتشان برطرف شده و به همین دلیل هم انصراف دادهاند.
وی ابــراز امیــدواری کــرد تــا اوائــل هفتــه آینــده کــه طــرح اســتیضاح در
کمیســیون صنایع مطرح م یشــود ،بقیــه نمایندگان هم مجاب شــوند
کــه اکنون وقت اســتیضاح نیســت و وزیــران با تمام تــوان کار میکنند و
شهــای آنهــا قابــل مقایســه با گذشــته نیســت و فضای
اقدامــات و تال 
کشور نیز همدلی بیش از پیش قوا را میطلبد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه بانــک
مرکــزی از هفته گذشــته در تعاملی کــه با کانون
صرافی ها وصرافی های معتبر و صادر کنندگان
داشــته اســت بــه جمــع بنــدی رســیده که بــازار
توافقــی عرضــه و تقاضــای ارز را راه انــدازی کنــد،
گفت :این میتواند بازار را به آرامش و ثبات بیشتر
برساند.
«علــی صالــح آبــادی» در رابطــه بــا ســاماندهی
شــرایط بــازار ارز ،اظهــار داشــت :بانــک مرکزی از
هفته گذشته در تعاملی که با کانون صرافی ها و
صرافــی هــای معتبــر و صــادر کننــدگان داشــته
اســت بــه جمــع بنــدی رســیده کــه بــازار توافقی
عرضه و تقاضای ارز را راه اندازی کند.
وی ادامه داد :از هفته گذشته امکان معامالت
توافقــی ارز در صرافــی هــا فراهــم شــد و از دیروز
هــم دربــازار متشــکل ارزی ایــن امــکان فراهــم
شد.
زمانــی کــه ایــن امــکان در بــازار متشــکل ارزی
باشد چون عرضه و تقاضا در سامانه مشخص
کــه در اختیــار صرافــی هــا و بانــک هــا هــم قــرار
مــی گیــرد ،طبعــا عمقــا ایــن بــازار افزایــش پیــدا
میکنــد و پیشبینــی ایــن اســت کــه صــادر
کننــدگان متعددی که عالقه مند هســتند ارزی
وارد ایــن ســامانه کننــد و بــا مــا هــم مذاکراتــی
داشــته انــد ،ارز خــود را در ایــن ســامانه عرضــه
کننــد و خریــداران هممی توانند خریــداری کنند
و قیمــت هــا در ایــن بازار براســاس مکانیســم
عرضه و تقاضا خواهد بود.
صالــح آبادی خاطر نشــان کــرد :لذا بــا عمقی که
ایــن بــازار پیــدا میکنــد ،مــی توانــد تقاضاهــای
واقعــی کــه در ســطح بــازار وجــود دارد را بــه
طــور مناســب پوشــش دهــد و در تعــادل
و آرامــش بــازار ارز نقــش بســزایی داشــته
باشد.
وی در پایــان افــزود :پیــش بینــی من اســت که
بــا توجــه به ایــن امکانی که فراهم شــده و طبق
گفتــه خیــل عظیمی از صــادر کنندگانی کــه با ما
مذاکــره کــرده انــد کــه در صــورت فراهم شــدن
ایــن امکان حاضر هســتند منابــع قابل توجهی
را عرضــه کنند ،این میتواند بــازار را به آرامش و
ثبات بیشتر برساند.

علی بهادریجهرمی ،سخنگوی دولت:

پرداخت نقدی یارانهها تا فراهم شدن زیرساخت کاالبرگ الکترونیکی تداوم خواهد داشت
ســخنگوی دولت گفــت :درباره نحــوه پرداخــت یارانهها
تــا فراهم شــدن زیر ســاخت کاالبــرگ الکترونیکی گفت:
قانونگــذار روش کاالبــرگ را پیــش بینــی کــرده اســت و
دولت تالش میکند تا زیر ســاخت آن را فراهم شــود و تا
زمانی که زیر ســاخت فراهم نشود ،پرداخت یارانه نقدی
تداوم خواهد داشت.
علــی بهــادری جهرمــی دربــاره برنامــه دولــت بــرای بهبود
تقویت تیم ملی فوتبال گفت :فدراسیون فوتبال متولی
آن اســت امــا دولت با توجه به اولویتی کــه مردم برای آن
قائــل اســت از هرگونه حمایتــی دریغ نمیکنــدو پیش از
این رئیس جمهور دستوراتی را به معاون اول خودو وزیر
ورزش برای موفقیت تیم اعالم کرد.
وی افــزود :تأکیــد رئیس جمهور این اســت کــه بازیکنان
و کادرفنی نباید دغدغهای داشته باشند و تنها فکر آنها
موفقیت در جام جهانی باشد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر اینکه
مصوبــه اخیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگی ســه تغییر
عمــده در کنکور  ۱۴۰۲داده اســت ،گفت :قطعی بودن اثر
سوابق تحصیلی ،حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه
هــا این تغییرات هســتند که اگر ایــن مصوبه تا نیمه تیر
اعالم شود برای سال آینده اجرایی خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر عبدالرســول پورعبــاس در
خصــوص جزییــات مصوبــه اخیــر شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی کــه به تغییــرات کنکــور ســال  ۱۴۰۲اشــاره دارد،
گفت :در ســال  ۱۳۸۷قانونی در مجلس تصویب شد که
به نام قانون حذف کنکور معروف شد .این قانون تأکید
داشــت کــه تــا ســال  ۹۲کنکــور صددرصــد حذف شــود،
یعنــی ســوابق تحصیلــی کــه توســط آمــوزش و پــرورش
تولید می شود به شکل آزمون های سراسری و کشوری
جایگزیــن شــود و کنکــور برگزار نشــود صرفا ثبــت نام و
پذیرش صورت گیرد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :علــت اینکــه حــذف کنکور بر
اســاس قانــون فــوق اتفــاق نیفتــاد ایــن بود که ســوابق
تحصیلــی صرفا  ۱۰درصد داوطلبان ســال دوازدهم ایجاد
شــد کــه البتــه برای این ســوابق نیــز بعضا گفته شــد که
اســتانداردهای الزم را نــدارد و نقدهایــی بــه آن وارد بــود.
در نهایــت ایــن قانــون در ســال  ۱۳۹۲مصوبــه کنکــور در
مجلــس اصــاح و قانــون ســنجش و پذیــرش جدیــدی
اعالم شد .در آن قانون نسبت به گذشته عقب نشینی
کردنــد .ســقفی برای حــذف کنکــور تعیین نشــد و اعالم
نمودنــد به میزانی که می شــود ســوابق تحصیلی تأمین

ســخنگوی دولت درباره نحوه پرداخت یارانهها تا فراهم
شــدن زیر ســاخت کاالبرگ الکترونیکی گفت :قانونگذار
روش کاالبــرگ را پیــش بینــی کرده اســت و دولت تالش
میکند تا زیر ســاخت آن را فراهم شــود و تــا زمانی که زیر
ساخت فراهم نشود ،پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد
داشت.
بهــادری جهرمــی دربــاره معرفی وزیــر پیشــنهادی جدید
تعاون گفت :اطالع ندارم.
رئیــس شــورای اطالعرســانی دولت در تشــریح مصوبات
هیأت وزیران گفت :پیرو وعدهی رئیس جمهور در ســفر
ن ورامین درباره تشکیل فرمانداری ویژه در
به شهرســتا 
ایــن منطقه ،هیــأت دولت موضــوع را بررســی و تصویب
کرد که بر این اساس وزارت کشور مکلف شد فرمانداری
ورامین را به فرمانداری ویژه ارتقا دهد.
وی ادامــه داد :همچنیــن پیــش از ایــن دولــت الیح ـهای

را بهمنظــور اصــاح دو موضــوع در بودجــه کل کشــور
ب هصــورت دو فوریتــی تقدیــم مجلــس کــرده بــود کــه
موضــوع بحــث پیشبینــی منبــع تأمیــن قیــر در الیحــه
بودجه امسال بود و منابع از منظر دولت قابلیت اعمال
نداشــتاما بهمنظــور حمایــت از حوزههای را هســازی به
ویژه شهرداریها در این زمینه پیشنهاد اصالحی ارسال
شده بود.
بهــادری جهرمــی افــزود :همچنین همزمان پیشــنهادی
بهمنظــور کاهــش آوار تورمــی که در قانــون بودجه وجود
دارد مبنــی بــر نحوه محاســبه نــرخ حقــوق ورودی مطرح
شد که دولت پیشنهاد داد حقوق ورودی برخی از کاالها
از چهــار درصــد به یک درصــد کاهش یابد اما متأســفانه
مجلــس با ایــن دو فوریت پیشــنهادی دولــت موافقت
نکــرد و لــذا کاهــش بخشــی از آ ثــار تورمــی ایــن مصوبــه
بودجه دولت سلب شده بود.

مجددا در جلســه
وی در عیــن حــال یادآور شــد که امروز
ً
هیــأت دولــت پیشــنهادهای مجزایــی کــه وزرای نفــت و
صمت به دولت ارائه کرده بودند بررسی و استداللهای
مختلــف مطرح و نهایتا مقرر شــد ضمن اســترداد الیحه
قبلــی دو الیحــه مجــزا بــا قیــد دو فوریت تقدیــم مجلس
شــود؛ زیرا گمــان بر این بود که از ســوی وزرا و برخی نقل
لهــا از ســوی نمایندگان مجلس ایــن بود که تجمیع
قو 
ایــن دو الیحــه ممکــن اســت منجــر بــه تصمیــم گیــری
متفاوتی در مجلس شــده باشــد و بر این اســاس بهطور
مجزا این الیحه امروز مورد تصویب قرار گرفت.
ســخنگوی دولت درباره دیگر موضوعات مطرح شده در
نشســت دیروز هیأت وزیران گفت :مطابق گزارشی که از
ســوی وزیر جهاد و کشــاورزی درباره میزان خرید گندم از
کشــاورزان ارائه شــد ،تاکنون بیش از ســه و نیم میلیون
تــن گنــدم از داخل خریداری شــده؛ همچنیــن با توجه به

تصمیمی که پیش از این اتخاذ شده بود ،برای جلوگیری
از کشــتار جوجههای یک روزه ،شــش و نیــم میلیون ُتن
جوجــه یــک روزه بین روســتاییان عزیز ب هصــورت رایگان
توزیع شده است که وزارت جهاد در حال پیگیری مراحل
واکسیناسیون هست.
بهــادری جهرمــی آییــن نامــه اجرایــی مربــوط بــه قانــون

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:

سه تغییر مهم کنکور سال آینده

شود.
به گفته رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور ،طبق
قانــون فعلــی قــرار شــد  ۸۵درصــد ظرفیــت بــه پذیــرش
ســوابق تحصیلــی اختصــاص یابــد .اکنــون بــا احتســاب
دانشــگاه علمــی کاربردی و دانشــگاه فنی حرفــه ای این
میــزان ظرفیــت تکمیــل شــده اســت .بــر مبنــای نمــره
دیپلم و سال آخر داوطلب پذیرش صورت می گیرد و ۱۵
درصــد ظرفیت باقی مانده طبق قانون به شــکل ترکیبی
از ســوابق تحصیلــی و  ۱۰درس ســال دوازدهــم به همراه
آزمون سراسری مالک پذیرش دانشجو است.
پــور عبــاس اضافــه کــرد :امســال  ۴۰درصــد ایــن نمــرات
دروس بــه صــورت تأثیــر مثبت بــه همــراه  ۶۰درصد تاثیر
قطعی نمره آزمون سراســری در پذیرش دانشــجو مالک
عمل است.
وی بــا بیان اینکــه در تیرماه ســال  ۱۴۰۰در دولت یازدهم
مصوبــه ای در شــورای عالی انقــاب فرهنگی برای کنکور
تصویب شــد که آن مصوبه دچار مشــکل شــد .با توجه
بــه اینکه عجله ای بود بخش هایــی از بندهای مرتبط با
آن دیده نشــد و یا حذف شــد و این مســئله اجرا را دچار
مشــکل کــرد ،تأکیــد کــرد ۱۰ :بنــد دارای مشــکل مصوبه
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در زمینــه کنکور توســط

تعیین تکلیف داوطلبان تا نیمه تیر
سازمان سنجش آموزش کشور احصاء شد و از آن زمان
ما نشست های تخصصی با شورا داشتیم به طوریکه ۱۰
بندی که مشــکل داشــتند و نیاز به اصالحیه داشــتند را
احصاء کردیم .اصالحیه به شورای عالی انقالب فرهنگی
ارســال شــد و بــه نقطــه ای رســیدیم کــه این مشــکالت
مرتفع شوند.
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اظهــار کــرد:
نقاط مورد اختالف این ســازمان با شــورا سه مورد یعنی
یکــی اثــر قطعی و یــا اثر مثبت ســوابق تحصیلــی ،حذف
زیرگــروه هــا و حــذف دروس عمومی از کنکور بــود و قرار
شــد اصــاح شــود .خوشــبختانه اصالحیه در جلســه ۱۸
خرداد  ۱۴۰۱شــورای عالی انقالب فرهنگی در صحن شــورا
به تصویب رسید .وی با بیان اینکه مصوبه جدید کنکور
باید از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب
فرهنگــی به ســنجش برای اجرا ابالغ شــود ،گفــت :ما در
ســازمان ســنجش منتظــر ابــاغ ایــن مصوبه هســتیم.
این مصوبه باید از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای

عالــی انقالب فرهنگی به ســنجش برای اجرا ابالغ شــود.
در صــورت ابــاغ برای کنکــور  ۱۴۰۲بر مبنای مصوبه عمل
خواهیم کرد .اگر ابالغ نشود شورای سنجش و پذیرش
بایــد تصمیم بگیرد که کنکــور  ۱۴۰۲را با روند کنکور  ۱۴۰۱و
تغییراتی جزئی اجرا کند.
پور عباس با بیان اینکه ما بعد از آزمون سراســری سال
 ۱۴۰۱بایــد دربــاره کنکــور  ۱۴۰۲اطــاع رســانی کنیــم ،افزود:
پیشــنهاد این است که تا نیمه تیرماه درباره کنکور ۱۴۰۲
بــه مــردم اطالع رســانی صــورت گیــرد که کــدام رونــد اجرا
می شــود .یا مصوبه شــورای عالــی انقــاب فرهنگی اجرا
مــی شــود و یا مصوبــات قبلی مجلس شــورای اســامی
مــاک عمل خواهــد بــود .وی تأکید کرد :مصوبــه فوق از
جنبه های مختلف قابل بررســی اســت و نظرات مخالف
و موافق دارد .یکی از بندها این بود که سوابق تحصیلی
کامــل باشــد .مــن مخالفــم بــودم چــرا کــه معتقــد بودم
سوابق تحصیلی کامل وجود ندارد .این بند اصالح شد.
یکــی از کلمــات این بــود که فرد ســوابق تحصیلی مرتبط

داشته باشد که این مورد هم اصالح شد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،در مــورد حــذف دروس
عمومــی این مســئله نظــرات متفاوتی بود .چــون کنکور
رقابــت و مســابقه اســت اگــر قرار باشــد که ایــن دروس
بمانــد بــرای همه بایــد بماند اگر قرار باشــد حذف شــود
بــرای همه باید حذف شــود .یــک نظر هم این بــود که با
حذف دروس عمومی از کنکور در دبیرستان به آن بهای
بیشــتری داده می شــود .اما در سنجش بود و نبود این
دروس اثری یکسان برای همه داوطلبان دارد.
پــور عباس تأکید کرد :درباره اثر قطعی ســوابق تحصیلی
نیــز نظــرات مخالــف و موافق زیــاد وجود دارد .اســتدالل
موافقــان اثــر قطعــی ســوابق تحصیلــی ایــن اســت کــه
داوطلب به دروس دبیرســتان بیشــتر اهمیت می دهد
امــا اســتدالل مخالفان اثــر قطعی ســوابق تحصیلی این
اســت که یک نمره بد دبیرســتان روی سرنوشت کنکور
فرد تأثیر می گذارد.
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اشــاره کــرد:
اینکه فرد نیاز دارد که ترمیم نمره داشته باشد هم یکی
از مســائلی اســت کــه در ایــن زمینه مطرح اســت .قطعا
کســی که مــی خواهــد بهترین رشــته قبول شــود تالش
مــی کنــد معــدل بهتــری کســب کنــد .چالــش اصلــی اثر

مالیات واحدهای مســکونی و باغویالهای گرانقیمت را
از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت دولت عنوان کرد و
توضیح داد :یکی از اولویتهای دولت ،فوریت و تســریع
در تصویــب آییــن نام ههــای تکلیفــی اســت کــه مجلس
اجرای آن را بر عهده دولت گذاشته و بر این اساس این
آیین نامهها باسرعت بیشتری در دستور کار است.
قطعــی ســوابق تحصیلــی هــم در اینجاســت .در صورت
تاثیــر مثبــت ،معــدل یا نمــرات اگر نمــره کل فــرد را باالتر
بکشــد تاثیر قطعی داشــته اســت اما اگر نمره کل فرد را
پایین بکشد تأثیری ندارد.
وی با بیان اینکه در سال  ۱۴۰۲اما اتفاقی که می افتد این
اســت که ســوابق تحصیلــی بر نمــره کل تاثیر مــی گذارد
و نمــره باالتــر و پاییــن تر می شــود ،اظهار کــرد :در کنکور
 ۱۴۰۲با ســه تغییر مواجه ایم که قطعی بودن اثر ســوابق
تحصیلــی ،حــذف دروس عمومــی و حــذف زیرگــروه هــا
این تغییرات هســتند .رئیس ســازمان ســنجش درباره
احتمال عدم ابالغ مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی
به ســنجش و تعییــن تکلیف اجرایی کنکــور  ۱۴۰۲گفت:
پیشــنهاد ما این اســت که شــورای ســنجش و پذیرش
تغییــرات اجرای کنکــور  ۱۴۰۲را مصوب کنــد .در خصوص
ترمیــم معــدل بــرای پشــت کنکــوری هــا نیــز بایــد تأکید
کــرد اگر مصوبه ابالغ شــد بالفاصله شــورای ســنجش و
پذیرش تشکیل جلسه می دهد و سیاست های کنکور
 ۱۴۰۲را تعیین می کند.
ویوتأکیدکرد:یکیاز سیاستهایمهمتعیینزیرگروهها
و نحوه گرفتن آزمون دوبار در سال و ضرایب زیرگروه ها
را اســت .در ایــن مصوبــه در مــاده  ۹بــه عنــوان یکــی از
مــوادی که اصالحیه خورده اســت و تمــام اختیارات برای
تعیین تکلیف تمام موارد مورد ابهام از جمله عدم وجود
ســوابق تحصیلی ،عدم وجود دیپلم مورد نظر و شــرایط
متفاوت داوطلبان ،به شــورای ســنجش و پذیرش داده
شده است و شورا در این زمینه تصمیم می گیرد.

