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اجتماعي

وطن امروز شماره 1686

نیمکت
رئیس سازمان مدارس غیردولتی خبر داد

افزایش دانشآموزان مدارس
غیردولتی در دولت یازدهم

دوشنبه  9شهریور 1394

نامهنگاریهای متعدد خطاب به مدیران و مسؤوالن برای تظلمخواهی بورسیهها ادامه دارد

جامعه علمی چشمانتظار احقاق حق

نبضجامعه
معاون عملیات سازمان امداد و نجات مطرح کرد

کشور در محاصره توفان و سیل

آیا ابالغیه وزیر علوم برای پرونده بورسیهها اجرایی میشود؟

رئی��س س��ازمان م��دارس غیردولت��ی،
مشارکتهای مردمی و خانواده آموزشوپرورش
از افزای��ش  23درصدی جمعیت دانشآموزی
مدارس غیردولت��ی در دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،مرضیه ُگرد ،رئیس سازمان
م��دارس غیردولتی ،مش��ارکتهای مردمی و
خانواده وزارت آموزش و پرورش درباره عملکرد
این س��ازمان اظهار داش��ت :آمار دانشآموزان
مدارس غیردولتی در س��ال تحصیلی 91ـ90
یک میلی��ون و  281ه��زار و  745نفر بود که
پس از فعالیت  2ساله آموزش و پرورش دولت
تدبیر و امید به عدد یک میلیون و  575هزار و
 680نفر در س��ال  94رسیده است که افزایش
 23درصدی را نشان میدهد .وی خاطرنشان
ک��رد :در س��ال تحصیل��ی 91ـ ،90تع��داد
دانشآم��وزان در مدارس هی��أت امنایی 477
هزار و  732نفر بود و این آمار در س��ال  94به
 656هزار و  353دانشآموز رسید که نشان از
رشد  4/37درصدی در طول اجرای برنامههای
آموزشوپرورش دولت یازدهم دارد.

هفته آینده اعالم نتایج نهایی کنکور

رئیس سازمان سنجش از اعالم نتایج نهایی
آزمون سراسری سال  ۹۴در نیمه دوم شهریورماه
خبر داد .ابراهیم خدایی ،رئیس سازمان سنجش
آموزش کش��ور با اعالم این خبر به فارس گفت:
نتایج نهایی آزمون سراسری سال  94هفته آینده
اعالم میشود و داوطلبان میتوانند نتایج خود را
از طریق سایت سازمان سنجش مشاهده کنند.
گفتنی است در آزمون سراسری سال  ،94تعداد
 878ه��زار و  74داوطل��ب ثبتنام کردند که از
این تع��داد  516ه��زار و  493نف��ر زن و 361
ه��زار و  581نفر مرد و به عبارتی  58/82درصد
داوطلب��ان زن و  41/18درص��د داوطلبان مرد
بودند .بر این اس��اس از تع��داد  796هزار و 164
داوطلب حاضر در جلسه آزمون سراسری تعداد
 796هزار و  128داوطلب مجاز به انتخاب رشته
شدند که از این تعداد  472هزار و  474نفر زن و
 323هزار و  654نفر مرد بودند.

اشتغال 36هزار بازنشسته
در آموزش و پرورش

قانون من��ع بهکارگیری بازنشس��تگان در
دس��تگاههای دولتی در مجلس تصویب شده
اس��ت و اگر ش��ورای نگهبان آن را تایید نهایی
ش و پرورش کم
کن��د 36 ،ه��زار نیرو از آم��وز 
میشود .قاسم احمدیالشکی ،عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس�لامی
معیشت معلمان را مهمترین موضوع و چالش
وزارت آم��وزش و پرورش برش��مرد و به فارس
افزود :این موضو ع س��نگینی است که از عهده
وزیر به تنهایی برنمیآید و دولت و مجلس باید
برای رفع آن بکوشند .عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
ک��رد :قانون منع بهکارگیری بازنشس��تگان در
دستگاههای دولتی چند روز گذشته در مجلس
تصویب ش��ده است و اگر شورای نگهبان آن را
ش و
تایید نهایی کن��د 36 ،هزار نی��رو از آموز 
پرورش کم میشود و جایگزینی دوباره برای آنها
موضوعی سخت است.

گروه اجتماعی :چند ماهی است که نامههای
زی��ادی در دفعات متعدد از س��وی اقش��ار
گوناگون دانشجویان ،افراد بورسیه و اساتید
دانش��گاه خطاب به مدی��ران وزارت علوم و
مسؤوالن دستگاه قضایی در رسانهها منتشر
میشود .همه این نامهها یک نقطه مشترک
دارند و آن هم احقاق حق از دست رفته تعداد
زیادی از افراد بورسیه در ماجرایی است که
از ابتدا رنگ و لعاب سیاس��ی گرفت و باعث
ظلم آش��کار به گروه زیادی از دانشجویان و
اهالی علم در کشور شد .این اتهام بزرگ به
جامعه علمی کشور که پرونده بورسیهها را
به پیچ بهارستان رساند ،تبعات قابلتوجهی
در جامعه بهدنبال داشت که آبروی از دست
رفته دانش��جویان و ایجاد بدبینی نسبت به
سیستم آموزشی کش��ور بهعنوان کمترین
تبعات آن مطرح اس��ت که در کش و قوس
پروندهس��ازی برای این دانشجویان ،قربانی
منفعتطلبی سیاسی برخی گروهها شد .این ماجرا تا
جایی پیش رفت که در اثر فشار رسانهای و مطالباتی
که از س��وی جامعه علمی و دانشگاهی کشور وجود
داش��ت ،وزیر علوم ،برنامهه��ا و تصمیمات جدیدی
را درباره رس��یدگی به پرونده بورس��یهها ابالغ کرد
و قرار ش��د تصمیمات این ابالغیه در کشور اجرایی
ش��ود اما این روزها همگان منتظر اجرایی شدن این
مصوبات در کش��ور هستند تا جایی که تعداد زیادی
از دانشجویان با نگارش نامهای دیگر خطاب به محمد
فرهادی ،وزیر علوم خواستار حل و فصل سریع پرونده
بورسیهها با توجه به ابالغیه وزیر شدهاند.
■■عدم نیاز کلیدواژه جدید شکنجه بورسیهها

این درحالی است که جمعی از دانشجویان بورسیه
در نامهای به وزیر علوم تاکید کردند که آییننامههای
نامرئی وزارت علوم از عدم نیاز دانشگاهها به دانشجویان
بورس��یه حمایت میکند .در بخشهایی از این نامه
خطاب به محم��د فرهادی ،وزیر علوم آمده اس��ت:
تاکنون نامههای سرگش��اده و درخواستهای زیادی
از سوی دانشجویان و دانشآموختگان بورسیه ،برای
شما نگارش یافته اس��ت .اما صد افسوس که هر چه
درد دانش��جویان بورسیه فزونی میگیرد ،تصمیمات
مجموعه تحت امر درباره حل مشکل و پایان دادن به
این بازی سیاسی ،عجیبتر و پیچیدهتر میشود .حجم
س��نگین آزارها و ش��کنجههای مختلف دانشجویان
بورس��یه اعم از لغو بورس ،احکام درگوشی محرمانه،
درخواس��ت غرامت چن��دده میلیون��ی ،توهینهای
رس��انهای و مبهم گذاش��تن درازم��دت پرونده این
دانشجویان و دانشآموختگان مظلوم ،گویا هنوز حس

این نکته قید نشده اس��ت ،درباره این ابداع
نیز اطالعرس��انی ضعیفی ص��ورت گرفته
اس��ت .دستیابی مجموعه تحت امر شما به
دادگاهی فراخ و بیضابطه و قرار گرفتن در
کرس��ی قاضی ،شاکی ،دادستان و مجری با
استفاده از مصوبه جنجالی  630شورایعالی
انقالب فرهنگی باعث ش��ده است که فشار
بر دانش��جویان مظلوم این روزها با ابزارهای
جدید و نامتعارفی اعمال شود.
■■سیاست یک بام و دوهوای وزارت علوم

مهمترین نامههای جامعه علمی خطاب به مدیران در یک نگاه

ردیف

تاریخ

مدیر یا مسؤول مورد خطاب نامه

موضوع نامه

1

آبان93

رئیسجمهور

اعتراض به برخی تناقضات در اطالعیه وزارت علوم

2

اردیبهشت

عضو کمیته تعیین مصادیق بورسیهها

3

بررسی پرونده بورسیهها

اردیبهشت

سخنگویقوهقضاییه

4

اردیبهشت

وزیر علوم

دلیل عدم ارجاع پرونده به محاکم قضایی با وجود اعتقاد به تخلف

5

مرداد

نمایندگانمجلس

پیگیریعاجلمسالهبورسیهها

6

مرداد

رئیس دیوان عدالت اداری

7

 31مرداد

دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی

8

شهریور

رئیس قوه قضائیه

9

شهریور

وزیر علوم

انتقامجویی برخی از افراد زیرمجموعه ش��ما را ارضا
نکرده است و عدهای در پی آزار بیشتر این مظلومان
بیپناه با ترفندی جدید و غیرانسانی هستند .عدم نیاز
کلیدواژه جدید شکنجه دانشآموختگان بورسیه است.
■■ارائه آمارهای قابل تأمل

در بخ��ش دیگری از نامه تصریح ش��ده اس��ت:
این روزها صحبت از آمار  170نفری از دانش��جویان
بورس��یه به زعم سازمان دانش��جویان دارای مشکل
شنیده میشود و مدیران سازمان دانشجویان اذعان

جای خالی  200هزار پرستار در نظام سالمت
سالمت گروه اجتماع�ی :معاون پرستاری
وزارت بهداش��ت از کمب��ود
 ۲۰۰هزار نیرو در گروه پرستاری خبر داد .به گزارش
«وطن امروز» ،محمد میرزابیگی ،معاون پرستاری
وزارت بهداشت با تشریح برنامهها و اقدامات وزارت
بهداشت در حوزه پرس��تاری اظهار داشت :در این
دوره از عمر وزارتخانه ،تاکنون  ۴۵برنامه در حوزه
پرس��تاری کلید خورده اس��ت .همچنین بیش از
 ۲۰بخش��نامه با امض��ای وزیر و معاون��ان وزارت
بهداش��ت درباره پرستاری به دانش��گاههای علوم
پزش��کی ابالغ ش��ده اس��ت .وی به موضوع قانون
تعرفهگذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت:
این قانون برای اجرا به شورایعالی بیمه ارجاع داده

اعتراض به یکسان بودن اعضای کمیته بدوی و تجدیدنظر در

شده است که انتظار میرود با دوستان وزارت تعاون
و مجلس در این بحث همکاری بیش��تری داشته
باشیم تا بتوانیم شاهد اجرایی شدن این قانون برای
پرستاران باشیم .معاون پرستاری وزارت بهداشت با
عنوان این مطلب که پرستاری بالینی در کشور ما
آنطور که باید و ش��اید کارآیی ندارد ،خاطرنشان
کرد :پرس��تاری بالینی ما خیلی تئوریک اس��ت و
همین فاصله بین آموزش و بالین باعث گلهمندی
شده است .میرزابیگی به تربیت نزدیک به  ۶۰هزار
پرستار در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکترا در  ۱۸۵دانشکده پرستاری کشور اشاره کرد
و افزود :در حال حاضر با کمبود  ۲۰۰هزار نیرو در
گروه پرستاری مواجه هستیم.

اعالم مطالبی درباره روند شکایت

تاکید بر این موضوع که رسیدگی به شکایت دانشجویان دارای

حکم طبق اظهارات دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی در محدوده
صالحیت دیوان است

تاکید بر این موضوع که لغو بورس مصداق عدم تمکین دولت به
قواعد حقوقی در استخدام است

لغو مصوبه غیرقانونی 630شورایعالی انقالب فرهنگی
اعتراض به آییننامههای نامرئی وزارت علوم و حمایت از عدم نیاز
دانشگاهها به دانشجویان بورسیه

میکنن��د وزیر این آمار را به مدیران کش��ور گزارش
کرده اس��ت .آیا خودتان این آمارها را بررسی کرده یا
فقط به گزارش سازمان دانشجویان اعتماد کردهاید.
درباره آمار فوق باید گف��ت اوال آیا فرمول معدل که
مورد تایید وزیر علوم س��ابق ،کمیس��یون آموزش و
کمیس��یون اصل  90اس��ت را رعایت کردهاید؟ در
این نامه همچنین اش��اره شده که درباره قانون «15
صدم» ارفاق به معدل دانش��جویان و یکس��ال سن
متاسفانه در هیچ کجای قانون اعزام سالهای64-68

در ادامه این نامه دانش��جویان بورسیه
با اش��اره به موارد متعددی در این زمینه
خاطرنش��ان کردند :دانشگاهی که تا چند
ماه قبل به تخصصی نیاز داشته و بر مبنای
آن در س��امانه ج��ذب اعالم نی��از کرده و
مراحل گوناگون قانونی اعم از مصاحبههای
علم��ی و عمومی و فرآین��د جذب را طی
کرده اس��ت ،چگونه در ظرف یک روز ،از
کرده خود پشیمان میشود و به دانشآموخته دکترا
عدم نیاز میزند؟ آیا معاون ش��ما و رئیس سازمان
امور دانشجویان که بازی سیاسی بورسیهها را به راه
انداخت و در اوایل کار با بهانه صیانت از بیتالمال،
به جنگ مظلومترین نخبگان وطن میرفت ،اکنون
نبای��د به دانش��گاهها بابت این خس��ارت عظیم و
حقوق و مزایایی که به دانشجویان بورسیه پرداخت
کردهان��د و هزینههای م��ادی و معنوی که صرف
مصاحبه ،گزینش و طی فرآیند جذب طی ش��ده
است ،کمترین ایرادی وارد کند؟
■■انتقامجویی سیاسی در اولویت وزارت علوم

ب��ه ع�لاوه در بخش دیگ��ری از این نام��ه آمده
اس��ت :اگر مصوبه  630شورایعالی انقالب فرهنگی و
سپردن تمامی مقدرات یک دانشجو و دانشآموخته
مظل��وم به وزارت علوم نبود ،آیا دانش��گاههای تحت
امر ش��ما توان و اجازه ص��دور این حجم عدم نیاز به
دانشآموختگان مظلوم را داش��تند؟ آیا شما از تعداد
بورس��یههای عدم نیاز خورده در  9ماهه اخیر اطالع
دارید؟ آیا این حجم از هدررفت منابع را با شعارهایی
مانند صیانت از بیتالمال و توجه به حقوق مکتسبه
دانشآموخت��گان ،همخوان میدانید؟ دانش��جویان
بورسیه در ادامه نامه خود افزودند :آیا وقت آن نرسیده
اس��ت که قضیه بورسیهها خاتمه یابد و وزارت علوم
به رس��الت اصلی خود در جهت تولید علم و ارتقای
اقتدار علمی کشور فعال شود .آیا رواست درصد رشد
تولید علم در عربستان سعودی از ایران بیشتر شود و
مجموعه شما پس از  20ماه هنوز درگیر انتقامجویی
سیاسی از بورسیهها باشد.

شروط اعزام زائران عتبات در اربعین
گ�روه اجتماعی :داشتن گذرنامه،
زیارت
ویزا و ثبتنام در سامانه «سماح»
 3شرط اصلی برای اعزام به کربال در اربعین اعالم
شد .به گزارش «وطن امروز» ،سعید اوحدی ،رئیس
سازمان حج و زیارت از آخرین اقدامات ستاد اربعین
برای برگزاری باشکوه مراسم پیادهروی این ایام خبر
داد و گفت :دولت ایران پس از تجرب ه آشفتگیهای
اربعی��ن س��ال گذش��ته ،س��تادی را ب��ا عضویت
 26دس��تگاه خدماتی و نهاد امنیتی تشکیل داد.
رئی��س س��ازمان حج و زی��ارت اف��زود :هماکنون
ی با نام «سماح» طراحی شده که
سامانهای اینترنت 
روز  15شهریورماه شروع به کار میکند و همزمان
با آن ،ثبتنام از متقاضیان شرکت در مراسم زیارت

اربعین آغاز میشود .وی ادامه داد :اصلیترین شرط
سفر به عتبات در اربعین امسال ثبتنام در سامانه
 www.Samah.haj.irاس��ت و در غی��ر ای��ن
ص��ورت امکان حض��ور در عراق برای ش��رکت در
زی��ارت اربعین وجود ندارد .رئیس س��ازمان حج و
زیارت درباره آخرین تصمیمگیری دولت عراق برای
برقراری ویزای این کشور در زمان اربعین ،تصریح
کرد :امسال براساس تمهیدات درنظر گرفته شده
همه زائران باید گذرنامهمعتبر داشته باشند .روادید
نیز صادر میشود اما آخرین هماهنگیها با سفیر
عراق در ایران و وزارتخانههای خارجه  2کش��ور تا
 2هفت ه آین��ده برای صدور روادید و تعیین قیمت
آن انجام میشود.

معاون عملیات س��ازمان امداد و نجات از
وقوع س��یل و توفان در غرب ،شرق و جنوب
کش��ور خبر داد .حس��ین درویش��ی ،معاون
عملی��ات س��ازمان ام��داد و نج��ات ،از وقوع
توفان ش��ن در سیستان و بلوچستان و سیل
و آبگرفتگ��ی در آذربایجانغربی و هرمزگان
خبر داد و اظهار داشت :شنبهشب توفان شن
در  2شهرستان هیرمند و نیمروز موجب شد
اهالی  11روس��تا در توفان شن گرفتار شوند.
وی ادام��ه داد :نیروه��ای ام��داد و نجات به
2هزار نفر از افرادی که در توفان ش��ن گرفتار
بودند امدادرس��انی کردند و تعداد  410بسته
غذایی و هزار و 850ماس��ک میان آنها توزیع
کردند .معاون عملیات سازمان امداد و نجات
خاطرنشان کرد :طبق پیشبینی هواشناسی
وزش ب��اد و توفان طی  48س��اعت آینده نیز
ادامه خواهد داش��ت .وی به وقوع سیل در 2
استان آذربایجان غربی و هرمزگان اشاره کرد
و به فارس گفت 5 :روستای اطراف شهرستان
ارومیه دچار س��یلزدگی شدند که  36نفر در
این حادثه آس��یب دیدند .به گفته درویش��ی
 2نفر مجروح س��یل به صورت سرپایی مداوا
ش��ده و  5نفر نیز به صورت اضطراری اسکان
داده ش��دند ضمن اینکه  2دس��تگاه چادر8 ،
تخته پتو و  4تخته موکت میان س��یلزدگان
توزیع ش��د .درویش��ی درباره سیل هرمزگان
نیز عنوان کرد :س��یل در شهرستان بشاگرد
موجب آس��یب  3ش��هر گوهران ،سردشت و
درش��هرگافر ش��د .وی ادامه داد 165 :نفر در
این س��یل امدادرسانی شدند و  17نفر نیز به
صورت اضطراری اس��کان یافتند ضمن اینکه
 3دستگاه چادر 40 ،تخته پتو و  110کیلوگرم
نایلون میان آسیبدیدگان توزیع شد.

پیشبینی افزایش دما در پاییز

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران
س��ازمان هواشناس��ی ،از پیشبینی افزایش
دمای ح��دود نیم ت��ا یک درجه بیش��تر از
معمول برای مناطق گستردهای از کشور طی
 3م��اه آینده خبر داد .ش��اهرخ فاتح ،رئیس
مرکز خشکس��الی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی در اینباره بیان داشت :در مرداد
 ۹۴بس��یاری از مناطق نوار ش��مالی کشور
بویژه شمالغرب و بخشهای غربی از شرایط
نرمال ،گرمتر بودند .به گفته وی ،بر این اساس
استانهای آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی
و بخشهایی از زنج��ان در مرداد  ۹۴دمایی
ح��دود  ۲تا  ۳درجه س��انتیگراد بیش��تر از
دم��ای نرمال را تجربه کردن��د .رئیس مرکز
خشکس��الی و مدیری��ت بح��ران س��ازمان
هواشناس��ی به مهر یادآور شد :در این مدت
اس��تانهای اردبیل ،گی�لان ،بخشهایی از
آذربایجانغربی ،زنجان و آذربایجانش��رقی،
گلس��تان ،کرمانشاه ،ایالم و خوزستان حدود
ی��ک تا  2درجه گرمتر از نرمال بودهاند .فاتح
تاکید کرد :در  3ماه آینده ش��امل ش��هریور،
مهر و آبان ،بیش��تر مناطق کش��ور دمایی به
اندازه نیم تا یک درجه گرمتر از دمای نرمال
خواهند داش��ت و تنها مناط��ق معدودی از
آذربایجانغربی ،مرکزی ،لرستان ،هرمزگان،
کرمان و سیستانوبلوچستان شرایط طبیعی
دمایی را خواهند داشت.

