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مرور

گزیده اخبار

  برخورد قانونی با نانوايان متخلف شروع شد
  قيمت تخم مرغ به ٢٠ هزار تومان افزايش يافت

  رئيس سازمان ثبت: بخش زيادی از کالهبرداری ها 
و پولشويی ها به وسيله اسناد عادی انجام می شود

  قيمت نفت با ٩٠ ســنت افزايش به ٦٢,٥٩دالر در 
هر بشکه رسيد

  زنگنه: عمده مشکل تأمين بنزين سوپر حل شده 
است

  جهانگيــری: انتقــال آب دريا دســتور کار همه 
دستگاه های مرتبط باشد

تکذیب واردات ذرت هاى آلوده 

تسنيم| سازمان ملی اســتاندارد، در بيانيه مشترک 
با گمــرک و وزارت جهاد کشــاورزی واردات ذرت های 
آلوده به کشــور را تکذيب کرد. در اين بيانيه آمده است: 
«کيفيت و ســالمت ٣٥٠ هزار تن ذرت قبــل از ورود به 
کشور را سه مرجع نظارتی سازمان ملی استاندارد ايران، 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و سازمان 
دامپزشــکی پايش و تأييد کرده اند و سپس مجوزهای 
الزم برای ترخيص صادر شده است. لذا مصرف کنندگان 
محترم نسبت به سالمت ذرت ها و محصوالت تهيه شده 
از اين محموله هيچ گونه نگرانی نداشته باشند.» در ادامه 
اين بيانيه مشترک تأکيد شده برای ذرت هايی که آلودگی 
آن در آزمايش های متعدد به اثبات رسيده، مجوز ورود به 
کشور صادر نشده و از ترخيص آنها ممانعت به عمل آمده 
است. بديهی اســت برای ارکان مختلف دولت، همواره 

سالمت و ايمنی مواد غذايی جامعه در اولويت قرار دارد.

دستور الهه
براى تعلیق تحریم هاى هوانوردى

ايرنا| معاون حقوقی اســبق رئيس جمهوری خبر 
داده است که دادگاه الهه دستور موقتی مبنی بر لزوم 
تعليق تحريم های هوانوردی از ســوی اياالت متحده 
آمريکا را صادر کرده و گفته است اين دستور در قالب 
اقدامات تأمينی صادر شده است و براساس اين دستور، 
قرار بود آمريکا تحريم هــا را موقتا قطع کرده تا دادگاه 
به شکايت ايران رســيدگی کند. امين زاده در ادامه با 
اشاره به دستور موقت دادگاه الهه مبنی بر لزوم تعليق 
تحريم های هوانوردی از ســوی اياالت متحده آمريکا 
گفت: «اين دستور در قالب اقدامات تأ مينی صادر شده 
است و براساس اين دستور، قرار بود آمريکا تحريم ها 
را موقتا قطع کرده تا دادگاه به شکايت ايران رسيدگی 
کند. اقدام اخير نقض دســتور موقتی است که ديوان 
بين المللی دادگستری صادر کرده و قابل پيگرد است.»

شهروند| برخــى دانش آموزان قشــر مرفه چیزى 
حدود 25 برابــر دانش آموزان مــدارس عادى خرج 

دارند. 
در حالى که تحصیــل در مدارس غیرانتفاعى و ویژه 
شمال تهران شهریه ساالنه شــان تا 90 میلیون تومان 
هم مى رسد، آموزش وپرورش اعالم کرده است که هر 
دانش آموز مدرســه دولتى تقریبا 3,5 میلیون تومان 

براى دولت هزینه دارد. 
این شــکاف طبقاتى در میان دانش آموزان درحالى 
رخ مى دهد که مهدى پازوکى، کارشــناس اقتصاد به 
«شهروند» مى گوید: «دولت باید مدارس غیرانتفاعى را 
مشــمول مالیات کند و مالیات آن را براى برقرارشدن 
عدالت آموزشــى صرف دانش آموزان نقــاط محروم 

کشور کند.» 
او همچنین تاکیــد مى کند: «تحصیــل رایگان در 
دانشگاه هاى دولتى در سایر کشورهاى جهان بى معنا 
هســتند و دولت ها تنها براى آموزش هاى پایه هزینه 
مى کنند. بنابراین دولت باید هزینه ســنگین تحصیل 
دانشــجویان دانشــگاه هاى دولتى را صــرف ارتقاى 

کیفیت تحصیل دانش آموزان مقاطع پایه کند.» 
هزینه درس خواندن در مدارس الکچرى

ایــن روزهــا مدرســه غیرانتفاعى فرزنــد یکى از 
مسئوالن خبرســاز شــده، اما تب رقابت بسیارى از 
والدین قشــر مرفه براى ثبت نام بچه هایشــان در این 

مدارس به شدت باالست. 

حاال چیــزى حدود 18مــدل مدرســه در ایران با 
اســامى مختلف فعالیــت مى کنند. مدارســى تحت 
عنوان دولتى، نمونه دولتى، هیأت امنایى، تربیت بدنى، 
معارف اســالمى، ایثارگران، دانش آموزان استثنایى، 
بزرگســاالن، مدارس وابســته به نهادهاى مختلف، 
مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسالمى، مدارس 
شــبانه روزى، از راه دور، ماندگار و مدارس هوشمند؛ 
مدارسى هستند که در سیستم آموزشى کشور وجود 

دارد.
در این میان مدارس غیرانتفاعى شمال شهر تهران 
با خدمات ویژه شهریه هاى ســنگینى از دانش آموزان 
طلــب مى کنند. مدارســى که دانش آموزان شــان را 
به اردوهاى آموزشــى در اروپا مى برند و کالس هایى 
با عنــوان روباتیک و هــوش مصنوعى، باشــگاه هاى 
اختصاصى ورزشى که زیر نظر مربیان تیم ملى آموزش 
مى دهند، جشــن هاى خــاص، کالس هــاى زبان و 
پکیج هاى روانشناســى کودك و نوجوان و ... ازجمله 
خدماتى اســت که این مدارس به دانش آموزان شــان 

مى دهند. 
اصل 30 قانون اساسى مى گوید دولت موظف است 
وســایل آموزش وپرورش را رایگان براى همه ملت تا 
پایان دوره متوســطه فراهم کند. این روزها شما حتى 
اگر بخواهیــد فرزندتان را در مدرســه دولتى ثبت نام 
کنید، باز هم باید شــهریه اى میلیونى پرداخت کنید، 
اما در ایــن بین برخــى مــدارس غیرانتفاعى خاص 

وجود دارنــد که شــهریه ثابتى را مطابــق با مصوبه 
آموزش  وپرورش از دانش آموزان مى گیرند و شهریه اى 
با عنوان شــهریه شــناور براى انواع و اقسام خدماتى 
دریافــت مى کنند که بــراى دانش آموزان فهرســت 

کرده اند. 
یک مدرســه غیرانتفاعى در منطقه پاسداران براى 
ثبت نام بچه ها در مقطع ابتدایى بین 25 تا 50 میلیون 

تومان شهریه مى گیرد.  
شــهریه این مدرسه به این ترتیب اســت که از اول 
تا دوم دبســتان 25 میلیــون تومان، ســوم تا پنجم 
30 تــا 45 میلیون تومان و براى کالس ششــم حدود 
50 میلیون تومان شــهریه مى گیرد. یکى از مسئوالن 
این مدرســه مى گوید از کالس سوم تا ششم اردوهاى 
داخل کشور و گاهى خارج از کشور براى دانش آموزان 
درنظر گرفته مى شــود که هزینه ایــن اردوها هم به 

شهریه هاى مدارس اضافه مى شود.
اگــر هزینه پوشــاك، تغذیه، ســرویس مدرســه 
و لوازم التحریــر الکچــرى را هــم به این شــهریه ها 
اضافــه کنیــد، متوجــه مى شــوید کــه هزینــه 
یک ســال تحصیــل یــک دانش آمــوز  ســال اول 
و دوم ممکــن اســت از 30 میلیــون تومــان هــم

تجاوز کند.
به هزینه شهریه هاى دانش آموزان در رده هاى دیگر 
هم حداقل 5 میلیون تومان بابت پوشاك و نوشت افزار، 
کالس هاى خصوصى و سرویس مدرسه اضافه کنید تا 
هزینه ســنگین تحصیل بچه ها در قشر مرفه جامعه را 
به دست بیاورید. البته مسئوالن این مدارس معتقدند 
مدرسه شان شهریه هاى بسیار پایینى را درنظر گرفته 
وگرنه مدارس دیگرى هســتند که شهریه ساالنه شان 

بیش از صدمیلیون تومان است!
 ضمن اینکه با تغییر مقطع تحصیلى شــهریه ها هم 
صعودى تر مى شوند؛ به عنوان مثال شهریه مدرسه اى 
در منطقه ســعادت آباد براى ثبت نــام دانش آموزان 
در مقطع تحصیلى متوســطه یعنى هفتــم تا نهم، از 
65 میلیون تومان براى مقطع ششــم آغاز مى شــود و 
به 100 میلیون تومان در سال هاى یازدهم و دوازدهم 
مى رسد. البته همین شهریه هاى 100 میلیون تومانى 
وقتى پاى اردوهاى آموزشــى خارج از کشور و کنکور 
که به میــان مى آید به  طــور سرســام آورى افزایش 

مى یابد.
هزینه تحصیل 10 دانش آموز مدرسه الکچرى

معادل هزینه ساخت یک مدرسه
شکاف طبقاتى در بخش آموزش کشور در شرایطى 
رخ مى دهد که در برخى روســتاها حتى مدرســه اى 

براى تحصیل وجود ندارد. 
بنا به گفته مسئوالن آموزش وپرورش کشور حدود 
30 درصد از مدارس کشــور کپرى و فرسوده هستند 
و حتى خطرات جانى را بــراى دانش آموزان به دنبال 

دارند.
جالب است بدانید که براى ســاخت یک مدرسه با 
10 کالس درس و امکاناتى متوسط یک میلیارد تومان 
هزینه الزم اســت که این رقم هزینه تحصیل تنها 10 
دانش آموز در مــدارس غیرانتفاعى الکچرى اســت. 
سازمان نوســازى مدارس اعالم کرده است که به طور 
معمول براى ســاخت یک مدرسه 5 کالسه به 600 تا 
700 میلیون تومان اعتبار نیاز اســت و این رقم براى 
پروژه هاى بزرگتــر به 3 میلیارد تومان هم مى رســد. 
البته براى توســعه و بازســازى مدارس هم بسته به 
میزان کار از 200 تــا 300 میلیون  تومان بودجه الزم 
اســت که در شــرایط فعلى مدارس زیادى در کشور 

وجود دارند که حتما باید بازسازى شوند.
از مالکان مدارس غیرانتفاعى مالیات بگیرید

مهدى پازوکى، کارشــناس اقتصاد، به «شهروند» 
مى گوید: «دلیل اصلى و عمده شــکاف ایجادشــده 
بین مدارس کشور که منجر به شــکاف آموزشى هم 
شده است، همان فاصله طبقاتى است. افزایش سطح 
زندگى خانواده ها و ایجــاد فاصله هاى عمیق طبقاتى 
منجر به تفــاوت زندگى هــاى آنها هم شــد. برخى 
خانواده ها به این نتیجه رســیدند که دیگر دل شــان 
نمى خواهد فرزندان شان با فرزندان خانواده هاى قشر 
متوسط همکالسى باشند. همین باعث شد که مدارس 
غیرانتفاعى هر روز بیشــتر از روز قبل ظاهر شــوند و 
با شــهریه هاى نجومى خیال ثروتمنــدان را از بابت 

تحصیل بچه هایشان راحت کنند.
 این کارشــناس اقتصــاد به «شــهروند» مى گوید: 
«دولت باید از مالکان مدارس غیردولتى مالیات بگیرد 
و این مالیات را صرف ساخت مدرسه و فضاى آموزشى 

در مناطق محروم کند.» 

هزینه تحصیل دانش آموزان مدارس مرفه 25 برابر دولتى هاست

8
اقتصاد

فرار مالياتی با کارت های بازرگانی اجاره ای ١٥ هزار ميليارد تومان است. اين موضوع را علی اکبر 
کريمی، عضو کميسيون اقتصادی مجلس به فارس گفته و توضيح داده است: «بيش از ٩٠ درصد 
قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می گيرد و براساس برآورد ما بيش از ٢٥ ميليارد دالر در  
سال حجم قاچاق بوده است. نخستين منشأ اصلی قاچاق سياست های نادرست است. منشأ دوم 

نيز سودجويی های صورت گرفته در اين مسير است.»

15 هزار میلیارد تومان
 فرار مالیاتى
کارت هاى بازرگانى 
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در هر بـار تمریـن پناهگیرى، 
در محل هـاى امـن پناهگیرى 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

21/5هزار میلیارد تومان هزینه تحصیل دانشجویان دولتى 
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى، چیزى حدود  یک میلیون و 800 هزار دانشجو 
در دانشگاه هاى دولتى تحصیل مى کنند. براساس بودجه  سال 98 هر دانشجوى دانشگاه دولتى به صورت 
میانگین 12 میلیون تومان خرج روى دست دولت مى گذارد. با این حساب دانشجویان دانشگاه هاى دولتى 

امسال چیزى حدود 21,5 هزار میلیارد تومان براى دولت هزینه داشته اند. 
مهدى پازوکى، کارشناس اقتصاد، به «شهروند» مى گوید: «در سایر کشورهاى جهان تحصیل رایگان در 
دانشگاه معنى ندارد و دولت ها براى تحصیل رایگان در مقاطع پایه هزینه مى کنند. بنابراین دولت باید 
هزینه تحصیل در دانشگاه هاى دولتى را به دانش آموزان مقاطع پایه و به ویژه مناطق محروم اختصاص 

دهد.» 
آموزش و پرورش اعالم کرده اســت که هر دانش آموز به  طور میانگین ساالنه 3,5 میلیون تومان براى 
دولت هزینه دارد. با این حساب دولت با حذف هزینه تحصیل رایگان دانشجویان مى تواند هزینه تحصیل 
حدود 6 میلیون و 100 هزار دانش آموز را تأمین کند. اگر جمعیت 14 میلیون نفرى دانش آموزان را در نظر 
بگیریم، درواقع دولت با حذف هزینه تحصیل رایگان دانشجویان دولتى مى تواند براى نیمى از جمعیت 

دانش آموزان امکانات بهترى براى تحصیل فراهم کند. 
اما این اتفاق نه تنها رخ نداده است که دولت هاى ایران تعداد دانشگاه هاى دولتى را به صورت غیرمنطقى 
افزایش داده اند. در حال حاضر در کشور 141 دانشگاه دولتى وجود دارد که این تعداد بجز مراکز آموزش 
فنى و حرفه اى و پیام نور است و عالوه بر این تعداد تا  سال 84 رقمى نزدیک به 1300 مرکز آموزش عالى 
وابسته به وزارت علوم وجود داشت که در دولت نهم و دهم این تعداد به رقمى حدود دو برابر یعنى 2 هزار و 

504 مرکز آموزش عالى رسید. 

زنگ نابرابرى


