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بسط عدالت آموزشی و جلوگیری از بازگشت محرومیت به استانها؛ کار ویژه دولت یازدهم

وزیر بهداشت در سفر به عراق خبر داد:

تخصیص  20میلیارد ریال اعتبار برای افزایش پوشش تحصیلی درسیستان و بلوچستان

هدی هاشمی

ایرنا

آنطــور کــه آمارهــای وزارت آمــوزش و
پرورش میگوید ،اســتانهای سیســتان و
بلوچســتان ،آذربایجان غربی و هرمزگان
به لحاظ شــاخصهای عدالت آموزشــی
در وضعیــت پایینتــری قــرار دارنــد .در
حــال حاضر طبــق آمارها ســاختمان30
درصــد مــدارس کشــور فرســوده اســت و
 ۲۰درصد هــم نیاز به مقاومســازی دارد.
همچنیــن آنطــور کــه مســئوالن وزارت
آموزش و پرورش میگویند تمام نگرانی
مســئوالن از کالسهــای خشــت و گلــی
اســت کــه تاکنــون هــزار و  300مــورد آن
شناســایی شــده و حدود  50درصد آن در
سیســتان و بلوچســتان قــرار دارد.عــاوه
بــر ایــن حــدود  ۸۴هــزار کالس درس که
تعــداد دو میلیــون دانشآموز را پوشــش
میدهــد با بخاری نفتی گرم میشــود .با
این حــال مشــکل دانشآمــوزان مناطق
محــروم فقــط کالسهای خشــتی و گلی
نیســت .ســرویسهای ناامــن مــدارس،
کمبود نیروی انســانی و مشکالت تغذیه
دانشآمــوزان در مــدارس شــبانه روزی
را هــم بایــد به این فهرســت اضافــه کرد.
درحقیقــت وضعیــت زیرســاختهای
آمــوزش و پــرورش کشــورمان در مناطق
محروم بقدری ناخوشــایند بــوده که حاال
برخــی از ژاپنیهــا اعــام کرده انــد که در
مناطق محروم ایران مدرسه میسازند .با
این همه دولت هم از همان روزهای آغاز
به کارش طرح عدالت آموزشی را پیگیری

کرد .دولت یازدهم کارگروه مناطق کمتر
توســعه یافته و محروم را تشــکیل داد که
این کارگروه به طور تخصصی به بررســی
دالیــل افــت شــاخصهای آموزشــی و
پرورشــی و رفــع مســائل و مشــکالت آن
میپردازد ،موضوعی که مجتبی زینی وند
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ،وزارت
توگو با خبرنگار
آموزش و پرورش در گف 
«ایــران» بــر آن تأکید میکنــد و میگوید:
«بهعنــوان مســئوالن آمــوزشو پــرورش
معتقدیــم بــه اینکــه امکانات آموزشــی
و فرصــت یادگیــری ،نامســاوی تقســیم
شــده اســت .منظور از امکانات آموزشــی
و فرصت یادگیــری میز و صندلی و رایانه
و مدرســه خوب به همراه نیروی انســانی
مناســب اســت کــه در اســتانها بخوبــی
پخش نشده اســت ».وی میگوید« :یکی
از اولویتهای آمــوزش و پرورش اهتمام
جدی ،بســط و گسترش عدالت آموزشی
است ،در همین راستا عالوه بر برنامههای
مصــوب کارگــروه مناطــق کمتر توســعه
یافتــه ومحــروم ،متشــکل از نماینــدگان
آموزش و پرورش و دستگاههای مختلف
باهــدف شناســایی اســتانها و مناطــق
محروم تشکیل شده است.این کارگروه به
صورت تخصصی به بررســی دالیل افت
شــاخصهای آموزشــی و پرورشــی ،رفع
مسائل و مشکالت میپردازد .استانهای
آذربایجان غربی ،سیســتان و بلوچستان،
هرمــزگان و همچنیــن کرمــان بهعنــوان
مناطق هدف انتخاب شدهاند تا با کمک

نیم نگاه

ëëاســتانهای آذربایجــان غربــی ،سیســتان و بلوچســتان،
هرمزگان و همچنین کرمان بهعنوان مناطق هدف انتخاب
شدهاند تا به کمک نهاد ریاست جمهوری و دیگر سازمانها
شاهد تغییرات خوبی در شاخصهای نیروی انسانی ،سرانه
فضای آموزشــی ،تجهیــزات و پوشــش تحصیلــی و ارتقای
شاخصهاوبهبودشرایطوامکاناتبودند

نهاد ریاســت جمهوری و دیگر سازمانها
شــاهد تغییرات خوبی در شــاخصهای
نیروی انســانی ،ســرانه فضای آموزشــی،
تجهیــزات و پوشــش تحصیلــی و ارتقای
شــاخصها و بهبــود شــرایط و امکانــات
بودند».
زینــی ونــد تأکیــد میکنــد« :ایــن کارگروه
موظــف شــده راهبــرد توســعه متــوازن و
پایدار آمــوزش و پرورش مناطق محروم،
در چارچــوب مفــاد اســناد باالدســتی را

تصویب کند .بررسی طرحها و برنامههای
ملیواستانیبرایبهبودوضعیتموجود
را بــه همراه پیشبینــی و تأمین اعتبارات
مــورد نیــاز دنبــال میکنــد .همچنیــن
برنامهریزی و اقدامات الزم برای استفاده
از ظرفیتهــای متنــوع داخــل و خــارج از
آمــوزش و پــرورش را باهــدف همافزایی
امکانات و اختیــارات برای تحقق عدالت
آموزشی پیگیر خواهد شد».
وی همچنین به نظارت و ارزیابی طرحها

و برنامههــای اجرایــی و گزارش مســتمر
از نحــوه اجــرای مصوبات اشــاره میکند
و میگویــد :میزان پیشــرفت امــور ،تهیه،
تدوین و ارائه پیشــنهاد به مراجع ذیربط
قانونی(مجلس شــورای اسالمی ،هیأت
وزیــران و )...بــه منظــور ایجــاد و افزایش
ظرفیتهــای قانونی برای تحقق اهداف
مورد نظر ،شناسایی اســتانهای اولویت
دار بــا توجــه بــه شــاخصهای تعییــن
شــده ،ارائــه آمار و اطالعــات دقیق فضا،
تجهیــزات و نیــروی انســانی اســتانهای
هــدف ،پیشــنهاد راهــکار بــه کارگــروه بــا
رویکــرد ارتقــای شــاخصهای آموزشــی
و پرورشــی و جلوگیــری از بازگشــت
محرومیت به استانهای محروم و کمتر
توسعه یافته ،تشکیل جلسات موضوعی
با ســازمانها و نهادهای ذیربــط ،اجرای
کامــل مصوبــات ایــن کارگــروه اســت.
مدیرکل وزارتی با اشــاره به اینکه در سال
 95جلســات متعــددی دربــاره عدالــت
آموزشــی برگزار شد ،تأکید میکند« :اخذ
مجــوز اســتخدام  500نیــروی انســانی
جهت تأمین نیاز نیروی انسانی آموزشی
استان سیســتان و بلوچســتان از سازمان
برنامه و بودجه کشــور و درج ســهمیه در
آزمون استخدامی سال  ،1395همچنین
تخصیــص بیســت میلیــارد ریــال اعتبار
جهــت جــذب بازمانــدگان از تحصیــل
و افزایــش پوشــش تحصیلــی اســتان
سیســتان و بلوچســتان از محل اعتبارات
کودکان خارج از مدرســه ســازمان برنامه

و بودجــه کشــور از مهمترین دســتاوردها
برای اســتان سیســتان و بلوچســتان بود.
همچنیــن توزیــع  6000دســت پوشــاک
رایگان در استانهای هدف ،پوشش صد
درصدی دانشآموزان عشایر استانهای
سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی
در طــرح ارتقــای تحصیلــی ،افزایــش
20درصدی سهمیه اردوی دانشآموزی
بنیاد علوی در اســتانهای هدف ،انعقاد
قــرارداد ســاخت  150کالس درس بــه
صورت مشــارکتی توســط بنیــاد علوی و
ســازمان نوســازی مدارس کشــور از دیگر
دســتاوردهای این کارگروه بوده است .به
گفته وی 400 ،هزار فقره سبد غذایی ویژه
دانشآموزان مدارس شبانه روزی سراسر
کشــوردو مرحلــه در اســتانهای محروم
اجرا شده است .
زینی وند میافزاید 105« :هزار مدرســه در
کل کشور وجود دارد که در سال گذشته 110
مدرســه تک دانشآموزی و  4هــزار و800
مدرســه با کمتــر از  5دانشآموز فعالیت
داشــتند کــه ایــن خــود نشــان از عدالــت
آموزشــی در کشــور دارد ،همچنیــن وزیــر
آموزش و پرورش ،دستور اکید صادر کرده
تاباارزیابیدقیقازوضعیتشاخصهای
آموزشــی مناطــق محــروم برنامــه فوری
برای رفع محرومیت و در رأس آن اســتان
سیســتان و بلوچستان تهیه شــود و دولت
مصمم است عدالت آموزشی را تا جذب
آخریــن بازمانــده از تحصیــل در مناطــق
محروم با جدیت دنبال کند».

رئیساورژانساجتماعیسازمانبهزیستیاعالمکرد:

ایجاد  140مرکز اورژانس اجتماعی جدید

رئیــس اورژانــس اجتماعــی ســازمان
بهزیســتی کشــور گفت :مقرر شــده تا در
لجاری 140 ،مرکز اورژانس اجتماعی
سا 
جدیــد در شــهرهای بــاالی  50هــزار نفر
تأســیس شــود و بودجــه نســبتاً خوبی را
برای آن در نظر گرفتهاند.
«اورژانس اجتماعی یکــی از برنامههای

مداخلــهای بــا هــدف پیشــگیری از
آســیبهای اجتماعــی به شــمار میرود
کــه خدمات خــود را از طریــق خط تلفن
 ،123تیم سیار اورژانس و پایگاه خدمات
اجتماعــی ارائــه داده و در بحرانهــای
فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی مداخله
میکند».حسیناسدبیگیروزچهارشنبه

توگــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود:
در گف 
هماکنــون  197مرکــز اورژانس اجتماعی
در کشور وجود دارد و کارشناسان اورژانس
اجتماعی شبانه روز در این مراکز مشغول
خدمترســانی بــه مــردم هســتند و بــا
راهاندازی مراکز جدید ،خدمات اورژانس
اجتماعی گسترش خواهد یافت .رئیس
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اورژانــس اجتماعی ســازمان بهزیســتی
کشــور یادآور شد :طی  9ماه نخست سال
گذشــته 780 ،نوزادی که در بیمارســتان
یــا خانــه دچار مســمومیت با مواد شــده
بودند ،از ســوی این مرکز شناســایی شد.
اســد بیگی افــزود :این نــوزادان با موادی
مانند تریاک ،هروئین ،متادون و شیشــه

دچــار مســمومیت شــده بودنــد .وی
خاطرنشــان کــرد :این مســمومیتها به
کارشناسان اورژانس اجتماعی در سراسر
کشــور اطالع داده شــد .رئیــس اورژانس
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور
شــد :از ایــن  780مــورد نوزاد مســموم با
مواد ،بیش از  300مورد از بیمارســتانها

و مراکز درمانی تماس گرفته شده است؛
بین  200یا  300مورد نیز نوزادانی بودهاند
که از مادر معتاد به دنیا آمدند.
اسدبیگی اضافه کرد :پرسنل بیمارستان،
اقوام یا دســت اندرکاران نیروی انتظامی
و قــوه قضائیــه این موارد را به بهزیســتی
اطالع دادند.

اخبار

صادرات  102قلم داروی ایرانی به عراق

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی روز سهشــنبه
گذشــته در رأس هیأتــی بــه منظــور دیــدار بــا مقامــات
دولت عراق و افتتاح نمایشگاه دارو و تجهیزات پزشکی
جمهوری اسالمی ایران در بغداد ،وارد پایتخت عراق شد.
بــه گزارش وبدا ،دیدار با وزیر بهداشــت ،وزیر علوم و نخســتوزیر عراق از دیگر
برنامههای سفر دو روزه دکتر هاشمی به عراق اعالم شده است .دکتر سید حسن
هاشــمی در دیدار با ســفیر جمهوری اســامی ایران در عراق با اشــاره به ثبت و
صــادرات  102قلــم داروی ایرانی در عراق گفت :صادرات  102قلم داروی ایرانی
به عراق در حال انجام اســت .او افزود :در کشــور عراق نیز باید فرهنگ مصرف
دارو به گونهای باشــد که اعتماد به مصرف داروهای ایرانی ایجاد شود ،البته این
امر با تالشهای تیم جدید وزارت بهداشت عراق در حال انجام است.
وزیر بهداشــت کشــورمان بر ایجاد فرهنگســازی به منظــور ارائــه توانمندیها،
ظرفیتها و کیفیت محصوالت دارویی کشور در عراق تأکید کرد و افزود :با ایجاد
ایــن فضــا ،اقالم ثبت شــده دارویی در عراق بزودی وارد این کشــور شــده و بازار
مصرف خود را پیدا میکند .وزیران بهداشــت جمهوری اســامی ایران و عراق
دیروز نیز در نشســتی در بغداد ،خواســتار گســترش همکاریهــای دارویی بین
دو کشــور شــدند .در این نشست که کارشناســان و معاونان دو وزارتخانه حضور
داشتند دکتر سید «حسن قاضیزاده هاشمی» وزیر بهداشت کشورمان خواستار
اجرایــی کــردن توافقنامههای فــی مابین در زمینــه دارو و درمان شــد و همتای
عراقی وی ،شرکتهای معتبر ایرانی را به تولید دارو در عراق دعوت کرد.
دکتر هاشمی در این نشست گفت :توافقنامههایی که در طول سال های گذشته
بین دو کشور ایران و عراق به امضا رسیدهاند ،بخشی اجرا شده و بخشی هنوز به
اجرا در نیامده است که با توجه به اراده موجود بین دو کشور و خواست مسئوالن
دو وزارتخانــه ضروری اســت تا این بخش از توافقنامهها نیز بــه اجرا درآیند .او
با اشــاره به ظرفیتهای موجود در زمینه درمان و دارو و آموزش پزشــکی بین
دو کشــور ،ابراز امیدواری کرد که به منظور توســعه همکاریهای بیشــتر در این
بخــش ،بیــش از پیــش از این ظرفیتهــا بهرهبرداری شــده و موانــع احتمالی
برطرف شود.
دکتر «عدیله حمود» وزیر بهداشــت عراق نیز در این نشســت بر ضرورت رفع
تمامــی موانع در برابر همکاریهای دارویی بین دو کشــور تأکید کرد و افزود :با
برداشتن این موانع ظرفیتهای همکاری بین دو کشور افزایش مییابد.

آزمون کارشناسی ارشد ۹۶؛ امروز و فردا

آزمون کارشناســی ارشد ســال  ۱۳۹۶دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالــی امــروز و فــردا برگــزار میشــود .ســخنگوی ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور گفــت :در ایــن آزمــون  ۸۷۸هــزار و  ۳۸۸داوطلب
نامنویسی کردهاند که از این تعداد  ۴۳۰هزار و  ۶۶نفر زن و  ۴۴۸هزار
و  ۳۲۲نفر مرد هستند .حسین توکلی افزود :داوطلبان برای دریافت
کارت ورود به جلســه آزمون میتوانند به ســایت اینترنتی به نشانی
 www.sanjesh.orgمراجعــه و از کارت خود نســخه چاپی (پرینت)
تهیه کنند .وی گفت :از  ۸۷۸هزار و  ۳۸۸داوطلبی که در این آزمون
نامنویسی کردهاند ۵۳۳ ،هزار و  ۵۵۱داوطلب در گروه علوم انسانی،
 ۴۵هزار و  ۲۲۸داوطلب در گروه علوم پایه ۲۰۰ ،هزار و  ۱۹۴داوطلب
در گروه فنی و مهندسی ۲۷ ،هزار و  ۹۱۵داوطلب در گروه کشاورزی و
منابع طبیعی ۶۹ ،هزار و  ۳۴۳داوطلب در گروه هنر و  ۲هزار و ۱۵۷
داوطلب در گروه دامپزشکی نامنویسی کردهاند.

