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 ëدرخواســت رفع فیلتر تلگرام :هموطن محترمی
در تماس با ســتون ســام ایران اظهار داشتند که از
سالم
ايران
رئیسجمهوری درخواســت رفع فیلترینگ تلگرام
را داریم .بســیاری از مــردم از طریق تلگرام در حال
کار و درآمد و امرار معاش هســتند .با توجه به آمار
بیــکاری در جامعــه این فیلتر شــدن تلگــرام باعث
افزایش بیکاری خواهد شد.
تلفن تماس:
88769075
 ëمشــکالت بیکاری :آقای عزیزمحمدی در تماس با
ما عنوان کردند که از جانبازان جنگ تحمیلی هستم.
آیا ســزاوار اســت کــه  2نفــر از فرزندان مــن با مدرک
کارشناســی ارشــد بیکار هســتند .من  27سال اســت که جانباز هستم که وعده
وعید زیادی به من دادهاند که هیچ کدام عملی نشده است .هزینههای زندگی
و درمان من باالســت 2 .فرزند من بیکار و در خانه هســتند .من قادر به تأمین
زندگی خود نیستم .به هر کجا که مراجعه میکنم کسی پاسخگو نیست.

خبر

معاون حقوقی و امور مجلس
وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت آمــوزش و
پــرورش بــه افزایش ســرانه دانش آمــوزی دربودجه 97اشــاره کــرد و گفت:
سیاســت آموزش و پرورش جذب نیرو از «بوم برای بوم» اســت و در آزمون
اســتخدامی بهمن مــاه توجه ویژه ای به جذب نیروی ماندگار در هر اســتان
می شود .به گزارش ایسنا ،نجفی در سفر به استان هرمزگان افزود :به منظور
تقویت نیروی انســانی ماندگار در هرمزگان بنا داریم با اســتفاده از ظرفیت
مــاده  28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان ،در آزمون اســتخدامی بهمن ماه
توجه ویژه ای به سهمیه استان در راستای تقویت طرح «بوم گزینی» شود.
وی ادامــه داد :بــا توجــه به اینکــه یکی از سیاســت های اجرایــی آموزش و
پرورش تقویت طرح «بوم تا بوم» اســت ،اگر اســتان برنامه پنج ســاله ای را
در این راستا تدوین کند می توانیم همه نیروی انسانی استان را بومی کنیم.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت آمــوزش و پــرورش همچنیــن
ارتقــای جایــگاه هرمــزگان در آزمــون سراســری را نشــان از تــاش و توجــه
ویــژه آمــوزش و پــرورش اســتان بــه موضوع کنکــور عنــوان کرد و گفــت :به
منظــور حمایــت از ایــن رونــد ،طــرح اردوهــای مطالعاتی با هــدف تقویت
بنیــه علمــی دانــش آمــوزان را در برنامــه داریم و عــاوه بر اردوهــای درون
اســتانی ،از ظرفیت اردوگاه شــهید باهنر تهران نیز برای تشکیل کالس های
تقویتــی ویــژه دانــش آمــوزان مســتعد هرمزگانــی بهــره خواهیــم گرفت.
وی ،انگیــزه معلمــان بــرای خدمــت در اســتان هرمــزگان را علیرغم همه
محدودیت ها انگیزه ای باال دانست واظهار کرد :این موضوع نشان از تعهد
و تعلــق خاطــر فرهنگیان اســتان به خدمــت در نظام تعلیــم و تربیت این
خطه از میهن اســامی دارد .نجفی با اشــاره به وضعیت اعتبارات عمرانی
آموزش و پرورش و نســبت تخصیص آن خاطر نشــان کرد :چالش مدارس
فرسوده با این میزان اعتبار رفع نمی شود و نیازمند توجه ویژه است.
وی اعتبارات آموزش و پرورش در مناطق کمتر توســعه یافته را مورد اشاره
قــرار داد و گفــت :در ســال آینــده  8000تومــان به ســرانه هر دانــش آموز به
نســبت ســال  96افزوده شــده و این رقم هم اکنون به  25هزار تومان رسیده
است.
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ربیعی ،نماینده ویژه رئیس جمهوری در آستانه عزیمت به «شانگهای»:

امدادگران آماده ورود به «سانچی» هستند

سید حسین قاآنی

نماینده رئیس جمهــوری و رئیس کمیته ویژه
رســیدگی به حادثه نفتکش ایرانی (ســانچی)
عصر دیــروز در رأس هیأتی مجــرب و خبره از
کارشناســان نجات و امداد ایران به شــانگهای
چین سفر کرد.
دکتــر علــی ربیعی وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی پیــش از ترک تهــران در گفتوگو با
خبرنگار «ایران» با بیــان اینکه جان هر ایرانی
بــرای ما مهم اســت و برای این امر شــبانهروز
تــاش میکنیــم ،گفــت :در دو روز گذشــته
بعــد از دیدار با ســفرای چین و ژاپن و بررســی
گزارشهــا از نفتکــش حادثهدیــده (ســانچی)
هماهنگیهــا و اقدامــات فوری انجــام گرفت،
لــذا بــه منظــور پیگیــری و نظارت مســتقیم بر
حســن اجــرای عملکرد تیم امــداد و نجات به
شــانگهای میرویم .وی با اشــاره بــه اینکه در
این ســفر رئیــس ســازمان بنــادر و دریانوردی
نیــز همراه گروه اســت ،افزود :کمیته مشــترک
ایــران ،ژاپن و چین برای امداد و نجات کشــتی
حادثهدیــده تشــکیل شــده و خوشــبختانه از
امروز عملیــات اطفای حریق نفتکش توســط
تیم چینی و ژاپنی از ســر گرفته میشود ضمن
اینکــه تیم ایرانــی هم در محــل حادثه حضور
خواهد داشــت .ربیعی ادامه داد :تمام تالش
بــر ایــن اســت شــرایط ورود نیروهای امــداد و
نجات به داخل نفتکش آماده شود.

نماینــده رئیــس جمهــوری در کمیتــه ویژه
رســیدگی بــه حادثــه نفتکــش ایرانــی اظهــار
داشــت :متأســفانه یکــی از خبرگزاریهــای
خارجــی به اشــتباه خبــر داده بود کــه چینیها
بــرای عملیــات اطفــای حریــق نفتکــش راه
نمیدهند و شــرایط خیلی ناامیدکننده اســت،
این در حالی اســت که چینیهــا همکاریهای
الزم را بــرای اطفای حریق نفتکش انجام داده
و میدهنــد .همچنین آتشــخوارهای ژاپن کنار
آتشــخوارهای چینی وارد عملیات شــده و فوم
زیادی روی نفتکش آتش گرفته پاشــیده شــده
اســت .ربیعــی ادامه داد :ســفر تیــم عملیاتی
ایران بیشتر برای حضور در صحنه و همچنین
هماهنگیهــای الزم بیــن دو تیــم عملیاتــی
امداد ژاپن و چین است.
وی افــزود :بهکارگیــری دســتگاه آتشــخوار
ژاپنی و اعزام آن به محل ،اســتفاده از هواپیما
و هلیکوپتــر بــرای عملیــات اطفــای حریــق
نفتکش ســانچی از مهمترین اقداماتی اســت
کــه در ایــن زمینــه بــا مقامــات چیــن و ژاپــن
هماهنــگ کردهایــم .ضمناً با کاهــش حرارت
و آتش ،تیــم امداد و نجات ایــران نیز آمادگی
رفتــن بــه روی عرشــه کشــتی را دارنــد .البتــه
چنانچــه دمای کشــتی اجــازه دهــد ،نیروها به
صــورت هلیبــرد روی عرشــه خواهنــد رفت و
عملیات تجسس آغاز خواهد شد.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
درخصــوص حکــم رئیــس جمهــوری بــرای
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ëëربیعــی  :ســفر تیــم عملیاتی ایران بیشــتر بــرای حضــور در صحنــه و همچنین
هماهنگیهای الزم بین دو تیم عملیاتی امداد ژاپن و چین است
ëëبهکارگیری دســتگاه آتشــخوار ژاپنــی و اعزام آن بــه محل ،اســتفاده از هواپیما و
هلیکوپتر برای عملیات اطفای حریق نفتکش سانچی از مهمترین اقداماتی است
که در این زمینه با مقامات چین و ژاپن هماهنگ کردهایم .ضمناً با کاهش حرارت و
آتش ،تیم امداد و نجات ایران نیز آمادگی رفتن به روی عرشه کشتی را دارند

رســیدگی بــه حادثــه نفتکــش ایرانــی گفــت:
حادثــه نفتکش ســانچی شــنبه گذشــته اتفاق
افتــاد و دکتــر روحانــی رئیــس جمهــوری نیــز
بالفاصله دســتورات الزم را به ســه وزیر نفت،

خارجه و راه صادر کردند .همچنین ایشــان به
منظــور تســریع در روند کار و رســیدگی دقیقتر
به ایــن اتفاق تأکید کردند که کارگروه ویژه این
حادثه نیز سریعاً تشکیل شود که الزم است به

اطالع مردم برســانم بنــده و دیگر همکاران از
همــان روز یکشــنبه در کارگــروه ویژه رســیدگی
به حادثه نفتکش ســانچی جلسات اضطراری
را برگــزار و تمامــی پیگیریها و هماهنگیهای
الزم بــرای نجات کشــتی نیــز انجــام گرفت .از
طرفــی دکتــر روحانــی نیــز مســئولیت کمیتــه
ویژه رســیدگی به حادثه نفتکــش ایرانی که در
آبهای چین دچار حادثه شــد را هم بر عهده
من قرار دادنــد .بنابراین میتــوان گفت تمام
کارهــا از روز اول بــا مشــارکت مســئوالن ارشــد
کشور رصد و پیگیری میشد.
ëëدیــدار نماینده رئیــس جمهوری بــا خانواده
خدمه نفتکش ایرانی
علــی ربیعــی نماینــده رئیــس جمهــوری
و رئیــس کمیتــه پیگیــری نفتکــش ســانچی
دیــروز در جمــع خانوادههای بیتــاب و نگران
سرنشــینان نفتکــش ایرانــی حادثــه دیــده در
آبهــای چیــن حاضــر شــده و در فضایــی
توگو کرد.
صمیمانه و عاطفی با آنها گف 
در ایــن دیــدار دوســاعته خانوادهها در یک
فضــای عاطفــی ،نگرانیهــا و خواســتههای
خــود را بیان کردند و علی ربیعی نیز شــنونده
درددلها و درخواســتهای آنان بود .نماینده
رئیــس جمهــوری و رئیــس کمیتــه پیگیــری
نفتکــش ســانچی در ایــن دیــدار اعــام کــرد:
عملیــات اطفای حریق در مراحل پایانی خود
قــرار گرفتــه و ما بــرای نجات افراد این کشــتی
تمام تالش خود را میکنیم.

مخالفت آموزش و پرورش با تعطیلی شتابزده مدارس
هدی هاشمی

چنــد روزی اســت کــه دوبــاره آلودگی
هوا در کالن شهرها تشدید شده است
و ایــن بار هم طبق ســالهای گذشــته
مســئوالن راه حــل را در تعطیلــی
مــدارس جســتوجو کردنــد .ایــن
موضوع آنقدر برای برخی از مسئوالن
محیــط زیســت مهــم بــوده کــه حــاال
اعالم میکنند که مدارس در زمستان

یــک ماه تعطیــل شــود .موضوعی که
البته موافقان و مخالفان خود را دارد.
موافقان که مســئوالن محیط زیســت
هســتند بــر ایــن باورند که مــدارس از
 15آذر ماه که شــدت آلودگی افزایش
پیــدا میکنــد تــا  15دی مــاه تعطیــل
شــود تــا بلکه کمــی از شــدت آلودگی
هوا کم شود استدالل مسئوالن محیط
زیســت ایــن اســت اگــر بــر تعطیالت
مدارس اضافه شــود خانوادهها ســفر

میکننــد ایــن موضــوع هــم میتواند
بــه صنعــت گردشــگری کمــک کنــد.
در ســوی دیگــر مخالفــان تعطیلــی
مــدارس بــر ایــن باورنــد کــه تقویــم
آموزشــی مــا اجــازه نمیدهــد کــه در
زمســتان مدارس تعطیل شود و البته
مســئوالن محیــط زیســت نمیتوانند
بــرای تقویــم آموزشــی مــدارس
تصمیمگیری کننــد .وزارت آموزش و
پــرورش نیــاز به برنامه منســجمی در
ایــن زمینه دارد که هنوز مدارس برای
تعطیلی آمادگی الزم را ندارند .گرچه
مســئوالن وزارت آموزش و پرورش با
کلیت طرح تعطیلــی مدارس موافق
هســتند اما بر این باورند که این طرح
در حــال حاضــر در مــدارس اجرایــی
نخواهد شد.
موضوعــی کــه دبیــرکل شــورای عالی
آموزش و پرورش به آن اشاره میکند
و بــه خبرنــگار «ایران»میگویــد :بــا
کلیات تعطیــات زمســتانی مدارس
بــه شــرط اصــاح تقویــم آموزشــی
موافــق هســتیم ،موضــوع تعطیالت
مــدارس بســیار پیچیــده اســت و کل
کشــور را از ابعاد مختلــف تحت تأثیر
قرار میدهد .این موضوع را نمیتوان
شتابزده اجرایی کرد .آلودگی هوا تنها
در چنــد کالنشــهر موضــوع بحرانــی
اســت اما باید به کل کشور توجه کرده
و تنوع اقلیمی اســتانهای مختلف را
در نظر بگیریم و به این ســؤال پاســخ
دهیــم کــه چگونــه میتــوان بــا توجه
بــه تنــوع اقلیمــی زمان شــروع ســال
تحصیلی را برای اســتانهای مختلف
در نظر بگیریم.
وی تأکیــد میکنــد :از منظــر ســند
تحول یک ســال تحصیلی از اول مهر
شروع میشود و تا شهریور سال آینده
ادامه پیــدا میکند ،برای این یکســال
بایــد برنامه داشــته باشــیم و کل یک
ســال را مدیریت کنیم .بخشــی از این
زمــان در مدرســه میگــذرد و بخشــی
دیگــر بویــژه در تابســتان در خــارج از
محیط مدرســه که باید آن زمان را نیز
با مشارکت خانوادهها مدیریت کنیم.
از این منظر سه ماه تعطیلی تابستان
توجیهــی نــدارد و بــه جــد خواهــان
تعطیالت تابستانی هستیم که یکی از
مصوبات مجلس مانع آن است.
نویــد ادهــم ادامه میدهــد :طبق
مصوبه سال  ۱۳۷۶مجلس یک سال
تحصیلی از اول مهر شــروع میشــود
و تــا پایان اردیبهشــت مــاه ادامه پیدا
میکنــد و خــرداد زمــان امتحانــات
اســت .اگــر بخواهیــم ایــن تقویــم
آموزشــی را تغییــر دهیــم و بهعنــوان
مثــال زمان شــروع ســال تحصیلی را
عقــب کشــیده و بــه شــهریور بیاوریم
مخالــف و مغایر ایــن مصوبه و قانون
مجلس است.
برای تغییــر تقویم آموزشــی ابتدا
بایــد با مجلــس توافق کنیم و ســپس
وارد فازهای بعدی و بررســی مواردی
چــون تعطیــات زمســتانه شــویم.
یکی از این پیشــنهادات این اســت که
بهعنوان مثال کشــور بــه چهار منطقه

تقســیم شــود و چهــار زمــان شــروع
سال تحصیلی داشــته باشیم که البته
بررســی همــه ایــن مــوارد منــوط بــه
اجــازه مجلــس اســت و قطعــاً چنین
تغییراتــی زمــان بــر هســتند و بزودی
اجرا نخواهند شد.
ëëمدارس را شتابزده تعطیل نمیکنیم
در سوی دیگر این معاون آموزش
متوســطه آمــوزش و پرورش با اشــاره
بــه ارائه طــرح تعطیــات زمســتانی،
میگویــد :ایــن موضوع نباید از ســوی
ســازمان محیــط زیســت و بــا رویکرد
کاهــش آلودگــی هــوا مطــرح میشــد
ســال گذشــته هــم ایــن اتفــاق افتاد و
مجلس مخالفت کرد چرا که موضوع
تعطیلی مدارس باید از منظر تعلیم
و تربیت بررسی شود.
علی زرافشــان ،با بیان اینکه تغییر
تعطیالت مدارس باید توســط وزارت
آموزش و پرورش مطرح شود ،اظهار
میکنــد :تعطیلی زمســتانی مدارس
ممکن است فوایدی برای گردشگری
و محیط زیســت داشته باشد اما نباید
مســأله آمــوزش بــه حاشــیه رفتــه و
مسائل جنبی اهمیت پیدا کند.
ســناریوهایی بــرای تغییــر تقویــم
آموزشــی در نظــر گرفته شــده اســت؛
یــک ســناریو ایــن اســت کــه شــروع و
پایان ســال تحصیلی یکسان باشد اما
تعطیــات در طول ســال متناســب با
شــاخصهایی پخش شــود که در این
مدل ،تنوع چشمگیری در کشور ایجاد
نمیشــود .ســناریو دیگر این است که
آغاز و پایان سال تحصیلی تغییر داده
شــود و در هر شــهر متناســب با اقلیم
آن تعیین شــود کــه در این صورت در
کشور تنوع ایجاد خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه در مبانی نظری
ســند تحــول بنیادیــن در بحــث زمان
آمــوزش بر توزیع تعطیــات در طول
ســال تأکید شــده اســت ،خاطرنشــان

میکند :در برخی کشورهای مسلمان،
تعطیــات طــول ســال بــا توجــه بــه
برخی مناسبتهای مذهبی مثل ماه
رمضــان یا عید فطر جابهجا میشــود
که ایــن نمونهها هــم میتواند الگوی
ما در ایجاد تغییرات باشد.
همچنیــن رضــوان حکیــمزاده،
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت
آمــوزش و پرورش مســئولیت جبران
عقــب ماندگــی درســی دانشآموزان
در پــی تعطیــات چنــد روزه ناشــی
از آلودگــی هــوا را بــر عهــده معلمان
دانســته و میگویــد :هر گونــه تصمیم
شــتاب زده در زمینــه طــرح تعطیلی
یکماهه مدارس در زمستان را کارگشا
نمیدانیم.
رضــوان حکیــمزاده ،دربــاره طرح
تعطیلی یکماهه مدارس در زمستان
کــه اخیــراً از ســوی ســازمان محیــط
زیســت و بــه منظــور کاهــش آلودگی
هوا مطرح شــد معتقد است :هرگونه
مصوبــهای برای تغییر شــرایط تقویم
آموزشــی حتماً بایــد همــه جوانب را
در نظر بگیرد .با تنوع شــرایط اقلیمی
در کشــور مواجهیــم به گونــهای که در
برخــی اســتانها درجــه حــرارت در
تابســتان بســیار باالســت و در برخــی
دیگر سرمای شدید در زمستان حاکم
است.
اینکــه بدون درنظر گرفتن شــرایط
اقلیمــی و آب و هوایــی بخواهیــم
تصمیمی بگیریم و مســألهای را برای
کوتاه مدت حل کنیم ممکن است در
دراز مدت آســیب زا باشــد ،عــاوه بر
این باید به پیوســتگی زمــان یادگیری
نیــز توجــه شود.درســت اســت کــه
شرایط سخت است ،اما هیچ تصمیم
شتاب زدهای ما را در این زمینه کمک
نمیکنــد .تقویــم آموزشــی بــا توجــه
بــه ســند باالدســتی و در نظــر گرفتــن
شــرایط خاص و اقلیم متنوع نیازمند

تغییر در تقویم مدارس

یادداشت

بررســی همــه جانبــه از ابعاد زیســت
محیطــی ،تربیتــی ،اقتصــادی و آب و
هوایی اســت و نمیتوان بدون در نظر
گرفتن پیوســت تربیتی ،اقتصادی و...
تصمیمگیری کرد .ما شــتاب زدگی را
در تصویب چنین برنامههایی کارگشا
نمیدانیم.
ëëتعطیلی مدارس بــه کاهش آلودگی
هوا کمک میکند
مســعود زنــدی ،مدیــر مرکــز
ملــی هــوا و اقلیــم ســازمان حفاظت
محیط زیســت درباره طرح یک ماهه
تعطیالت مدارس میگوید :تعطیلی
مدارس میتواند در بهبود شرایط هوا
تأثیرگــذار باشــد ما این موضــوع را در
کارگــروه آلودگی هوای تهــران مطرح
کردیــم و در آنجــا نماینــده آموزش و
پــرورش هم بود آنها هم پذیرفتند که
طرحی را ارئه کنند تا تقویم آموزشــی
تغییر کند با این همه ما ســال گذشته
طرحی را به مجلس دادیم و مجلس
آن را بــه وزارت آمــوزش و پــرورش
برگردانــد چــرا که آنهــا بر ایــن باورند
کــه آمــوزش و پــرورش بایــد راهــکار
تعطیلی مدارس را فراهم کند.
وی تأکیــد میکنــد :مــا البتــه در
دولت پیشــنهاد کردیــم تا کالسهای
درس دانشآمــوزان در اســتانهای
شــمالی و سردســیر و تهــران یکمــاه
زودتر آغــاز شــود و در مقابل ،یکماه
در زمســتان تعطیلی داشــته باشــیم.
بهعنــوان مثــال مــدارس در نیمــه
شــمالی کشــور و مناطــق سردســیر از
جمله تهران یک ماه زودتر آغاز شــود
و در عــوض یکماه نیز مثالً از  15آذر تا
 15دیماه در زمســتان تعطیل شــوند.
زنــدی اشــاره میکند :مــا منتظریم تا
آموزش و پــرورش در این بــاره اقدام
کنــد بــه نظرم اگــر برای ایــن موضوع
برنامهریــزی شــود شــاید بتوانیــم در
کاهش آلودگی هوا کمک کند.

ایــن پیشــنهاد ظاهراً بر اســاس مصلحتهای زیســت محیطی مطرح شــده و
قطعــاً بایــد مراحل مختلفی را برای اجرایی شــدن طی کنــد .تعطیالت اصلی
دانشآموزان در اکثر قریب به اتفاق کشــورها تعطیالت تابستانی است که بین
شیرزاد عبداللهی
 6تا  14هفته متغیر و تابع شــرایط آب و هوایی اســت .در حال حاضر تعطیالت
کارشناس آموزش
واقعی مدارس بسیار بیشتر از تقویم آموزشی مدارس است .حتی طول ساعت
روزانه مدارس کوتاهتر از زمانی اســت که در مقررات پیشبینی شــده اســت .در
حالی که کتابهای درسی بر اساس تقویم رسمی تهیه و تألیف شدهاند ،تعطیالت پیشبینی نشده هر
چند دانشآموزان و معلمان را خوشــحال میکند اما در طول ســال معلم و دانشآموز فشار بیشتری را
باید تحمل کنند .تعطیالت زمستانی بیشتر در کشورهایی دیده میشود که تقویم میالدی دارند و اعیاد
آنهابه زمســتان افتاده اســت.در ایران با اجرای این برنامه ما  3نوع تعطیالت طوالنی مدت تابســتانی
زمســتانی و نــوروزی خواهیم داشــت .با تعطیلی یک ماهــه دانشآموزان از 15آذر تا  15دی عمالً ســال
تحصیلی تکه تکه میشــود و دانشآموزان بعد از بازگشــت از تعطیالت یک ماهه زمســتانی عمالً همه
آنچــه در دومــاه و نیم اول یــاد گرفتهاند فراموش میکنند .این اتفاق دوباره  14فروردین تکرار میشــود.
مدارس ما از  15اسفند عمالً تق و لق میشود و دانشآموزان حداقل  20روز را بهعنوان تعطیل نوروزی
در حالــت اغمــای درســی فــرو میروند .نیمه دوم ســال تحصیلی هم حدود  40روز بیشــتر نیســت .اگر
وقفه درســی در طول امتحانات را هم اضافه کنیم عمالً چیزی از ســال تحصیلی باقی نمیماند .تغییر
در تقویــم مــدارس نبایــد فقط بر اســاس یک عامــل آلودگی هوا صــورت گیرد .یک نکته هم این اســت
که تعطیالت ســه ماهه تابســتان و تعطیالت نوروز بسیار جا افتاده اســت و هر تغییری در آنها مقاومت
گسترده به همراه دارد.طرح محدودیت تعطیالت نوروزی زمان شهید رجایی در اوایل انقالب اجرا شد
ومنجر به عقب نشــینی از این تصمیم شــد .محمدعلی نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش هم کوشید
سال تحصیلی را از  15شهریور شروع کند که منجر به دخالت مجلس و تصویب قانون درباره شروع سال
تحصیلی از اول مهر شد .مسأله به این سادگیها که موافقان فکر کرده اند نیست.

