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جــواد بابازاده :هفته گذشــته روحانی در مجلس گفت:
»نماینــدگان محترم ،ما )یعنی دولت( خدمات را گران به
مردم میدهیم .ما برای هر دانشآموزی بهطور متوســط
در ســال آینده چهــار میلیون تومــان از خزانــه مردم و
بیتالمال هزینه میکنیم ،البته بهطور متوسط .درحالیکه
اگــر دولت بخواهد این خدمــت را از مردم بخرد و مردم
خودشــان این کار را انجــام دهند ،حداکثــر یک میلیون
به مصلحت خودش نمیداند از آن دفاع کند .اولینباری
تومان میشود .چهاربرابر بیشــتر ،از پول بیتالمال برای
که رئیسجمهور این بحث را مطرح کرد ،صراحتا گفت که
یک دانشآموز هزینه میکنیم ،درحالیکه میتوانیم این
این مطلب را وزیر )آقای بطحایی( گفتهاند.
را ارزان کنیم .البته این کار ممکن اســت پنج ســال یا ۱۰
کامــران رحیمی :ایــن نظر رئیسجمهــور که »هزینه
سال طول بکشد .ما امسال در بودجه این پیشنهاد را دادیم
تمامشده کاالها یا خدمات را به حداقل ممکن برسانیم«،
که ســال آینده حداقل  ۱۰درصد به صورت خرید خدمات
حرفی درســت و منطقی اســت .این نوع نگاه به عرصه
باشــد و این میتواند بعــدا ادامه پیدا کنــد« .حرفهای
اقتصاد اعم از تولید کاال یا خدمات از منظر اقتصاد بازار آزاد
روحانی واکنش بســیاری در میان اهالی آموزشوپرورش
که مبتنی بر رقابت در حوزههای عرضه و تقاضاست کامال
ایجــاد کــرد .خیلیها برآشــفتند و در جاهــای مختلف
اصل درستی اســت .ولی یک پیشنیاز دارد که روحانی و
اعتراضشــان را بیــان کردنــد .البته موافقان صدایشــان
تیم معتقد به اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت ،باید مدنظر قرار
کمتر شنیده شــد .این ســخنان رئیسجمهور به معنای
دهند و اینکه باید طبقه متوســط قوی و گستردهای شکل
کاالســازی آموزشوپرورش و چوب حراجزدن بر آموزش
بگیرد و ســطح درآمد آنها هم بســیار باالتــر از وضعیت
و خــالف عدالت آموزشــی قلمداد شــد .مگــر بودجه
موجود باشــد .اقتصاد ایران تا رســیدن به شرایط اقتصاد
آموزشوپرورش از بیتالمال تأمین نمیشود واگذاری آن
آزاد بسیار فاصله دارد و تا آن زمان دولتها ناگزیر هستند
به بخش خصوصی با قیمت پایینتر چه ایرادی دارد؟ در
هزینههای آموزش ،بهداشــت و ...را از درآمدهای نفتی و
میزگرد مجازی با حضور شیرزاد عبداللهی ،شهرام جمالی
مالیاتی خود بپردازند .اگر زمانی بخش خصوصی واقعی
و کامران رحیمی ،سه کارشناس حوزه آموزشوپرورش به
در ایران شکل گرفت ،رشد اقتصادی ایران باال رفت ،درآمد
تحلیل صحبتهای روحانی درخصوص آموزشوپرورش
سرانه افزایش چشمگیر پیدا کرد و رفاه عمومی و گسترده
که هفته گذشــته در مجلس شورای اســالمی بیان شد،
شــکل گرفت ،میتوان بــه فکر گرفتن هزینــه آموزش از
پرداختیم.
شهروندان بود .متأسفانه منابع درآمدی دولت که محدود
شــهرام جمالی :ابتدا باید دید این سخن رئیسجمهور
میشــود ،بالفاصله به صرفهجویــی در بخش آموزش و
کــه میگوید »آموزشوپــرورش گران تمام میشــود« بر
فرهنگ فکر میکنند.
چــه منطقی اســتوار و مبنــای این گران تمامشــدن چه
شیرزاد عبداللهی :بحثی که رئیسجمهور مطرح کرد،
محاســباتی بوده اســت .اگر منظور این است که بودجه
اتالف منابع در سیستم دولتی است .مالکیت و تصدیگری
تخصیصدادهشــده نســبت به قیمت واقعی یا تمامشده
دولتی عامل اتالف منابع است .دولت برای انجام کاری که
بیشتر اســت ،باید مبنای این محاســبات مشخص باشد.
در بخش خصوصی هزار تومان تمام میشود ،چهار ،پنج
رئیسجمهــور و رئیس ســازمان برنامهوبودجه کشــور
برابر هزینــه میکند و آخر هم کار روی زمین میماند .من
معتقدند که قیمت تمامشده آموزشوپرورش یکچهارم
فکر نمیکنم کسی بر اساس تجربه و مشاهدات خود این
قیمت فعلی اســت و عدد را به طور متوسط یک میلیون
را انکار کند .االن شــرکتهای دولتی همه ضرر میدهند.
تومان بهازای هر دانشآموز در سال اعالم کردهاند .هرچند
بانکهای دولتــی تقریبا همگی ورشکســتهاند .واگذاری
وقتی رئیسجمهور در ادامه ایــن مطلب میگوید» :باید
شــرکتها و کارخانهها ذیل اصــل  ۴۴هم تبدیل به منبع
به سمت خرید خدمات آموزشــی برویم« ،موضوع کامال
جدیدی برای رانت و سوءاســتفاده شده و بهجای بخش
روشن اســت که هدف اصلی »ارزانسازی نرخ آموزش«
خصوصی بخش خصولتی )شــبهدولتی( شــکل گرفته
اســت و نه »کاهش هزینههــا« .اما برای اجتنــاب از این
که بدتر از بخش دولتی اســت .مصادرههای اول انقالب
پیــشداوری به نظرم پرســش و مطالبه اصلــی باید این
کارخانههای موفقی مانند کفش ملی ،ایرانناسیونال ،ارج
باشــد که ســازمان برنامهوبودجه
و ...را تبدیــل به بنگاههــای دولتی
که ادعــای بودجهریــزی عملیاتی
با مدیــران رانتی و نــاوارد کرد .این
و بــر مبنــای قیمــت تمامشــده را
کارخانههــا و شــرکتها االن باری
دارد ،فرمهــای اطالعــات عملکرد
بــر دوش دولتانــد و نمیدانــد با
و فهرســت موضوعــات هزینههای
آنها چه کنــد؟ ســخن روحانی در
آموزشوپرورش را به تفکیک منتشر
کلیت خود بسیار شجاعانه ،درست
کند تا در مرحله بعد بتوانیم قضاوت
و منطبــق با نظــرات کارشناســی
عبداللهی :عددی که از طرف سازمان
دقیقتری داشته باشیم.
اقتصاددانهاست.
برنامهوبودجه و شخص وزیر ارائه شده،
شیرزاد عبداللهی :صورتمسئله
بابازاده :آقــای عبداللهی دالیل
را باید درســت طرح کرد .در الیحه ممکن است دقیق نباشد اما اتالف منابع دفاع شــما و کارشناســیبودن این
در سیستم دولتی بخشی از واقعیت
بودجه ســال  ۹۸تقدیمی دولت به
حرفهــا فقــط جنبه مثبــت مالی
است و ربطی به صرفهجویی ندارد
مجلس آمده است» :دولت مکلف
برای دولت اســت؟ آیــا حرفهای
اســت از ابتــدای ســال تحصیلی
منتقــدان در مــورد افزایــش
 ۹۹-۹۸ســاالنه  ۱۰درصد از دانشآموزان تحت پوشش
بیعدالتــیِآموزشــی و کمترشــدن بــازده پرســنل و...
وزارت آموزشوپــرورش را بــه صورت خریــد خدمات از
وارد نیست؟
بخــش غیردولتی واجد شــرایط و ذیصالح و به صورت
شیرزاد عبداللهی :مسئله دولت نیست .بعضی تا حرف
آمــوزش رایگان عالوهبــر تعداد دانشآموزان مشــمول
دولــت و پول دولت به میان میآیــد ،توجه نمیکنند که
فعلی اداره کند .آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت
پول مال مردم است .عدهای میگویند درست است که در
آموزشوپــرورش و ســازمان برنامهوبودجــه به تصویب
شــرکتهای دولتی حیف و میل و ریختوپاش هست اما
هیئت وزیران خواهد رسید« .بودجه هر دستگاهی توسط
آموزشوپرورش بنگاه اقتصادی نیســت که منابع در آنجا
مسئوالن همان دســتگاه در چارچوب سیاستهای کلی
تلف شــود .چرا رئیسجمهور آموزشوپــرورش را مثال
دولت تهیه و به ســازمان برنامه ارائه میشــود .بنابراین
میزند؟ به این مطلب توجــه کنید :به گزارش خبرگزاری
بودجــه آموزشوپرورش و بند مربوط بــه خرید خدمات
پانا وابســته به آموزشوپرورش معاون توســعه مدیریت
آموزشــی در الیحــه بودجه قطعــا پیشــنهاد وزارتخانه
و پشــتیبانی وزیر آموزشوپرورش همیــن چند روز پیش
و البتــه در چارچــوب سیاســتهای دولت بوده اســت.
گفت ۵۰» :هزار ابالغ مورددار را شــاهد هســتیم« .آقای
بنابراین ایــن ادعا که حرف رئیسجمهور ناشــی از عدم
ترکمن توضیح میدهد» :کســانی مرخصی بدون حقوق
شــناخت آموزشوپرورش بوده ،غلط اســت .این نظر در
گرفتند و در لیســت حقوق هســتند .برخــی از دو محل
آموزشوپرورش و سازمان برنامه پخته شده است ،اما وزیر
حقــوق میگیرند .برخی افراد مأمور در دیگر دســتگاهها
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بیعدالتی آموزشی و ادامه کاالییشدن آموزش است .به
نظر شما این عوارض در اجرای این طرح خواهد بود؟
عبداللهی :قاعدتا وزیــر آموزشوپرورش و معاونانش
کــه تهیهکننده اصلی بخــش آموزشوپرورشــی الیحه
بودجه هستند باید به عنوان عضو هیئت دولت ،در توییتر،
در صداوسیما و همه تریبونها از کلیت بودجه دفاع کند.
االن بازی »کی بود کی بــود من نبودم« را دنبال میکنند.
بــه صورت پایلــوت در برخی مــدارس و اســتانها اجرا
طبق بخشــنامه دولت ،وزرا و معاونــان حق البیگری در
شــده اســت ،یعنی مکان آموزشــی که مالکیــت آن با
مجلس برخالف مفاد الیحه را ندارند .بنابراین حرفهای
آموزشوپــرورش بوده ،در اختیار یک فرد قرار داده شــده
وزیر و معاونانش از این دست که ما با نمایندگان مشغول
و بر حســب تعداد دانشآموزان و به نســبت سرانه آنها
رایزنی بــرای افزایش بودجــه و حذف ایــن و آن تبصره
مبلغــی در اختیار پیمانکار آموزشــی قــرار داده و از وی
هســتیم ،عوامفریبی اســت .فــرض کنیم وزیــر هم مثل
خواسته شده است با این مبلغ هزینه دستمزد معلمان و
بعضی منتقدان معتقد اســت که خرید خدمات مخالف
پرســنل اجرائی مدرسه بهعالوه هزینههای جاری مدرسه
اصــل  ۳۰قانون اساســی و به معنای خصوصیســازی
را بپردازد و هر چقدر توانست صرفهجویی کند و بر مبنای
آموزشوپرورش اســت و وزیر و تیم او بــا خرید خدمات
مدیریت صحیح خود ،آن را به عنوان ســود ساالنه بردارد.
مخالفانــد .البته این یــک فرض محال اســت زیرا وزیر
آیا واقعا کار پژوهشی دقیق و درستی در این زمینه صورت
آموزشوپــرورش زیر الیحه بودجه را امضا کرده اســت.
گرفته که کیفیت معلمان به کار گرفته یا محصول نهایی
بااینحــال در صورت چنین فرضی آقــای بطحایی باید از
که دانشآموزان بودند ،چگونه بوده است .آیا دستمزدها
هیئت دولت کنار برود تا فردی هماهنگ با دولت و مدافع
منصفانه بوده یا حداقل مدنظر قانون کار بوده اســت؟ آیا
نظرات رئیسجمهور روی کار بیاید .من فکر میکنم شگرد
والدین از پیشرفت تحصیلی فرزندان خود رضایت دارند و
دوگانه گفتاری و دوگانــه رفتاری وزیر دیگر کار نمیکند و
چندین پارامتر دیگر را میبایست ارزیابی میکردند تا بتوان
حداقل برای معلمان و حتی همکاران او در ســتاد روشن
این پایلوت را ساالنه  ۱۰درصد گسترش داد.
شــده اســت .همچنان که ایفای نقش فعــال صنفی از
شــهرام جمالی :موضــوع اصلی این اســت که آنچه
جانب حاجیبابایی که  ۲۰ســال نماینده و چهار سال وزیر
کاهــش هزینــه از طریــق بهــرهوری نامیده میشــود،
آموزشوپرورش بوده عوامفریبانه است .این را هم بعضی
در آموزشوپــرورش بیشــتر از آنکــه بهواســطه کمتــر
دوستان گفتهاند که خرید خدمات مخالف اصل  ۳۰قانون
مصرفکردن و حتی درستمصرفکردن حاصل شود ،باید
اساسی اســت .اصل  ۳۰قانون اساســی با خرید خدمات
از مهندسی درست منابع انســانی حاصل شود .مثال یک
نقض نمیشود چون طبق اصل » ۳۰دولت موظف است
بخش مهم همانطور که آقای الهیار و پیشتر هم معاون
وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان
وقت پارلمانی وزارت گفته بود ،مربوط به فرار نیروهاست؛
دوره متوســطه فراهم کند« .در اصل  ۳۰اسمی از مدرسه
بهویژه نیروهایی که ابالغ آموزشی میگیرند ولی در واحد
دولتی یا نوع و کیفیت لوازم برده نشــده و دولت میتواند
آموزشــی حضور ندارند و تعدادشــان هم براساس آمار
ادعا کند کــه این اصل را نقض نکــرده ،چون بابت خرید
اعالم شده کم نیست .تردیدی نیست که مدیریت نامناسب
خدمات آموزشــی پولــی از دانشآمــوزان نمیگیرد .این
در هر نهــادی تا اندازه زیادی در هدررفت بودجه آن نهاد
بحثها در دهه  ۶۰مطرح شــد و شورای نگهبان در سال
مؤثر است .واقعیت این اســت که در آموزشوپرورش از
 ۶۵حتی تأسیس مدارس غیرانتفاعی را مخالف اصل ۳۰
سالها پیش ما با مشــکلی به نام ساختار ناکارآمد توزیع
قانون اساسی ندانست.
نیرو مواجــه بوده و همچنــان هم مواجهیم؛ مشــکلی
جمالی :اتفاقا به موضوع رایگانبودن هم اشاره شده:
که بــه دلیل اختالف نظر و عدم اجمــاع در مبانی نظری
در جــزء  ۱بند ب تبصــره  ۲۱مادهواحده الیحه بودجه ۹۸
هیچگاه به مســئلهای تبدیل نشده که براساس آن مبانی،
آمده اســت» :دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی
سازوکار مناسبی برای حل مســئله طراحی شود .معاون
 ۱۳۹۸-۹۹ساالنه  ۱۰درصد از دانشآموزان تحت پوشش
پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش سال گذشته
وزارت آموزشوپرورش را به صورت خرید خدمات از بخش
با اســتناد به گزارشــی اعالم کرده اســت  ۶۰هزار نفر از
غیردولتی واجد شرایط و ذیصالح و
آموزشوپرورش حقــوق میگیرند،
به صورت آمــوزش رایگان )عالوهبر
امــا در آموزشوپــرورش خدمــت
تعداد دانشآموزان مشمول فعلی(
نمیکننــد و  ۶۰هزار نفر هم درس
اداره کند .آییننامــه اجرائی این بند
مرتبط با رشته ،در شهر خود ندارند
به پیشــنهاد وزارت آموزشوپرورش
و حقوق دریافــت میکنند .هرچند
و ســازمان برنامهوبودجه کشور به
همان موقع ســازمان امور اداری و
تصویب هیئت وزیران خواهد رسید«.
اســتخدامی این موضوع را تکذیب
رحیمی :اقتصاد ایران تا رسیدن به
بابــازاده :پس اصــل  ۳۰قانون
کرد .اما اخیرا آقــای الهیار ،معاون
شرایط اقتصاد آزاد بسیار فاصله دارد
اساسی در این طرح نقض نمیشود؟
وزیــر آموزشوپــرورش از حــدود
و تا آن زمان دولتها ناگزیر هستند
جمالی :در ظاهِر طرح خیر ولی
 ۵۰هزار فیــش حقوقی مــورددار
هزینههای آموزش ،بهداشت و ...را از
باید در عمل دید چگونه میخواهد
در آموزشوپــرورش خبــر داد.
درآمدهای نفتی و مالیاتی خود بپردازند
پیادهســازی شــود کــه صرفــه
ســاماندهی و ایجاد توازن در توزیع
طرفین باشد.
نیروی انسانی کموبیش در بسیاری
عبداللهی :در یک اقتصاد فاســد و رانتــی با مدیرانی
از کشــورهای در حال توسعه وجود داشته و دارد و آنها با
که به فکر منافع شــخصی و باندی هســتند ،هر طرحی
پذیرفتن یک الگوی کارآمد نظری و عملی توانستهاند این
کــه روی کاغذ عالی اســت ممکن اســت در عمل تبدیل
مســئله را حل کنند .اما در کشور ما به نظر میرسد حتی
به منبع جدیدی برای رانت شــود .واگذاری شــرکتها و
مطالعات تطبیقی کافی هم برای حل این مسئله یا انجام
کارخانههــاي دولتی ذیل اصل  ۴۴تبدیل به منبع جدیدی
نشده یا اگر هم انجام شده اهمیتی به آنها داده نمیشود
برای رانت و سوءاستفاده شد و به جای بخش خصوصی
یــا دولت حاضر به پذیرفتن ریســک و تبعات اجتماعی و
بخش خصولتی )شــبهدولتی( شــکل گرفت که بدتر از
سیاسی ناشی از پیادهســازی آنها نیست .به فرض وجود
بخش دولتی است .مصادرههای اول انقالب کارخانههای
نیــروی مازاد ،درحالحاضر هیچ قانونــی وجود ندارد که
موفقی مانند کفش ملی ،ایرانناسیونال ،ارج و ...را تبدیل
امکان اعزام نیروی مازاد را به مناطق دارای کمبود فراهم
بــه بنگاههای دولتی با مدیــران رانتی و نــاوارد کرد .این
کند .این مشکالت ظاهرا دولت را به این نتیجه رسانده که
کارخانهها و شرکتها االن باری هستند بر دوش دولت و
با پاککردن صورتمســئله ،آســانترین راه ،یعنی تعدیل
نمیداند با آنها چه کند؟ اقتصاد ایران خیلی شبیه اقتصاد
منابع را برای کاهش هزینهها انتخاب کند.
روسیه است .در آنجا هم بعد از آزادسازی اقتصادی اموال
بابازاده :آقای عبداللهی من چند روز اســت که فضای
و امالک دولتی توســط قدرتمندان سیستم شوروی سابق
مجازی و شبکههای اجتماعی را پیگیری میکنم؛ نکتهای
چپاول شد.
که این چند روزه بســیار پررنگ شــده ،دیدگاه دامنزدن به

آیا بودجه  ۹۸آموزش رایگان را به مسلخ کاالییشدن میبرد؟
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افقي:
 -۱غذای بیمار -محصل دانشــگاه -فستفود
آبادانیهــا  -۲قطار برقی شــهری -الهه عشــق و
زیبایــی -پیروزی ورزشــی  -۳محل رشــد جنین-
پایتخــت چــک -عرضــه و توانایــی  -۴قرعــه-
محبــوس -زیادهخواهی  -۵ســرایت و پراکندگی
چیــزی -بازپرداخــت -لقب امــام علیالنقی)ع(
 -۶خانه محقر -ماســاژ  -۷گالبی -نقاش ایتالیایی
عهد رنســانس -بینظیــر  -۸از حــروف یونانی-
دروازهبان -واحد اندازهگیری طول -کوهی در مکه
 -۹امتداد -ســوار بیهمتــا -نیمصدای درازگوش
 -۱۰ویرانشــدن -فرخنــده  -۱۱عــرض -متراکم-
پدر عمــار  -۱۲قــدم یکپــا -درجــهای در نیروی
دریایی -مخترع تلگراف  -۱۳گلنگدن -گیاه ســاده
تکســلولی -خــروس مازندرانــی  -۱۴خطایی در
بســکتبال -آشنا -سلسله شاهعباس  -۱۵رنجش و
آزردگی -شــعری که در وصف بهار سروده شود-
یک و دو.
عمودي:
 -۱همســایه آلمان و سوئیس -فیلمی ساخته
مســعود کیمیایی -راندن مزاحــم  -۲ذکر جزئیات
مطلبی -بندری در اوکراین -پیشوای دینی زرتشتی
 -۳داروی تزریقی -سهل -پراکنده  -۴خون -درك و
فهم -تنبل  -۵سازمان کشورهای صادرکننده نفت-
بیموقع -شکل ظاهری  -۶آتش -سرپرستی کسی
را برعهدهگرفتن -آش هفتدانه  -۷مقابل -رمانی
نوشــته فهیمه رحیمی -وارونهاش خوب نیست!
 -۸موی ســفید و سیاه -پســر کوروش هخامنشی

آســمان -دردناك -صداقــت  -۱۴دلداده شــیرین-
بازتابیده -ابریشــم ناخالص  -۱۵دشمن سرسخت-
آگاه باش -هر وســیلهای که اخبــار و اطالعات را به
مردم میرساند.
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 -۹درخت زبان گنجشك -چای قندپهلو -چاه جهنم
 -۱۰زیبایی و آراستگی -باقیمانده -بینایی  -۱۱سحر
و جــادو -آبیار -کفایتکننده  -۱۲دریغ و افســوس-
به زیــارت رفته -صوت شــگفتی  -۱۳از زیباییهای

بودند ولی باز هم از آموزشوپرورش حقوق میگرفتند«.
هم اعالم شــود .مثال سرانه هنرســتان و دبستان متفاوت
چنین اتفاقی فقط در یک سیستم دولتی ممکن است رخ
اســت اما میانگین کل هزینه ســاالنه برای دانشآموز از
دهد .مگر ممکن است در یک مؤسسه خصوصی در عصر
تقسیم بودجه بر تعداد دانشآموز به دست میآید .همه
کامپیوتر چنین اتفاقی بیفتد؟ اتالف منابع فقط به  ۵۰هزار
هزینهها از اداری تا پرسنلی و تجهیزات و نوسازی و ...برای
ابالغ مورددار ختم نمیشــود .این همه دعوای سیاسی و
دانشآموز است.
غیرسیاسی بر سر پستهای مدیریتی برای بهرهمندشدن از
شــهرام جمالی :منظور همین بود که تا این رقم برای
رانتهای آشکار و پنهان است.
مناطــق مختلف آموزشــی درســت و علمی محاســبه
شهرام جمالی :اگر بخواهیم موضوع هزینههای آموزش
نشــود ،نمیشــود به عدد یــک میلیون تومــان برای هر
را از منظر حسابداری صنعتی یعنی حسابداری به قیمت
دانشآموز رسید.
تمامشده واکاوی کنیم ،الزم است موجودیتی را به عنوان
شــیرزاد عبداللهــی :عــددی کــه از طرف ســازمان
محصول نهایی و قابل لمــس در فرایند آموزشوپرورش
برنامهوبودجه و شخص وزیر ارائه شده ،ممکن است دقیق
تعریف کنیم که میشــود »دانشآموز فارغالتحصیل« اما
نباشد اما اتالف منابع در سیستم دولتی بخشی از واقعیت
در واقــع ما چیزی به نام »قیمت تمامشــده دانشآموز«
اســت و ربطی به صرفهجویی ندارد .نمونهاش این است
نداریم و آن چیزی که رئیسجمهور به نام قیمت متوسط
که  ۵۰هزار نفر به ناحق ماهانه حقوق میگیرند .این فقط
اعالم کرده ،در واقع از تقسیم بودجه کل آموزشوپرورش
یک قلم از اتالف منابع است.
بــه تعــداد کل دانشآمــوزان مدارس دولتی به دســت
جواد بابازاده :آموزشوپرورش با بودجه فعلی و بازده
آمده که شاخص درســتی را برای قیمت تمامشده نشان
و کارکرد فعلی ،گران تمام میشود یا خیر؟
نمیدهد .هزینه آمــوزش عمومی
کامران رحیمی :از منظر ســهم
تابع متغیرهای زیادی است ازجمله
بودجه آموزشوپــرورش از بودجه
منطقــه آموزشــی ،مقطــع و پایه
کشور ،اگر از نگاه فرهنگیان بنگریم،
آموزشی ،تعداد دانشآموزان کالس
کم اســت و با ایــن بودجه که بیش
و نســبت دانشآمــوز بــه معلم و
از  ۹۷درصــد آن صــرف حقــوق و
برخی متغیرهایی که اساســا مقدار
دســتمزد میشــود ،نه پرسنل را به
آنها قابل اندازهگیری دقیق نیســت.
لحاظ معیشتی راضی میکند و نه به
جمالی :آنچه کاهش هزینه از طریق
طبیعی اســت که این هزینه از یک
توسعه و تجهیز و پیشرفت و بهبود
و
بهرهوری نامیده میشود ،در آموزش
کالس چندپایــه در دورافتادهتریــن
کیفیت میانجامد .امــا اگر از منظر
نقطه مرزی که بــا یک معلم خرید پرورش بیشتر از آنکه بهواسطه کمتر یا حتی دولت نگاه کنیــم ،آموزشوپرورش
درست مصرف کردن حاصل شود ،باید از
خدمات اداره میشــود تا یک کارگاه
بیشــترین ســهم را از بودجه جاری
مهندسی درست منابع انسانی حاصل شود
مثال ساخت و تولید در یک هنرستان
کشــور دارد و این بودجه درســت و
تهران تفاوت زیــادی دارد .همواره
بهینــه مدیریت نمیشــود و حتی
مســئوالن آموزشوپــرورش و ســازمان برنامهوبودجــه
نیروی انسانی در اختیار این وزارتخانه هم درست و بهینه
درصــد باالیی از هزینههای آموزشوپــرورش را به عنوان
مدیریت نمیشود ،بنابراین باید به حال آن چارهای اندیشید.
چارهای که به فکر سازمان برنامهوبودجه و حتی سازمان
هزینههای پرسنلی اعالم میکنند و حتی برخی نمایندگان
امور استخدامی رسیده اســت ،این بوده که از طرح خرید
مجلس و کارشناســان حوزه آموزشوپرورش هم همین
خدمات آموزشــی اســتفاده کنیم ،یعنی ببینیم اگر اماکن
اعداد و ارقام را تکرار میکنند اما آنها در همه این سالها
آموزشی را در اختیار پیمانکاران آموزشی قرار دهیم آنها با
نتوانستند هزینههای غیرپرسنلی مدارس را بر مبنای قیمت
چه مبلغی این خدمت را ارائه میدهند ،درصورتیکه الزم
تمامشده و به تفکیک مناطق آموزشی استخراج کنند.
است به سایر ابعاد قضیه از جمله نیروی انسانی که بهینه
شــیرزاد عبداللهی :میفرمایید» :چیزی به نام »قیمت
از آنها استفاده نمیشــود ولی حقوق میگیرند را اضافه
تمامشده دانشآموز« نداریم و آن چیزی که رئیسجمهور
میکردند و اینکه پیمانکاری آموزشــی با چه کیفیتی این
به نام قیمت متوســط اعالم کرده است ،در واقع از تقسیم
خدمت را ارزان ارائه میدهد.
بودجــه کل آموزشوپرورش به تعــداد کل دانشآموزان
بابــازاده :آقای رحیمــی ،آیا در همین شــرایط دولت
مدارس دولتی بهدســت آمده که شاخص درستی را برای
نمیتواند با صرفهجویی و برونســپاری در پرسنل و نشر
قیمت تمامشده نشــان نمیدهد . ...رئیسجمهور اتفاقا
و خدمات همین کارهایی که االن میکند را انجام دهد؟
تأکید کرد که در جاهای مختلف متفاوت است و باال و پایین
رحیمی :خرید خدمات آموزشــی در چند سال گذشته
دارد .حرف شــما درست است که باید به صورت تفکیکی
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ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2284
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2284
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

