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دالیل ناتوانی دولتها در حذف کنکور

همراه با
نمایش فیلم

مافیای هشت هزار میلیارد تومانی اجازه حذف کنکور
را نمیدهد

1

نماینده مردم شیراز در مجلس در نطق میان دستور:
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس خبر داد:

رونمایی از  50وقف جدید در هفته وقف
به ارزش  30میلیارد تومان در فارس
تخفیف  15تا  20درصدی به مستأجران موقوفات
در هفته وقف
2
رئیس شورای شهر شیراز:

برآورد درستی از آسیبهای اجتماعی شیراز نداریم
2

در شصتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز عنوان شد؛

پاسخگویی؛ پاشنه آشیل برخی مدیران
2

2

کارآفرینان
به علت نگاه بدبینانه
سرمایههای خود
را به امارات و ترکیه
میبرند

همین صفحه

همراه با تحلیل خبر

برداشت زعفران
در شهرستان آباده
آغاز شد

میزان باالی بازماندگی
از تحصیل کودکانکار

شهرستان مدیرکل میراث فرهنگی و
صنایعدستی هرمزگان اعالم کرد؛
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دالیل ناتوانی دولتها در حذف کنکور

مافیای هشت هزار میلیارد تومانی اجازه حذف کنکور را نمیدهد

ایرنا پالس :تصمیم برای حذف کنکور از اواخر دهه هشتاد در مجلس شورای اسالمی
گرفته شده و به دولت ابالغ شده است ،اما هیچ دولتی نتوانسته آن را اجرا کند و
همچنان کنکور بهموقع و با دقت بسیار برگزار میشود .شاید درآمد باالی مؤسسات
کنکور به حدی زیاد شده است که میتوانند نهادهای مختلفی را با خود همراه کنند تا
جلوی حذف فرآیند کنکور گرفته شود.
هیچ دولتی نتوانسته تاکنون کنکور را حذف کند
چندان از واقعیت دور نیست که بخشی از باقی ماندن کنکور بر جای خود به دلیل
کمک رسانهها به کالسهای آمادگی کنکور و بازتولید اهمیت استفاده از خدمات
مؤسسات کنکور است .در این میان ،صداوسیما بهعنوان رسانهای که مخاطبان فراوانی
دارد و حتی در دوردستترین نقاط نیز بهسادگی امکان دسترسی به آن وجود دارد،
اهمیت کنکور را در نظر خانوادهها افزایش میدهد .عملکرد این رسانه به دلیل درآمد
قابلتوجهی است که از مؤسسات کنکور برای پخش تیزرهای تبلیغاتی و یا فروش
آنتن تلویزیون به دست میآورند.
فرآیند کنونی آمادگی برای کنکور ،در آموزش مؤثر نیست
داوود محمدی ،نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی درباره درآمدهای حاصل از
مؤسسات کنکور به ایرنا پالس میگوید :در رابطه با کنکور مرتبًا در کمیسیون بحث
میشود و قانونی داریم که در مجلس قبل تصویب شده که کنکور بهتدریج حذف
شود و امتحانات دانشآموزان در دوره متوسطه جایگزین آن شود .در حاشیه آن هم
مسائل مرتبط با درآمدهای مؤسسات کنکور بحث میشود و در کنار آن کتابهای
کمکدرسی ،کالس کنکور و ...موردتوجه است و ارزیابی میشود که درروند آموزش
مؤثر هستند یا خیر ،به نفع آموزش کشور هستند و تا چه حدی تأثیر دارند.
وی افزود :واقعیت این است که در قالب کالسهای کنکور و کتابهای کمکدرسی،
تبلیغات هم وجود دارد .رقم این تبلیغات بسیار باالست و صداوسیما که به دنبال منابع
درآمد میگردد طبیعی است که به سراغ این تبلیغات برود .عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس در مورد اهمیت پرداختن به مسئله مؤسسات کنکور گفت :بحثی
که رسانه و مجلس باید به آن بپردازد این است که کالسهای کنکور ،کتابهای
کمکدرسی و توصیههایی که به خانوادهها میشود باید باعث رشد آموزشی و توسعه

کشور شود .وی افزود :در مورد حذف کنکور عالوه بر اصل مسئله باید روی مسئله
کالسها و کتابها بحث و بررسی شود .مسائل مرتبط با صداوسیما و تبلیغات کنکور
از مسائل بعدی آن است که باید در فضای آموزش کشور به آن بپردازیم .من بهعنوان
معلمی که سی سال تدریس کرده و با روند کار آشناست ،این فرآیند را در آموزش
مؤثر نمیدانم و این نوع کتابها و کالسها ،آمادگی موقتی در افراد به وجود میآورد
تا تست بزنند و در کنکور شرکت کنند ،اما این فرآیند برای توانمندی علمی ،خالقیت
و آمادگی برای آموزش عالی مفید نیست.
تبلیغات صداوسیما باید برای جامعه مفید باشد
محمدی در مورد عملکرد صداوسیما در تبلیغ مؤسسات کنکور و در پاسخ به بازتولید
نیاز به کنکور گفت :بحث را تا حدودی گستردهتر میکنم ،شرکتی به نام پدیده
شاندیز داشتیم که به معضل اقتصادی کشور تبدیل شد و همچنان مسئله آن الینحل
است و تعداد زیادی از خانوادهها سرمایهشان را در آنجا سرمایهگذاری کردند ،تبلیغات
این مؤسسه هم با صداوسیما بود .وی افزود :تبلیغات صداوسیما باید به سمتی برود
که برای جامعه مفید باشد .اینکه صرفًا نگاه اقتصادی باشد و بگوید میخواهم منبع
درآمد داشته باشم تا مخارج را تأمین کنم و از طرفی مشکالتی را به وجود آورد،
درست نیست .این مسئله یا باید به شکل قانونی دنبال و حل شود یا باید نهادهایی که
رسانه را مدیریت و یا نظارت میکنند ،مثل خود مجلس ،تذکر دهند که این برنامهها
مفید نیست و این سیاستگذاری اشتباه است .باید برای دستگاه عظیم صداوسیما که
در حال اطالعرسانی است و مردم به خروجی آن اطمینان دارند سیاستگذاری شود
تا مفید باشد .باید کار بیشتری در این مسئله انجام شود تا اگر مضراتی برای جامعه
دارد حل شود.
پیامکهای تهدیدآمیز برای جلوگیری از حذف کنکور
علیرضا سلیمی ،نماینده محالت در مجلس شورای اسالمی در موردبحث کنکور و
درآمدهای آن میگوید :در مجلس قانون تصویب شده و دولتهای مختلف از اجرای
این قانون طفره میروند .از سال  1389قانون حذف کنکور در مجلس تصویب شده
است ،دولت ابتدا درخواست کرد در فرآیندی پنجساله این کار را انجام دهد ،سپس دو
سال مهلت گرفتند و مجدد یک سال دیگر زمان خواستند.

تشکیل پرونده قضایی برای
عامالن تلف شدن
پرندگان شکاری در سروستان

چهلمین روز درگذشت
چهل روز غمناک از هجران مادر عزیزمان زنده یاد

کارآفرینان به علت نگاه بدبینانه سرمایههای خود را به امارات و ترکیه میبرند
سیاهنمایی میکنند گردشگری میتواند نقش بهسزایی را برای برگرداندن این تصویر
ایفا کند ،گفت :در حال حاضر چند میلیون ایرانی تحصیلکرده در خارج از کشور
عمدتًا با تمکن مالی مناسب حضور دارند که از آمدن به کشور واهمه دارند.
سوءظن و بیاعتمادی بالی جان جامعه شده است
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود :سوءظن و بیاعتمادی بالی جان جامعه شده
است و دایره خودی و غیرخودی آنقدر محدود شده که یارای عبور از آن نیست؛
گاه آنقدر بدبینانه و بیاساس بر طبل دو تابعیتیها ،نفوذیها و جاسوسها میکوبیم
که چیزی نمانده هر کس که در خارج از کشور تحصیلکرده را جاسوس خطاب
کنیم.
وی تأکید کرد :آنقدر نسبت به کارآفرینان و سرمایهگذاران بدبینانه عمل شده که
دست از کار کشیده و فکر و سرمایه خود را به عربستان ،امارات و ترکیه بردهاند.
برخی بانکها و شعب حتی از بانک مرکزی هم تمکین نمیکنند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی یادآور شد :این تعداد باالی بانک و
شعب که حتی از بانک مرکزی نیز تمکین نمیکنند چه ضرورتی دارد ،چرا دولت
آنها را با هم ادغام نمیکند.
وی گفت :تابآوری جامعه از ساختاری که به دولت طعنه میزند و در برابر آن قرار
میگیرد به سر آمده و بازگشت به قانون و فرمایشات رهبری تنها چاره کار خواهد
بود .این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر توجه به وضع معیشت بازنشستگان
در مقطع کنونی از موضوع نابسامانی ایجاد شده در دانشگاه آزاد در جذب دانشجویان
پزشکی انتقاد و اظهار کرد :در مقطع کنونی به جد باید مراقب دالالن نفتی باشیم که
آنان به دنبال این هستند که در این شرایط اقتصادی وضعیت تعامالت بینالمللی را به
آشوب بکشانند و در شرایط بحرانی از آب گلآلود ماهی بگیرند.

حوادث

ارزآوری یکمیلیون و ۸۲۰
هزار دالری صنایعدستی
هرمزگان

نماینده مردم شیراز در مجلس در نطق میان دستور:

نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از اینکه سوءظن و بیاعتمادی بالی جان جامعه
شده است ،گفت :آنقدر نسبت به کارآفرینان و سرمایهگذاران بدبینانه عمل شده که
دست از کار کشیده و فکر و سرمایه خود را به عربستان ،امارات و ترکیه بردهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،علی اکبری در نشست علنی مجلس
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت ایام عزاداری رحلت پیامبر
اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و علی بن موسی رضا (ع) به حضور
حماسی زوار در ایام اربعین حسینی در کشور عراق اشاره و اظهار کرد :این رویداد،
جهان را به شگفتی و تأمل واداشت و این گردهمایی عظیم پیامی کارساز برای
بدخواهان و دشمنان اسالم و ایران داشت.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه  13آبان ماه نیز یادآور
روزهای ارزشمند است که با اتکا با آن روحیه میتوان بر یاوهگوییهای ترامپ
غلبه کرد ،گفت 40 :سال است که از انقالب میگذرد و تهدید و تحریم همواره بر
کشور سیطره داشته است؛ در این دوران با ارز تکنرخی ،دونرخی و چند نرخی فقط
فساد و رانت ترویج پیداکرده است و این مدل روش مدیریت موردنظر برای عبور
از گذرگاه تحریم نیست.
آفتابهدزدها به محکمه میرود و دانهدرشتها به چپاول میپردازند
وی تصریح کرد :در این میان آفتابهدزدها به محکمه میروند و دانهدرشتها بهراحتی
به چپاول خود ادامه میدهند ،پیشنهاد میدهم قیمت ارز را آزاد کنید تا عرضه و
تقاضا خود نرخ واقعی خودش را تعیین کند ،راههای رفته قبلی رنگباخته و پرهزینه
هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه
در شرایطی که تبلیغات سوءرسانههای جهان و شبکههای استعماری نسبت به ایران

حوادث

معصومه کوشش

«همسر زنده یاد حاج فرامرز رحیمی کازرونی»
گذشت .به همین مناسبت روز پنجشنبه  97/8/17از ساعت  3/5الی  5/5بعداز ظهر بر تربت پاکش
دربهشت زهرای کازرون گرد هم میآییم و یاد و خاطراتش را گرامی میداریم.
سعی بسیار بکردیم که بمانی و نشد باز بر شاخه ی ما نغمه بخوانی و نشد
برکت و شادی این باغ تو بودی مادر همگی خواسته بودیم که بمانی و نشد
خانواده داغدار رحیمی کازرونی
7/1374

آگهي فراخوان استعالم واگذاری مدیریتی تسهیالت زایمانی باالده (نوبت دوم)

شبکه بهداشت و درمان کازرون در نظر دارد تسهیالت زایمانی باالده را از طریق آگهی فراخوان به افراد
یا شرکت های ذیصالح واگذار نمايد .از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل ميآيد از تاريخ
 97/08/15لغايت ساعت  12:00مورخ  97/08/22از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز به آدرس
 .http://mkp.sums.ac.ir/gharardadنسبت به دریافت  ،تکمیل و اعاده اسناد استعالم به واحد حراست
این شبکه اقدام نمايند.
028313

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون

آگهي فراخوان عمومي شركت در استعالم قیمت واگذاري اجاری مکان چاپ و تکثیر  
شبکه بهداشت و درمان کازرون

شبکه بهداشت و درمان کازرون در نظر دارد مکان چاپ و تکثیر خود را از طريق فراخوان به افراد یا شركتهاي ذيصالح
واگذار نمايد.از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل ميآيد از تاريخ  1397/08/15لغايت ساعت  12:00مورخ
 1397/08/22از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز به آدرس  http://mkp.sums.ac.ir/gharardadنسبت
به دریافت  ،تکمیل و اعاده اسناد استعالم به واحد حراست این شبکه اقدام نمايند.
رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کازرون
028314

آگهی تملک

028315

به اطالع مالکین و ذینفعان میرساند :شهرداری کازرون قصد دارد جهت احداث خیابان و
پروژه عمرانی مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب
 1370/8/28نسبت به تملک پالکهای ، 96/52 ، 95/325 ،95/24 ، 95/23 ، 95/29 ،95/36
 95 /28 ،95/5 ، 95/43 ، 96/53 ، 96/51و  95/15همگی قطعه  4بخش  7فارس اقدام نماید،
لذا بدینوسیله از مالک یا مالکین پالک های ذیل الذکر دعوت می گردد با مراجعه به شهرداری
کازرون در راستای تبصره یک قانون فوق نسبت به انتخاب و معرفی کارشناس مورد وثوق و
مرضی الطرفین خود ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند.
در غیر اینصورت شهرداری مستند به تبصره  4قانون فوق با مراجعه به دادگستری و انجام مراحل
قانونی نسبت به تملک امالک ذکر شده اقدام نموده و تمام عواقب احتمالی آن برعهده مالک یا
مالکین خواهد بود.
علی باقری ،شهردار کازرون
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