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جامعه
خطی بر آب

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در مشهد خبر داد

خبر

کمبود شدید تختهای
مراقبتهای ویژه

ایلنا :سوادکوه��ی ،رئیس انجمن مراقبتهای
ویژه ایران شمار تختهای مراقبتهای ویژه در
کش��ور را  ۴برابر کمتر از حد استاندارد اعالم
کرد .به گفته وی ،در حال حاضر حدود چهار
هزار و  ۵۰۰تخت وجود دارد که بر این اساس
میتوان گف��ت از استاندارده��ا خیلی فاصله
داریم .وی گفت :نزدیک به  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار
تخت بیمارستانی داریم که  ۱۰درصد آنها باید
تخت مراقبتهای ویژه باشد که بر این اساس ۱۵
تا  ۲۰هزار تخت وی��ژه نیازمندیم ،اما در حال
حاضر کمتر از  ۵هزار تخت ویژه داریم.

خون ،وارد طرح تحول سالمت
میشود

تس�نیم :پورفتح اله ،رئیس سازم��ان انتقال
خون ایران از ورود خدمات خون به طرح تحول
سالمت خبر داد و گفت :براین اساس هزینههای
خدمات خون اشعهای و ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮزﯾﺲ درمانی
بسیار کاهش مییابد و افراد فقط  ۱۰درصد این
هزینهها را پرداخت خواهند کرد.

تخصیص  ۱۰۰درصدی اعتبار
تجهیز هنرستانها

ایس�نا :آذرکی��ش ،مدیرکل دفت��ر آموزش
متوسطه دوره دوم ک��ار دانش وزارت آموزش
و پرورش گفت ۲۵ :میلی��ارد و  ۴۵۰میلیون
اعتبارات هنرستانهای فن��ی و حرفهای و کار
دانش پیش از شروع سال تحصیلی به صورت
یکجا و  ۱۰۰درصد واریز شد.

اهدای سبد کاال به  ۱۰میلیون
نفر تا پایان سال

بهداشت و درمان

افزایش تولید داروهای
بیوتکنولوژی در کشور

تس�نیم :رئیس سازمان غذا و دارو از افزایش
 ۳۰قلم تولید داروهای نوترکیب و بیوتکنولوژی
در کشور تا آخر امسال خبر داد.
دیناروند گفت :در حال حاضر  ۱۸قلم داروی
نوترکی��ب و بیوتکنول��وژی در کش��ور تولید
میش��ود که تا پایان سال  ۱۲قلم دیگر به این
شمار افزوده میش��ود و در خط تولید داخلی
قرار خواهد گرفت.
وی افزود :امسال درحوزه دارویی یک آرامش
منطقی و پایدار در کشور ایجاد شده است.

روزآمدسازی نیروی کار متخصص
وی این موفقیت را بخشی از یک فرآیند برشمرد
و گفت :برگزاری آزمونهای بین المللی مهارتی
در داخل کش��ور از نیازهای ض��روری دانش
افزایی و روزآمدسازی نیروی کار است و دولت
به دنبال زمینه سازی برای برگزاری این آزمونها
در داخل و باال بردن توان علمی و مهارتی نیروی
کار است .وی با تأکید ب��ر محرومیت زدایی از
طریق حرفهآموزی و خودکفا شدن خانوادهها
خاطرنشان کرد :بر اساس سیاستگذاری دولت
برای پایان دادن به محرومیت و توانمندسازی
خانوادهها ،درصدد گسترش آموزشهای مهارتی
در مناطق محروم و غیربرخوردار هستیم و باید
مربیان فنی و حرفهای و بخش خصوصی در این
حوزه وارد شوند.
پرند که در جمع مربیان برتر و مس��ؤوالن
آموزش��گاههای آزاد سخن میگف��ت ،اظهار
داشت :برای توسعه بخش��یدن به دیپلماسی
مهارت دست ی��اری به سوی بخش خصوصی
بویژه همکاران آموزشگاههای آزاد دراز میکنیم
و خواستار همکاری بین بخش��ی همه افراد و
نهادهای درگیر برای رسیدن به ش��اخصهای
استاندارد مهارتی در کشور هستیم.
دیپلماسی مهارت ،ابزار قدرت نرم
وی در توضی��ح این طرح گف��ت :دیپلماسی

جامعه سالم

واحد مرکزی خب�ر :میدری ،مع��اون رفاه
اجتماع��ی وزارت کار گفت :دول��ت تصمیم
دارد تا پایان سال به بی��ش از  ۱۰میلیون نفر
سبد کاال ارایه دهد .وی با بیان اینکه دولت از
ابتدای سال به بیش از  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار
نفر در قالب  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار خانوار ،در
طرح برنام��ه حمایت غذایی ،سب��د کاال داده
است ،افزود این آمار تا پایان سال به بیش از ۱۰
میلیون نفر خواهد رسید.

برگزاری آزمونهای بین المللی
وی��ژه ش��رکتهای استاندارد
جهان��ی و موسس��ات مرجع،
در دنیا جایگاه ویژهای دارد ،اما برگزار نش��دن
این آزمونها در کش��ور ما مش��کالتی را فراهم
کرده است که باید در تعامل با سایر کش��ورها
برطرف شود.
دکتر «کوروش پرند» مع��اون وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماع��ی و رئیس سازمان آموزش
فنی و حرفهای کشور پنجشنبه شب در مراسم
گشایش همایش «دیپلماسی مهارت با رویکرد
کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفهای»
در مشهد مقدس افزود :با تفاهمنامههای منعقد
شده و گرفتن مجوزهای الزم و با توجه به ارتقای
دانش مهارتی کش��ورمان همه آزمونهای بین
المللی ویژه ش��رکتهای استان��دارد جهانی و
مؤسسات مرجع در ایران برگزار خواهد شد.

مدیرکلدفترسازمانهای
مردم نهاد وزارت کشور در
گفتوگوباقدس:

تشکلهای
مردمنهاد
ساماندهی
میشوند

عكس :محمد رضایی /قدس

گروه جامعه :فرمانده ناجا گفت :جرایم کالن
مانند قت��ل ،آدم ربای��ی ،گروگانگیری ،تجاوز
به عنف ،سرقتهای بزرگ و مانند آن بش��دت
کاهش یافته است .سردار احمدی مقدم ،افزود:
میزان قتل عمد  ۱۰سال پیش حدود ۲۵۰۰
فقره بود ،اما این رقم ساالنه کاهش یافت و در
سال گذش��ته به  ۱۸۰۰فقره رسیده و انتظار
میرود امسال به کمتر از  ۱۷۰۰مورد برسد.

گروه جامعه  /محمد رضایی jamee@qudsonlin.ir

ضریب احساس امنیت
در کشور  ۷۰درصد است

مهارتهای فنی و حرفهای به کشورهای همسایه صادر می شود

مهارت ،ارایه آموزش��های فن��ی و حرفهای در
بس��تر سیاسی برای رسیدن ب��ه دیپلماسی
فرهنگی ،اقتصادی ،انرژی و عمومی است که
یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم برای کشورمان
در حوزه توانمندسازی و قدرت علمی ش��دن
منطقه به شمار میآید.
به باور وی ،هنوز در حوزه صدور نیروی فنی و
توانمند به خارج باید کار مدیریتی و آموزشی
بیشتری انجام شود و نیروهای ماهر برای رفتن
به خارج از کش��ور الزم است افزون بر گواهی
مهارت فنی و حرف��های ،مدرک ش��رکت در
آزمونهای بین المللی نیز داش��ته باشند که از
این پس ای��ن آزمونها در داخل کش��ور برگزار
خواهد شد.
رئیس سازم��ان فنی و حرفهای کش��ور با
بیان اینکه کار آم��وزش مهارت��ی  ۱۰۰هزار
مدیر ،مؤسس ،مربی و سر مربی در رشتههای
پیش��نهادی و انتخابی بخش خصوصی طبق
استاندارده��ای روز دنیا در ح��ال انجام است،
گفت :پس از آموزش این افراد ،آمادگی داریم
آموزش��های نوین و روزآمد دنی��ا را با حضور
استادان درجه یک خارجی در کش��ور برگزار
کنیم و به متقاضیان کشورهای منطقه همین
آموزشها را ارایه دهیم.
آغاز مهارت آموزی اتباع خارجی
وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد :امض��ای
تفاهمنامهای در زمینه مه��ارت آموزی اتباع
خارجی ب��ا کمیس��اریای عال��ی پناهندگان،

انجمن پناهندگان دانمارک ،وزارت کش��ور و
سازمان فنی و حرفهای به ما این توان را میدهد
که ط��ی ساله��ای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶میالدی از
ظرفیت آموزشگاههای آزاد نیز در زمینه ارایه
آموزش��های مهارتی به اتباع خارجی استفاده
کنیم و در این فرآیند مهاج��ران افغان دارای
اولویت هستند.
پرند با اش��اره به آمادگی صدور مجوز برای
آموزشگاههای متقاضی در زمینه حرفه آموزی
بین المللی افزود :حضور مؤثر آموزشگاههای
آزاد در عرصهه��ای بی��ن الملل��ی از جمل��ه
برنامههایی اس��ت که دستورالعم��ل اجرایی
آن تصویب ش��ده و تاکنون  ۳۰آموزشگاه آزاد
ایران مجوز فعالیت در کشورهای کانادا ،آلمان،
امارات ،کویت ،مالزی و عراق را دریافت و حرفه
آموزی به اعضای جامعه هدف را آغاز کردهاند.
ایج�اد میز هم�کاری مه�ارت آموزی
کشورها
وی با بیان اینکه تش��کیل میز همکاریهای
مهارت آم��وزی کش��ورها از برنامههای مهم
این سازمان اس��ت ،افزود :هم اکن��ون در ۳۰
استان کشور میز کش��ورهای جهان را مستقر
کردهایم که خراسان رضوی سه میز افغانستان،
ترکمنستان و تاجیکستان را دارا میباشد و این
میزهای مهارتی در دیگر استانهای مرزی نیز با
کش��ورهای همجوار برای انتقال دانش فنی و
مهارتی تشکیل خواهد شد.
به گفته پرند ،در همین راست��ا و بر اساس

گروه جامعه – علیپ�ور :پیش نویس قانون جدید
تشکلهای غیردولتی در راه است.
مدیرکل دفت��ر سازمانهای مردم نهاد وزارت کش��ور
در گفتوگو ب��ا خبرنگار ما افزود :در سال ج��اری پیش نویس قانون
ساماندهی و نظارت بر تش��کلهای غیردولتی (مردمنهاد) به صورت
الیحه تقدیم مجلس میشود که با تصویب آن
گام بزرگی در ساماندهی تشکلهای غیردولتی
برداش��ته می ش��ود .همچنین اگ��ر بتوانیم
اعتبارات��ی را ب��رای توانمندس��ازی سمنها
و فعاالن اجتماع��ی بگیری��م میتوانیم این
فعالیت را ساماندهی کنیم ،زیرا این قانون به
مساله چگونگی توسعه تشکلهای غیردولتی،
نحوه صدور مجوزها و تجمیع و تسهیل در این
حوزه میپردازد .البت��ه حمایتهایی همانند
معافیتهای مالیاتی که نظ��ام میتواند از این
تشکلها داشته باشد نیز لحاظ شده است.
بهمن مشکینی ،ادامه داد :شمار سازمانهای مردم نهاد در کشور
حدود  ۱۷هزار میباشد ،اما همه این تشکلهای اجتماعی مجوز ندارند
و تنها  ۴هزار مورد آنها از وزارت کش��ور مجوز دریافت کردهاند .سایر
نهادها نیز برای فعالیت این سمنها مجوز صادرکردهاند.
موضوعاتی که این تش��کلها به آن میپردازند نیز متنوع و متعدد
بوده و هس��ت که از تشکلهای زیس��ت محیطی تا حوزههای آسیب

برنامه ریزی انجام شده و امضای تفاهمنامهای
بین سازمان فنی و حرفهای و شرکت بینالمللی
«پیپل سرت» برنامههای آموزش مهارتی بین
المللی وارد فاز اجرایی ش��ده و مربیان ایرانی
میتوانند این آموزشهای مهارتی را فراگیرند.
به گفته این مقام مهارتی کشور ،آموزشهای
مهارتی مربی��ان ایرانی در کش��ورهای عراق،
افغانستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،آذربایجان
و ترکیه نشاندهنده توانمندی ایران در حوزه
مهارت و تخصص فن��ی و حرفهای است که بر
اس��اس تفاهمنامههای بین الملل��ی در دیگر
کشورهای متقاضی نیز گسترش خواهد یافت.
مه�ارت آم�وزی ب�ه جوانان حاش�یه
شهرها
پرند لزوم توجه به نیروهای بدون مهارت و جوان
حاشیه شهرها و اشاعه آموزشهای مهارتی در
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را ضروری
دانس��ت و گفت :این مهم یکی از سیاستهای
اصلی سند راهب��ردی مهارت و فن��اوری این
سازمان است که اجرای آن در سراسر کش��ور
آغاز شده است .وی از فراخوان طرح ایدههای
برش
آموزش�های مهارتی مربی�ان ایرانی در کش�ورهای عراق،
افغانستان ،ترکمنس�تان ،ازبکس�تان ،آذربایجان و ترکیه
نشاندهنده توانمندی ایران در حوزه مهارت و تخصص فنی
و حرفهای است که بر اس�اس تفاهمنامههای بین المللی در
دیگر کشورهای متقاضی نیز گسترش خواهد یافت

خالقانه برای کیفی سازی آموزش��های فنی،
حرفهای و مهارتی خبر داد و از سازمانهای بخش
خصوصی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای
نخبگان خواست ایدههای خود را برای اجرا به
این سازمان تحویل دهند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
در ادامه گفت :ایران با توجه به توانمندیهای
خود و برای توسعه تعامالت بین المللی ،الگوی
جدیدی با عنوان دیپلماسی مهارت را طراحی
کرده است ،اما با توجه به نیاز به زبان تخصصی
باید فضایی ایجاد شود تا همه مربیان و مدیران
آموزشگاههای آزاد در رش��تههای خود ،زبان
تخصصی را فرا بگیرند تا بتوانند آموزشهای روز
را کسب و این تخصصها را به هنر آموزان دیگر
کشورها منتقل کنند.

اجتماعی و امورخیریه را در گروههای مختلف جوانان ،زنان و کودکان
شامل میشود .البته با بررسیهای انجام شده پیش بینی میشود این
نهادهای غیردولتی گسترش نیز پیدا کنند.
مش��کینی با اش��اره به ضعف در کارک��رد سمنه��ای فرهنگی و
اجتماع��ی گفت :زیاد نس��بت به ای��ن موضوعات اقبال نش��ده و در
زمین��ه توانمندس��ازی این گون��ه سمنها
تالش��ی صورت نگرفته است ،حال آنکه ما
به وضوح میدانیم توانمندی مردمی ما در
این عرصهها انکارناپذیر است ،اما به صورت
جدی به کارگرفته نشده و با تالشهای دولت
تدبیر و امی��د در این خص��وص انتظار افق
روشنی داریم.
مدیرکل دفت��ر سازمانهای م��ردم نهاد
وزارت کشور همچنین گفت :از آنجا که در
دهههای اخیر به درستی فعالیتهای سمنها
مدیریت نشده شاهد فراز و فرودهای فعالیتها
و دستاوردهای آنها بودهایم .از یک سو ش��اهدیم تشکلهایی با توان و
قدرت چشمگیری حضور و مشارکت دارند و در برابر ،تشکلهایی داریم
که با وجود سابق��ه و مجوز چند ساله ،هیچ ت�لاش و کارکرد خاصی
نداش��تهاند .اما با تصویب قانون جدی��د و در سایه وضعیت مدیریتی
جدید به طور قطع ش��اهد فعالیت اثربخش سمنها خواهیم بود که
ثمره آن نصیب مردم و جامعه میشود.

ادبیاتطنزماوقهرمانانش
محمدحسینجعفریان

jamee@qudsonline.ir

هفته پیش یکی از مؤسسات فرهنگی بزرگداشتی برای
«ناصر فیض» برگزار کرد .به این بهانه فکر کردم چیزی
بنویس��م تا ادای دینی باشد به این ش��اعر گرانمایه این
سرزمین .ناصر فی��ض از آن دست آدمهای��ی است که با
وجودش��ان دنیای ما قابل تحمل تر میش��ود .آدمهایی
که مثل همه ما هزار و یک مش��کل و بدبختی و بیماری
و دردس��ر دارند ،اما ح��ال دیگران برایش��ان مهم است.
قلمش��ان میخواهد باری از دوش مردم بردارد .در یکی
دو دهه نخست انقالب شعر طنز بس��یار منزوی شد و به
حاشیه رفت .اگر بخواهیم سه ش��اعر و چهره اصلی را نام
ببریم که با از خودگذشتگی شعر طنز را از حاشیه به متن
برگرداندند ،بی تردید زنده یاد «کیومرث صابری فومنی»،
«ابوالفضل زرویی نصرآباد» و «ناصر فیض» خواهند بود.
طنز کارک��رد اجتماعی وسیع��ی دارد و توانایی تأثیر
ش��گفتی .متأسفانه در خیلی از سالهای پس از انقالب ما
از این نعمت ،آنچنان که باید و ش��اید بهره مند نبودیم.
اما دست کم در حوزه ش��عر این سه چهره ،زندگی خود
را فدا کردند تا این جایگاه احیا ش��ود .فیض نظیر عمده
طنزپ��ردازان م��ا آدم کم توقع��ی است .م��ن متأسفانه
نتوانستم به مراسم بزرگداش��ت او بروم ،اما گزارشها را به
دقت خواندم .امیدوار بودم برای آدمی با جایگاه او بیشتر و
پیشتر چنین محفلی برگزار شود و البته بسزاتر .این را به
در می گویم تا دیوار بشنود .چرا که سازمان اوج نه متولی
این کار است و نه وظیفهای دارد .به واقع دارد جور آنها را
می کشد که تماشاگرند .بنابراین برای این اندازه از توجه
به شعر و شاعران امروز باید دست آنها را هم بوسید.
فیض دهه ششم زندگی خود را سپری میکند .نبوغ او
در دورهای ،به شعر و ادبیات طنز ما جان تازهای بخشید.
در دفتری که پ��س از باقیات والصالح��ات استاد زرویی
نصرآباد ،او بارش را به دوش کشید ،نسلی از جوانان پرشور
و توانا تربیت شدند که امروز دار و ندار ما در عرصه طنزند.
مهمتر از آن به نسلی طرد شده و منزوی از شاعران بزرگ
طنز روزگار ما میدان داده شد تا دیده شوند و ارتباطشان با
مردم احیا شود .انبوهی از کتابهای پژوهشی ارزنده تألیف
شد و ...قصد گزارش تمام آنچه شده را ندارم ،اما ناصر فیض
در تمام این سالها یک تنه کارهایی کرد که ش��اید نیرو و
امکانات و بودجه معاونت یک وزارتخانه را میطلبید .در
عین این فعالیتها او دست از آفرینش برنداش��ت .سرود و
روزنامه نگاری کرد و کتاب نوشت و آثارش دست به دست
چرخید .برای بزرگداشت چنین آدمی باید از رسانه ملی
تا حوزه هنری و بسیاری از وزارتخانهها دست به کار می
شدند و از خودشان مایه می گذاشتند ،خاصه حوزه هنری
که بسیار مرهون زحمات این مرد است.
امیدوارم فیض عزی��ز سالهای سال سای��هاش بر سر
ادبیات ما باقی باشد .انشاءا...
آموزش و پرورش

توزیع  ۱۳۰میلیون جلد کتاب درسی
از امروز

گروه جامع�ه :وزیر آم��وزش و پ��رورش از توزیع ۱۳۰
میلیون جلد کتاب سال تحصیلی جدید در سرتاسر کشور
خبر داد .علی اصغر فان��ی در سخنان پیش از خطبههای
نماز جمعه کاش��مر با بیان اینکه سال تحصیلی آینده با
دوازده و نی��م میلیون دانش آموز و ی��ک میلیون معلم و
فرهنگی در  ۱۰۵ه��زار مدرسه آغاز میش��ود ،گفت :به
لطف خدا و یاری فرهنگیان و معلمان سراسر کشور قادر
خواهیم بود س��ال تحصیلی جدید را ب��ه بهترین نحو به
تربیت فرزندان بپردازیم.
وی تأکید کرد :امروز راهبرد اصلی در آموزش و پرورش،
ارتقای کیفیت آموزش و پ��رورش است ،به طوری که به
دنبال این هس��تیم تا دانش آموزان در مدرسه بتوانند به
لحاظ تخصصی و آموزشی و هم به لحاظ تربیتی از رشد
خوبی برخوردار شوند .وی در ادامه با اعالم اینکه در سال
تحصیلی جدید مصمم هستیم نگذاریم حتی یک دانش
آموز  ۶و  ۱۱ساله خ��ارج از مدرسه بماند ،گفت :سال ۹۳
و  ۹۴سال انس��داد مبادی بیسوادی است .وزیر آموزش
و پرورش در ادامه به سند تحول آموزش و پرورش اشاره
کرد و گفت :در سال تحصیل��ی جدید  ۴۰راهکار از ۱۳۱
راهکار سند تحول را در قالب  ۹۹برنام��ه و فعالیت اجرا
میکنیم .وی ب��ا تاکید بر اینکه سیاست ب��ر این است تا
کیفیت را افزایش دهیم ،از فعال بودن  ۴۰۰پژوهشسرای
دانش آموزی در سطح کشور خبر داد.
نگاه

محققان میگویند سیگار ،مغز
سیگاریها را دگرگون میکند!
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