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بهزیستی  ســازمان  مدیرکل 
فارس  بهزیستی  گفت:  فارس 
اشــتغال  ســاماندهی  برای 
ایجاد  ســمت  به  مددجویان 
موسسه های خیریه اشتغالزایی 
رفتــه و از ســال 95 نیز در 
شــهرهایی از جمله شــیراز، 
داراب، الر، المرد و فراشــبند 
این مراکــز را راه اندازی کرده 

است.
به گزارش خبرگزاری موج از 
موسوی  مرتضی  سید  فارس، 
بهزیستی  ســازمان  مدیرکل 
فارس امروز در نشست خبری 
دبیرخانه  رییس  با حضور  که 
اشتغال بهزیستی کشور برگزار 
شد، از تأســیس موسسه های 
برای  اشــتغالزایی  خیریــه 
مددجویان  اشتغال  ساماندهی 
خبر داد و گفت: از سال 95 نیز 
شیراز،  از جمله  در شهرهایی 
داراب، الر، المرد و فراشــبند 
این مراکــز را راه اندازی کرده 

است.
موسوی گفت: در حال حاضر 
128 هزار معلول در اســتان 
فارس وجود دارد که بیش از 
پنج هزار نفر از آنان درخواست 
اشتغال دارند و بهزیستی فارس 
نیز امیدوار است تا چند سال 
آینده اشتغال این افراد که بیش 
از 80 درصد آن به نتیجه مثبت 
می رســد را با ارائه تسهیالت 
آنان  از  حمایت  و  اشتغالزایی 

دنبال کند.
بهزیستی  ســازمان  مدیرکل 
فارس با اشاره به اقدامات این 
سازمان در راستای اشتغالزایی 
مددجویــان گفت: در ســال 
جاری 2 هزار و 10۷ شــغل 
کردیم  ایجاد  مددجویان  برای 
که بنا داریم تا این رقم را در 
ســال جاری به ۳ هزار و 500 

ارتقا دهیم.
وی بــا بیان اینکه در ســال 
گذشــته ۳ هزار و 59۷ شغل 

برای مددجویان بهزیستی ایجاد 
شــد، گفت:  بهزیستی فارس 
طی ســه سال گذشــته حائز 
رتبه نخســت کشور در بحث 

توانمندسازی مددجویان شد.
موســوی یکــی از راه های 
توانمندســازی مددجویان را 
خود اشتغالی دانست و گفت: 
تســهیالت  اعطای  بحث  در 
اشتغال سهم استان فارس ۳2۴ 
میلیارد ریال است و در طرح 
 2۷0 روستایی  فراگیر  اشتغال 
میلیارد ریال ســهم بهزیستی 

استان فارس است.

فارس  بهزیســتی  مدیرکل 
از اعطــای وام ۴ درصدی به 
میلیون  مبلغ 20  به  مددجویان 
تومان از محــل بند واو برای 
بحث خوداشتغالی خبر داد و 
گفت:  در بحث حمایت از زنان 
سرپرست خانوار تسهیالتی تا 
ســقف ۷ میلیون تومان اعطا 

می شود.
وی با یــادآوری اینکه 128 
هزار معلول در اســتان فارس 
وجود دارد، گفت: بسیاری از 
این افراد شاغل هستند و همه 

آن ها متقاضی شغل نیستند.

استان  دادگستری  کل  رئیس 
فارس گفــت: از زمان ابالغ 
بخشــنامه رئیس قوه قضائیه 
مبنی بر آزادی زندانیان مهریه 
۷0 درصد از این زندانیان در 
اســتان فارس از زندان آزاد 

شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از روابط عمومی ستاد 
دیه کشــور، علــی القاصی 
کاهش  »کمیته  نشســت  در 
جمعیت کیفری استان فارس« 
گفت: به دلیــل معضل ملی 
بدهکاران ناشــی از تعهدات 
مهریه و تاکید رییس دستگاه 
قضــاء در حل مشــکالت 
ناتوان  افراد  تقسیط  و  تعدیل 
در پرداخــت این دیون مالی 
بیش  امسال  مهرماه  انتهای  تا 
از ۴۴0 زندانــی مهریــه از 
آزاد  فارس  استان  زندان های 
شــده اند، حال این که پیش 
از این استان فارس به جهت 
آمار عددی میزبان بیشــترین 

تعداد زندانی مهریه بود.
اهتمام  از  تقدیــر  بــا  وی 
اداره کل  و  قضایی  مجموعه 
زندان ها در فراهم کردن زمینه 
افزود:  بخشنامه   این  اجرای 

بر  اقدام کــه عالوه  این  در 
قضایی  مســئولین  حمایت 
نقش  نیــز  اســتانی  خیرین 
موثری داشتند قریب به 1100 
در  غیرعمد  جرایــم  زندانی 
هشت ماهه امسال از بند آزاد 
و به آغوش گرم خانواده های 
خود بازگشتند که تعداد 26۷ 
نفر ایــن مددجویان به طور 
مســتقیم از محل کمک های 

ستاد دیه فراهم شده است.
القاصی یادآور شــد: فرایند 
موضوعی  مجازات ها  اجرای 
اســت که باید بیشتر مدنظر 
داشته  قرار  قضایی  همکاران 
و بــا حبس زدایــی ضمن 
کاهش جمعیــت ندامتگاه ها 
از معضالت  بروز بسیاری  از 

اجتماعی پیشگیری کنیم.
استان  دادگستری  کل  رئیس 
فارس با اشــاره به اینکه در 
یک سال گذشته با کاهش 1۴ 
درصدی ورودی زندانیان در 
اســتان فارس روبرو بوده ایم 
گفت: این اتفاق خجســته با 
حضــور مســتمر و هدفمند  
زندان ها  همکاران قضایی در 
محقق شــده است، به نحوی 
که در آخرین دیدار دادستان 

مرکز  انقــالب  و  عمومــی 
اســتان و معاونیــن وی در 
زندان با بیــش از 2000 نفر 
به  چهره  مالقات  زندانیان  از 
چهره صــورت گرفت تا از 
این طریق اقدامات اداری در 
زیادی  جمعیت  آزادی  زمینه 
از محبوسان تسهیل و تسریع 

شود.
با  بیــان کــرد:  القاصــی 
برگزاری کارگاه های آموزشی 
در حوزه اعمال مجازات های 
و  تصمیم ها  حبس  جایگزین 
استان  در  موثری  فعالیت های 
فارس شروع شــده اما الزم 
این  تقویت  است در راستای 
رسانی  اطالع  قانونی  ظرفیت 

دقیق تری داشته باشیم.
رئیس شورای قضایی استان 

بــر تالش و جدیت بیشــتر 
مدیران در جهت تغییر نگرش 
راستای  در  مجموعه  قضات 
بهره گیــری  از تأسیســات 
نتیجه کاهش  ارفاقــی و در 
جعیت کیفری زندان ها تأکید 
کرد و گفت: این تغییر نگرش 
ریاست  بخشنامه  به  توجه  با 
قوه قضاییه و تأکیدات علما و 
فقها در خصوص پرونده های 
که  گردید  ایجــاد  مهریــه 
می تــوان همین نگرش را در 
جهت کاهش جمعیت کیفری  
به ســایر تصمیمات قضایی 
قضــات در جرائم غیر عمد 
استفاده  تا  داد  مالی تسری  و 
از این ظریفت های قانونی به 
یک دیدگاه ثابــت و پایدار 

تبدیل شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری فارس، مهندس یداله 
رحمانی با بیان این که بی تردید 
برپایی نمایشگاه الکامپ و تلکام 
در استان فارس، فرصت مناسبی 
بــرای عرضــه محصوالت و 
خدمات رایانه، اینترنت، موبایل 
و خدمات الکترونیک و ماشین 
های اداری ، مخابرات و فناوری 
کشــور  جنوب  در  اطالعات 
اســت، افزود:  این نمایشگاه 
فرصت مغتنمی است که فعاالن 
این بخش در استان می توانند در 
آن، به نمایش دستاوردهای خود 
در این حوزه که پیشران توسعه 

می باشد بپردازند.
وی با اشــاره بــه این که در 
ســال های اخیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، بخش الینفک 
زندگی تــک  تک آحاد جامعه 
شده است، گفت: امروز کمتر 
کسب و کاری را می بینیم که 
از ارتباطات و فناوری اطالعات 
بهره نجوید و برای توسعه کسب 

و کار خود به آن بی نیاز باشد.
دولت  کرد:  تصریح  رحمانی 
با تاکید بسیار بر برنامه ریزی و 
استقرار دولت الکترونیکی، سعی 
در بکارگیری ابزارها و فناوری 
های دیجیتــال مرتبط با آن در 
جهت ایجاد شفافیت و سهولت 
دسترسی شهروندان به خدمات 

دولتی را دارد.
وی  ادامه داد: در این نمایشگاه 
عالوه بر آخرین دســتاوردها 
با  امسال  مرتبط،  زمینه های  در 
حضور بیش از 50 شرکت دانش 
بنیان و نوپا، سرمایه گذاران در 
این بخش، بخش های مختلف 
سمینارهای  الکترونیک،  دولت 
برنامه ریزی شده توسط اساتید 
محترم دانشگاه ها و مسابقات 
رباتیک دانــش آموزی رنگ و 
بوی دیگــری دارد که همین 
موضوع باعث جذب مخاطبین 
بســیار خوبی در سطح جامعه 

خواهد شد.
سرپرست استانداری فارس با 
اشــاره به این که در نمایشگاه 
الکامپ و تلکام فارس ســعی 
شــده از ظرفیت شرکت های 
دانــش بنیان و اســتارت اپ 
هــا جهت پوشــش نیازهای 
دســتگاه های اجرایی و بخش 
استفاده  ها  و شهرداری  دولتی 
نمایشگاه  این  در  گفت:  شود، 
تالش می شــود بــا حضور 
پررنگ اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی استان، از 
جهت  الزم  سرمایه گذاری های 
پیشبرد پروژه های مرتبط استفاده 

شود.
مهندس رحمانی با بیان این که 
در حــوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات، سه بخش از جامعه 
به صورت مستقیم نقش آفرینی 
می کنند، توضیــح داد: بخش 
صنعت که شامل دست اندرکاران 
و فعالین این حوزه که در واقع 
تولید کنندگان کاال و خدمات 
هستند، مردم به عنوان مصرف 
 کنندگان نهایی کاال و خدمات 
و دولت نیز بــه عنوان متولی 
بکارگیری کاال و خدمات تولید 
کنندگان در جهت ارائه خدمات 
مردم؛ بنابراین نمایشگاه الکامپ 
برای  مناسبی  فرصت  تلکام  و 
ایجاد آشنایی و تعامل میان این 
سه ضلع مهم در حوزه ارتباطات 

و فناوری اطالعات است.
وی با تاکید بر این که ارگان 
عمومی  نهادهای  دولتی،  های 
و دستگاه های اجرایی در این 
درخواست  و  نیازها  نمایشگاه 
های خــود را مــی تواند به 
صورت مستقیم با شرکت ها و 
تولید کنندگان کاال و خدمات 
در میان بگذارند، افزود: شرکت 
ها و فعاالن فناوری اطالعات نیز 
می توانند دستاوردها و تولیدات 
خود را به سازمان ها و دستگاه 
های دولتی و نهادهای عمومی 
ارائــه نمایند و بی شــک این 
ارتباط مســتقیم و در کنار آن 
تبادل فکر و اندیشه در حضور 
شرکت های ســرمایه گذاری، 

می تواند آینــده خوبی را در 
زمینه اشــتغال زایی، رونق و 
توسعه کسب و کارهای حوزه 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

ایجاد نماید.
سرپرست اســتانداری فارس 
گفت: انتقال دانش و تجربه از 
طریق نشست ها و گفتگوهای 
تخصصی و فنــی و همچنین 
برگزاری ســمینارها و کارگاه 
های آموزشــی از برنامه های 
جنبی نمایشگاه الکامپ و تلکام 

امسال است.
وی ادامه داد: در نمایشــگاه 
الکامپ و تلکام فارس بازدید 
کنندگان از هر قشــر از جمله 
مدیران و فعاالن بخش دولتی و 
بخش خصوصی، فعالین بخش 
ict و it اســتان و دانشجویان 
و اســاتید عزیز فرصتی فراهم 
آمده تا بتواننــد با تکنولوژی 
های  توانمندی  و  روز  هــای 
شرکت های بومی استان آشنا 
شده و نیازهای خود را جستجو 
و ایده ها و پیشنهادات شان را 
به اشتراک بگذارند. وی افزود: 
امید دارم برگزاری این نمایشگاه 
دستاوردهای خوبی برای استان 
فارس علی الخصوص در بخش 
آی سی تی و آی تی و فعالین 
این حوزه و شرکت های دانش 
بنیان استان و کشور داشته باشد.

در شش ماهه نخست امسال 
۷۳6 هزار و 222 تن ســیمان 
بــه ارزش 22 میلیون دالر به 
خارج از کشــور صادر شده 

است.
به گــزارش ســیمان خبر، 
معاون توسعه تجارت خارجی 
معدن  و  صنعــت  ســازمان 
میزان  با  ارتبــاط  در  فارس، 
صادرات سیمان از این استان 
گفت: در شــش ماهه نخست 
امســال ۷۳6 هزار و 222 تن 
ســیمان به ارزش 22 میلیون 
دالر به خارج از کشور صادر 

شده است.
سید رضا ساداتی افزود: این 
وزنی  نظر  از  صادرات  میزان 
1۳ درصد و از نظر ارزشــی 
یافته  افزایــش  درصــد   10

است. ســیمان تولیدی فارس 
عمان،  قطر،  کشــور های  به 
و  عراق  کویت،  افغانســتان، 
آفریقایی  کشــور های  برخی 

صادر می شود.
وی افزود:  فارس با ظرفیت 
تولیــد 6 میلیون و 906 هزار 
تولید  چهارم  رتبه  سیمان  تن 
از خراسان  را  پس  کشــور 
رضــوی، اصفهــان و تهران 

دارد.
 10 کــرد:  اظهار  ســاداتی 
کارخانــه ســیمان شــامل 
کارزین،  قیــرو  کارخانه های 
فارس و خوزستان، فارس نو، 
الرســتان، آباده، المرد، سفید 
نی ریز، سفید استهبان، داراب 
و خاکستری نی ریز در استان 

فعال است.

فارس  استانداری  سرپرست 
گفت: بدون تردید با توجه به 
کاهش  کنونی،  دشوار  شرایط 
موانع حــوزه تولید و صنعت 
همکاری  و  همدلی  تعامل،  با 
بخش های مختلف خصوصی 
و دولتــی امکان پذیر خواهد 

بود.
به ه گــزارش پایگاه اطالع 
فارس،  اســتانداری  رسانی 
در  رحمانی  یدالــه  مهندس 
و  مشکالت  بررســی  جریان 
موانــع مجموعه های تولیدی 
و صنعتــی با حضــور دکتر 
ارتباطات  وزیر  معاون  براری 
رئیس  و  اطالعات  فناوری  و 
از  ایــران  فضایی  ســازمان 
جات  کارخانــه  مجموعــه 
 )ITMC( ایــران  مخابرات 
بازدید کرد و ضمن بررســی 
موانــع و راهکارهای موجود 
برای رفع آنهــا افزود: بدون 
تردیــد با توجه به شــرایط 
دشــوار کنونی رفــع موانع 
حــوزه تولیــد و صنعت با 
همکاری  و  همدلــی  تعامل، 
بخش های مختلف خصوصی 
و دولتــی امکان پذیر خواهد 

بود.
وی با تاکیــد بر لزوم انجام 
کار تیمی برای رفع مشکالت، 
از مســئوالن ایــن مجموعه 
تولیدی خواســت با برقراری 
ارتباط موثر با دســتگاه های 
اصالح  روند  مربوطه  اجرایی 
ITMCبه  رسیدن  تا  را  امور 
ظرفیت  با  متناسب  جایگاهی 
هــا و توانمندی های موجود 

در آن پیگیری کنند.
فارس  استانداری  سرپرست 
همچنیــن خواهــان پیگیری 
جات  کارخانــه  مطالبــات 
مخابراتــی ایــران، از جمله 
دانش بنیان شدن این مجموعه 
ارتباطات  وزارت  همکاری  با 

و فناوری اطالعات شد.
یادآوری  با  رحمانی  مهندس 
موانع  رفع  کــه  موضوع  این 
های  مجموعه  مشــکالت  و 
از  یکی  صنعتــی،  و  تولیدی 
اهداف مهم در مدیریت ارشد 
اســتان فارس اســت، ابراز 
و  همکاری  با  کرد  امیدواری 
شــاهد  ها  بخش  همه  تعامل 
به  فارس  اســتان  دســتیابی 
صنعت  در  مطلوبــی  جایگاه 

باشیم.
ایران  مخابراتی  کارخانجات 
)ســهامی خاص( در ســال 
وزارت  مشــارکت  با   1346
در  وتلفن  تلگراف  و  پســت 
شــیراز در زمینی به مساحت 
مربع،  متر  هزار  یکصد  حدود 
با ظرفیت اسمی ساالنه تولید 
و   EMD تلفن  خط  هزار   45
60 هزار دستگاه تلفن رومیزی 
 1348 سال  در  و  شد  تأسیس 
بــه بهره برداری رســید. این 
های  ســال  در  که  مجموعه 
گذشته با تحوالت و تغییرات 
زیادی رو به رو شــده است  
نرم  تولیــــــد  بــر  عالوه 
افزار و سخت افزار مراکـــز 
تلفن  پرظرفیت  ســوئیچینگ 
اســاس  بر  همراه  و  ثابــت 
ITMC/ هــای  سیســتم 
  EWSD، ITMC/NEAX
ITMC/ و   ، ITMC/S12
تغذیه  منابع  تولیــد   ،  MSC
ســوئیچ مد، طراحی و تولید 
تولید  مخابراتی،  هــای  راک 
اضطراری  همراه  تلفن  مراکز 
به همراه دکل های تلسکوپی 
قابل حمل )BTS(، ســاخت 
همراه،  و  رومیزی  تلفن  انواع 
مخابراتی  های  ترمینال  انواع 
و انواع بردهای مورد مصرف 
در رایانه)PCM( و همکاری 
ارتباط  در  ها  شرکت  سایر  با 
با ساخت انواع قالب ها است.

2اخبار

رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد:

کاهش ۷0 درصدی زندانیان مهریه در استان فارس

سرپرست استانداری فارس:

دولت با استقرار دولت الکترونیکی در جهت ایجاد 
شفافیت تالش می کند

نمایشگاه الکامپ و تلکام فرصت مناسبی برای توسعه شرکت های دانش بنیان فراهم می آورد

مدیرکل سازمان بهزیستی فارس خبر داد:

تاسیس موسسه های خیریه اشتغالزایی برای ساماندهی 
اشتغال مددجویان

»سید جعفر احمدی زاده«
نظام آموزشــی ما در مرحلــه قانونگذاری، 
اهداف، ساختار و مدیریت نیازمند اصالحات 
اساســی است. در این نوشتار در مورد اصالح 
این موارد، مطالبی به صورت مختصر و مفید 

ارائه می شود.
الف:اصالح قوانین نظام آموزشی

بر اساس اصل سی ام قانون اساسی ما، دولت 
موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان 
را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم 
سازد و وســایل تحصیالت عالي را تا سرحد 
خودكفائي كشور به طور رایگان گسترش دهد. 
در این اصل به وســایل آمــوزش و پرورش 
رایگان اشــاره شده كه شــامل معلم، مدرسه، 
كتاب درســی، دفتر، امکانات آزمایشگاهی و 
ســایر تجهیزات مورد نیاز می شــود. البته در 
ســطحی باالتر می توان گفت كه در آموزش 
رایگان باید زمینه آموزش نیز كه شامل هزینه 
رفت و آمد، پوشاک، غذا و هزینه فرصت است 
را باید در نظــر گرفت.همچنین در این اصل، 
عالوه بر آموزش و پرورش رایگان به رایگان 
بودن آموزش عالی در حد نیاز كشور نیز اشاره 

شده است.
اصل ســی ام قانون اساسی چندین اشکال 

کلی دارد که به آنها اشاره می شود.
1-تمام قوانین باید بر اساس عدالت و كارایی 
باشند. در این قانون اصل عدالت در نظر گرفته 
نشــده اســت؛ چون درآمدهای دولت شامل 
درآمدهای حســاب عمومی و مالیاتهاســت. 
درآمدهای عمومی سهم همه مردم ایران بوده 
كه باید بــه صورت بهینه و مســاوی به آنها 
پرداخت شــود.درآمدهای مالیاتی نیز باید در 
جهت رفاه و منافع مالیات دهندگان هزینه شود.
از اینرو دولت نمی تواند از محل این درآمدها 

در بخش آموزش رایگان هزینه كند.
2- بر اســاس عدالت هر كــس باید هزینه 
خدمات خــود را بپردازد.همچنین می توان به 
بخشهای ضعیف جامعه از محل یارانه ها كمک 
كرد. از اینرو دولت می تواند از محل یارنه ها، 
به افراد و بخشهای ضعیف جامعه مثل بخش 

بهداشت، آموزش و غیره كمک كند.
3-قوانین باید كارآ باشــند. كارایی در بخش 
آموزش به این معناست كه با حداقل مصرف 
كاال و خدمــات و هزینــه، حداكثر آموزش 
به دســت آید و با حداقل آمــوزش، حداكثر 
مطلوبیت ایجاد شود. نظام آموزشی رایگان از 
طرفی هزینه نظام آموزشی را به شدت افزایش 
داده و از طــرف دیگر به علــت پایین بودن 
كیفیت آموزش، حداقل مطلوبیت برای دانش 
آموختــگان را دارد. از اینــرو این اصل قانون 
اساســی مغایر با عدالت و كارایی بوده و باید 

اصالح شود.
ب-اصالح اهداف نظام آموزشی

اهداف نظام آموزشی ما باید مبتنی بر اهداف 
اسالمی باشد نه اصول سرمایه داری كه در این 

مورد نکاتی بیان می شود.
1-در نظام سرمایه داری علم در جهت حداكثر 
كردن منفعت صاحبان سرمایه در جامعه هست؛ 
از اینرو برای آن محدودیتهایی زیادی در نظر 
مــی گیرند؛ ولی در نظام اســالمی، علم برای 
حداكثر كردن مطلوبیت حال و آینده همه افراد 
بوده و هیچ محدودیتی بــرای فرآگیری هیچ 
علمی برای هیچ كســی وجود ندارد.ولی این 

مساله با ساختار نظام آموزشی ما تطابق ندارد.
2- نتیجه عملی  و واقعی همه علوم در قوانین 
خالصه می شود؛ از اینرو برای اسالمی شدن 
قوانین، نیاز هست كه قوانین و دستورالعملها 
توسط متخصصین بر اساس دستورات اسالمی 
نوشته شود. اینگونه است كه جامعه متخصصین 
می توانند بر حکومت نظارت كرده و علم در 

جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
ج:اصالح ساختار نظام آموزشی:

اصالح ســاختار نظام آموزشی در سه بخش 
نونهاالن، كودكان و بزرگســاالن صورت می 

گیرد.
ج1-مدرسه نو نهاالن:

 این مدرســه برای آموزش بر اساس بازی و 
سرگرمی و تفریح می باشد.مدت این آموزش 

2 سال است.
ج2-مدرسه كودكان:

این مدرســه به مدت 4 ســال بوده و برای 
فراگری علوم  ادبیات، هنر، اجتماعی، طبیعی، 
كامپیوتر، ریاضی، كشــاورزی، پزشکی و فنی 
وغیره می باشد. در این مدرسه آشنایی كلی با 
این علوم جهت استعداد یابی دانش آموختگان 
می باشد. این دو مدرســه اختیاری بوده ولی 

امتحانات آن اجباری می باشد.
ج3-مدرسه بزرگساالن:

این مدارس برای رشــته های مختلف بوده و 
اختیاری می باشــد. از ابتدا تا انتهای علوم در 
این مدارس بوده و شــامل، مدرسه ریاضی  و 
مهندسی، تجربی و پزشکی، علوم انسانی، علوم 

فنی، علوم كامپیوتر، هنرو غیره می باشد.
ج4-شرایط مدرسه:

حضور هیچ دانش آموزی سركالس اجباری 
نبوده و می تواند از آموزش جایگزین استفاده 

كند.
مدرســه در تمام طول سال آماده فعالیت می 
باشــد. دانش آموزان می توانند در هر دوه ای 
كه دوست داشــته باشند و هر وقت بخواهند 

تحصیل كنند. همچنین برای كنترل و مدیریت 
هزینه ها، تشکیل كالسها باید به حد نصاب و 

ساعات استاندارد رسیده باشد.
د:اصالح مدیریت آموزشی

د1: نحوه ی كمک دولت به مدارس و دانش 
آموختگان:

1-دولــت در دوره آموزشــی كــودكان و 
نونهاالن، به دهکهای ضعیف، یارانه پرداخت 
می كند و برای دوره آموزشــی بزرگساالن و 
اختیاری به دانش آموختگانی كه دهک ضعیف 
باشند و نمره قبولی داشته باشند؛ یارانه پرداخت 

می كند.
2-مدارس مستقل و دولتی كه از طرف دولت 
اجبار به فعالیت دارند؛ اگر از محل شهریه ها 
نتوانند خودشان را اداره كنند؛ از محل بودجه 

دولت می توانند استفاده كنند.
د2: نحوه نظارت بر مدارس

نظــارت بر مدارس از طریق مدیر مدرســه، 
دولــت، والدین و دانش آمــوزان صورت می 
گیرد. مسلم استکه اگر واحد آموزشی كیفیت 
آموزشــش پایین بیاید؛ به همین نسبت نرخ 
آموزش نیز به عنوان جریمه كاهش یافته و به 

دانش آموختگان برگردانده می شود.
2- كالسها و مدرسه هایی كه مازاد هستند می 
توانند تغییر كاربری دهند. همچنین معلمانی كه 
مازاد هستند می توان به بخشهای دیگر دولت 
واگذارشوند و یا  بازخرید شده و یا بازنشسته 

شوند.
د3:نحوه ی آموزش دروس

1-برای رسیدن به اهداف آموزش باید از همه 
امکانات آموزشی از جمله كتاب، معلم، وایت 
بورد، اینترنت، موبایل، فضای مجازی، والدین، 

اردو، تفریح، مسابقه و غیره استفاده كرد.
2-ســاعات اســتاندارد هــر درس، اهداف 
آموزش، بخشــهای حفظی، مفهومی و عملی 

دروس مشخص باشد.
3- برای آموزش بهتر، تالش شــود از وسیله 
ای غیر از زبان، حداكثر استفاده شود.آموزش 
معلم محوری فقط در حد نونهاالن و كودكان 
باشــد؛ آموزش بزرگســاالن باید دانش آموز 

محور و گروهی بوده و معلم نظارت كند.
د4:نحوه امتحانات

1-امتحانات نونهــاالن و كودكان به صورت 
كیفی بوده و به منظور اســتعداد یابی در آنها 

انجام می شود.
2-هر فردی در هر رشته و فنی كه بخواهد؛ می 
تواند آزمون داده و كسب مدرک كند.همچنین 
سواالت امتحان مشخص بوده و همان اهداف 
درسهای حفظی  امتحان  درسهاست.همچنین 
و مفهومی بهتر است به صورت تستی بوده و 
درسهای عملی نیز به صورت عملی با سواالت 

مشخص و استاندارد باشد.
3-برای كم شدن استرس امتحان، بهتر است 
A,B,C,Dباشد.همچنین  صورت  به  نمرات 
فرمولهــا و مطالب حفظی مورد نیاز در اختیار 

دانش آموختگان قرار داده شود.
ه:اشکاالت نظام آموزشــی و راه های 

رفع آنها
1- در نظام آموزشــی ما اهداف، ســاختار 
و عملکرد با هم تطابقــی ندارند. امروزه نظام 
آموزشــی با جامعه و مشکالت جامعه سر و 
كاری ندارد؛ این مساله بدلیل نگاه سرمایه داری 
به علم در جامعه می باشــد. با اصالح قوانین، 
اهداف و ســاختار در این بخش، همه افراد در 
همه رشته ها می توانند با كمترین هزینه كسب 
دانش و مدرک كنند.همچنین افرادیکه كارایی 

باالتری دارند؛ جذب نظام اشتغال می شوند.
2- نظام آموزشــی با هزینه های بسیار، علوم 
كم منفعت و غیر الزم را به دانش آموختگان یاد 
می دهد؛ همچنین در نظام آموزشی ما به هوش 
اجتماعی، هیجانی، تصویری، منطقی، معنوی 
و سایر هوشــها چندان توجهی نمی شود؛ از 
اینرو بسیاری از استعدادها و خالقیتها در دانش 
آموختگان از بین مــی رود؛ برای اصالح این 
روند باید از ابتدا در افراد استعدادیابی شود و 
هر كسی در هر بخشی به هر نحوی كه دوست 
دارد؛ كســب آموزش و مدرک كند.همچنین 
كسب دانش باید به عنوان بهترین و مفیدترین 

مشاغل در جامعه شناخته شود.
3- امروزه به نظام آموزشــی در كشــور ما 
بــه عنوان هزینه و معضل نگاه می شــود؛ در 
صورتیکه با واقعی كردن هزینه های این بخش 
و گرفتن شهریه و اختیاری كردن حضور سر 
كالس و دایمی شــدن مدارس و بهینه شدن 
آموزش، بسیاری از هزینه های آموزش و هزینه 
هــای اجتماعی آن، كاهش یافتــه و از طرف 
دیگر درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم)كاهش 
هزینه ها(افزایش یافته و مطلوبیت جامعه در 
این بخش حداكثر می شــود.همچنین بخش 
آموزشــی تقریبا همه مولفه های اشتغال را از 
جمله مولفه سالمت روانی و جسمی، فراگیری 
هنجارهای اجتماعی و خالقیت  را داشــته و 
با كاهش هزینه ها، مولفه درآمدی نیز تقویت 
می كند؛ از اینرو بخش آموزش بهترین بخشی 
اســتکه می تواند مولفه های بخش اشتغال را 

تقویت كند.
در پایان باید گفت اصالحات در نظام آموزشی 
باعث می شود كه با كمترین هزینه و كمترین 
مصــرف كاال و خدمات، مطلوبیت همه افراد 

جامعه حداكثر شود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن فارس،

افزایش صادرات سیمان فارس

سرپرست استانداری فارس در بازدید از کارخانه جات مخابراتی ایران؛

تعامل و همکاری بخش های 
دولتی و خصوصی راهکار کاهش 

موانع در بخش های تولیدی 
فارس است

نظام آموزشی نیازمند اصالحات بنیادین
مقاله


