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 کاهش بازماندگان
 از تحصیل

جانشین رئیس قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر 
آموزشی گفت: هم اکنون در کشور ۷۶۰هزار بازمانده 
از تحصیل داریم که در واقع رقم قبلی ۸۱۱هزار نفر 
بود و با فعالیت های ابتدایی تعداد آنها را از ۸۱۱هزار 
نفر به ۷۶۰هزار نفر رســاندیم و امروز توانســته ایم 
حدود ۴۰هزار نفر از تعداد بازماندگان از تحصیل کم 
کنیم. داوود روستای، جانشین رئیس قرارگاه عدالت 
تربیتی و نصیب برابر آموزشــی کشور درخصوص 
دستاوردهای این قرارگاه طي حدود یک سال فعالیت 
گفت: قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی، 
قرارگاهی جهادی و فرامعاونتی و فراسازمانی زیرنظر 
وزیر آموزش و پرورش است و به این دلیل فراسازمانی 
است که نقش تســهیل گر و تنظیم گر برنامه های 

عدالت را در تمام معاونت ها دنبال می کند.
روســتایی تصریح کرد:  به عنوان مثــال در مقاطع 
ابتدایی و متوسطه ما به دنبال ارتقای کیفیت مدارس 
دولتی و مدارس مناطق مرزی، عشایری و روستایی 
هستیم و اگر این کیفیت افزایش یابد و دانش آموزان 
از معلم و محتــوای باکیفیت در مناطــق مرزی و 
عشایری برخوردار شوند، عدالت برقرار شده است. 
قرارگاه عدالت تربیتی یک قرارگاه اجرایی نیســت 
بلکه قرارگاهی رصدگر و تنظیم گر اســت که تمام 
برنامه های معاونت ها و سازمان های دیگر را تنظیم 
می کند. اگر این سازمان ها و معاونت ها در ذیل عدالت 
تربیتی باشند، قرارگاه آنها را تقویت و تشویق می کند 
و اگر اینطور نبود، مسیر آنها را به سمت عدالت تغییر 
می دهد. جانشــین رئیس قــرارگاه عدالت تربیتی 
و نصیب برابر آموزشــی ادامه داد: ما در اســتان ها 
متناسب با قرارگاه کشوری که هر هفته یکشنبه ها به 
ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می شود، در 
۳۲استان قرارگاه استانی و در ۴۵۰شهرستان قرارگاه 
شهرستانی تأسیس کرده ایم که در حقیقت مسائل 
آموزش و پرورش و موضوعاتی را که به تنهایی توسط 
معاونت قابل حل نیست را به شکل گروهی در قالب 

قرارگاه حل و فصل کنیم.
او در ادامــه درخصوص تبییــن اولویت بندی های 
فعالیت های  قرارگاه عدالــت تربیتی تصریح کرد: از 
نخستین فعالیت های ما بحث بازماندگان از تحصیل 
است؛ ما هم اکنون در کشــور ۷۶۰هزار بازمانده از 
تحصیل داریم که در واقع رقم قبلی ۸۱۱هزار نفر بود 
و با فعالیت هایی ابتدایی تعداد آنها را از ۸۱۱هزار نفر 
به ۷۶۰هزار نفر رساندیم و امروز توانسته ایم حدود 
۴۰هزار نفر از تعداد بازماندگان از تحصیل کم کنیم. با 
کمک معاونت ها، دستگاه های بیرونی و نهادهای خیر 
و گروهای جهادی دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
شناسایی شدند و آنها را به مدرسه برگرداندیم. این 
اتفاق حرکتی گروهی می طلبد و واقعا تحقق آن کار 

یک نفر و ۲نفر نیست.
او با اشــاره به تهیه لوازم التحریري که دانش آموزان 
بی بضاعت باید به آن دسترسی داشته باشند، اظهار 
کرد: با کمک نهادهای بیرونی و با مشارکت معاونت 
توسعه روســتایی ریاســت جمهوری و خیریه ها و 
گروه های جهــادی تحت نظر مجموعــه خودمان 
۲۰۰هزار بسته لوازم التحریر رایگان که شامل کیف 
و دفتر و ســایر لوازم التحریر بود بین دانش آموزان 
بی بضاعت توزیع کردیــم و ابتدای مهرماه این اقالم 
به دست بچه ها رســیده بود که تحت عنوان پویش 
»همه حاضر« انجام شد. شــاید این پرسش پیش 
بیاید که ســال قبل نیز لوازم التحریر توزیع شــده 
است و تفاوت کار ما چیســت؟ بله درست است که 
این کار انجام می شد، ولی به این صورت بود که یک 
نفر چندبار بسته دریافت کرده بود و به یک نفر دیگر 
اصال بسته ای نرســیده بود. قرارگاه عدالت تربیتی 
اعالم کرد که هر کسی می خواهد لوازم التحریر توزیع 
کند و همین طور گروه های جهادی و خیرین از طریق 
قرارگاه این کار را انجام دهند و ما به آنها می گوییم که 
کجا توزیع داشته ایم و کجا لوازم توزیع نشده است؛ 
ضمن اینکه آموزش و پرورش خودش هم سهمی را 

در این کار برعهده گرفت.
روستایی با بیان اینکه یک زمانی گروه های جهادی 
اگر می خواســتند در آموزش و پــرورش فعالیتی 
کنند بــا موانع قانونــی، عاطفی یا عرفــی برخورد 
می کردند، توضیــح داد: مثال مدیر مدرســه تصور 
می کرد اگر گروه جهادی به مدرســه راه پیدا کند، 
شاید مشــکالتی برایش ایجاد شود لذا ما گروه های 
جهادی را دســته بندی کردیم و ایــن گروه ها در 
دسته های مختلف مسائل مدرسه را حل می کنند. 
امروز ۸۵۰گروه جهادی فعــال در مناطق محروم 
 خدمات رســانی می کنند و با قــرارگاه نیز ارتباط 
نزدیکی دارند. گروه های جهادی پشــتیبان علمی 
دانش آموزان هستند که شامل گروه های دانش آموزی 
و طلبگی می شود و این افراد به دانش آموزان مناطق 
کم برخوردار کتاب کمک درسی می دهند و در واقع 
بیش از آنچه در مدرسه باید یادگیری داشته باشند 
به آنها می آموزند تا بتوانند تــراز معدل این بچه ها 
را باال ببرند و اســتعدادهای برتر این مناطق رشــد 
داده شــوند تا در گام های بعدی پیشــرفت داشته 
باشند و در دانشــگاه به موفقیت برسند. گروه های 
جهادی همچنین کمک های مؤمنانه را نیز به دست 
دانش آموزان بی بضاعت می رســانند یعنی با کمک 
مجموعه های بزرگی که در تهران و ســایر استان ها 
شناسایی می شوند، کمک هایی شامل بسته غذایی 
و پوشــاک به این دانش آموزان می رسد. جانشین 
رئیس قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی 
اضافه کرد: کار دیگری که گروه های جهادی انجام 
می دهند، مرمت مدارس اســت. رنــگ کاری، رفع 
اشــکاالت جزئی مدارس و... همه توسط گروه های 
جهادی انجام می شــود. عده ای از ایــن گروه ها با 
کمک پول هایی کــه از خیریــن دریافت می کنند 
مدارس روستایی یک تا ۳کالسه می سازند. گروه های 
جهادی زیادی کارشان مدرسه سازی است و مواردی 
داشــته ایم که برخی از این جهادگران در این مسیر 
به شهادت هم رسیده اند. این مدرسه سازی در ابعاد 
روستایی و عشــایری جزو ماموریت های قرارگاه و 

گروه های جهادی آن است.

خبر

حامی و مشوق هستیم

در اواخر دهه 60 که ایران به جمع کشورهای 
مجــری سیاســت های جهانــی تنظیم 
خانواده پیوســت، تصور اینکه فقط 4 دهه 
بعد »ســالخوردگی جمعیت« به تهدیدی 
جدی برای آینده کشور تبدیل شود، بعید 
به نظر می رسید، اما این اتفاق ناخوشایند 
رخ داده و در ســال های اخیر کارشناسان 
باالبودن احتمال ســالخوردگی جمعیت 
ایران را به عنوان خطری جــدی و قریب 
الوقوع گوشــزد می کنند. این هشدارهای 
کارشناسی سبب شده دولت رویکرد خود 
را به سیاست های تشویقی افزایش جمعیت 
تغییر دهد و برای تحقق این رویکرد، ظرفیت 
همه وزارتخانه ها و ســامانه های خدماتی 
کشور را در قالب »ستاد ملی جمعیت« بسیج 
کند. رئیس جمهور ریاست ستاد ملی جمعیت 
را برعهــده دارد و 9 وزیر دولتش عضو این 
ستاد هستند. 5 نماینده نهادهای مختلف 
هم بر حســن اجرای قوانین ستاد نظارت 
دارند که »فاطمه رحمانی«، نماینده مجلس 
شورای اسالمی یکی از این ناظران است. در 
گفت وگو با رحمانی به سیاست ها و عملکرد 

ستاد جوانی جمعیت پرداخته ایم.

در قالــب طــرح حمایت از   
خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس، چه 

اقداماتی انجام شده است؟
این طرح پس از تصویب در مجلس به صورت قانون 
درآمده و برای همه دســتگاه ها الزم االجراست. 
دســتگاه های مختلف هم برای اجرایی شدن آن 
تالش کرده اند و پرداخــت بیمه درمان ناباروری، 
پرداخت وام تولــد فرزند، بیمه ســالمت مادر و 
فرزند، مرخصی های تحصیلــی، امتیازهای حق 
 سنوات و بازنشســتگی مادران، تعیین مرخصی 

9 ماهــه زایمان برای مــادران بخــش دولتی و 
خصوصی و بسیاری از موارد دیگر از دستاوردهای 

اجرای طرح است.
اهداف اجرای طــرح به چه   
میزان تحقق پیــدا کــرده و تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته است؟
ســال ها سیاســت های اعالمی و ابالغی دولت در 
جهت کنترل جمعیت بوده و هدف از تصویب این 
قانون تغییر رویکرد جمعیتی کشــور اســت. این 
قانون تالش می کند بــرای افزایش جمعیت جنبه 
تشویقی و حمایتی داشته باشد و در این زمینه در 
جامعه گفتمان ایجاد کند. قانون حمایت از جوانی 
جمعیت یک سال پیش به تصویب رسیده و از زمان 
تصویب تا اجرای قانون هم فاصلــه ای وجود دارد. 
بنابراین هنوز زود اســت که در مورد دستیابی به 
اهداف قانون صحبت کنیم و هنوز به مرحله قضاوت 
در مورد نتایج طرح نرسیده ایم، اما همه دستگاه ها 
مکلف شده اند عملکرد و اقدامات خود در این مورد 
را به ستاد ملی جمعیت گزارش دهند. بخش زیادی 
از قانون اجرایی شده و هنوز در بعضی از موضوعات 
مانند بحث مسکن که برعهده وزارت راه، مسکن و 
شهرسازی است، در مورد واگذاری زمین و مسکن به 
خانواده های واجد شرایط، اقدام جدی صورت نگرفته 
است. آماده سازی خوابگاه های دانشجویی متأهلین 
هم از لحاظ تأمین مالی زمانبر اســت ولی رویکرد 
کلی دولت سیاســت های تشــویقی برای افزایش 
جمعیت است و رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد 
ملی جمعیت بر اجرایی شدن این قانون تأکید دارد.

در مورد ارتقای نرخ باروری چه   
دورنما و افقی برای اجرای طرح تعریف شده 

است؟

اگر در ۲ دهه آینــده نرخ باروری به ۲/۵ برســد 
مطلوب است، ولی رسیدن به این هدف و دورنما 
آسان نیست. ما امیدواریم تغییر رویکرد دولت در 
ارتقای نرخ باروری تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

در نســخه اصالحــی طرح   
در مورد مســئله فرزندآوری، دخالت ها و 
محدودیت های قهری مانند الزام به زایمان 
طبیعی دیده می شود که ممکن است بعضی 
از مادران را در اصل باردارشــدن هم مردد 
کند. به نقش بازدارنــده این محدودیت ها 

چقدر توجه شده است؟
مادران برای زایمان طبیعی الزام و اجبار نمی شوند، 
بلکه سیاست دولت تشویق به زایمان طبیعی است 
و این روش زایمان به صورت رایگان و با حمایت های 

بیمه ای انجام می شود. 
زایمان بــدون درد هم برای حفظ ســالمت مادر 
و کودک روش مطلوبی اســت که باید بســترش 
فراهم شود. مانع سزارین هم نشــده ایم و زمانی 
که دکتر تشــخیص می دهد مادر باید ســزارین 
شود، از حمایت بیمه هم برخوردار می شود، ولی 
اگر مادری به رغم اینکــه می تواند زایمان طبیعی 
 داشته باشد، برای سزارین اصرار کند، منعی برای

 سزارین نیست.
با این شرایط مادرانی که از نظر   
مالی شرایط مناسبی ندارند، از حق انتخاب 

هم محروم می شوند.
در همه جای دنیــا همین طور اســت و به دلیل 
عوارض سزارین بر زایمان طبیعی تأکید دارند که 
به سالمت مادر و کودک بسیار کمک می کند. ما 
هم سیاست تشــویق به زایمان طبیعی را که نرم 
جهانی اســت دنبال می کنیم و در مورد کسانی 
که محدودیتی ندارند اولویت، تشویق به زایمان 

طبیعی است.
حدود یک چهارم تشویق ها   
و امتیازاتی که بــرای فرزندآوری و ازدواج 
در این طرح در نظر گرفته شده صرفًا برای 
کارمندان نوشته شده است. )مانند دو برابر 
شــدن زمان اســتفاده از منزل سازمانی، 

افزایش حق اوالد و حق عائله مندی و...( در 
اختصاص این مشوق ها چرا سایر شاغالن در 

نظر گرفته نشده است؟
این تســهیالت مخصوص کارکنان دولت نیست 
و برای کارگران زیر پوشــش تأمین اجتماعی هم 
مزایایی ماننــد مرخصی زایمان و بازنشســتگی 
مادران در نظر گرفته شده است. اتفاقاً قانون جوانی 
جمعیت نگاه نســبتاً جامعی به همه اقشار جامعه 
داشته و در اختصاص تسهیالت هم خانم خانه دار 
را دیده، هم شــاغل و هم طلبه و دانشجو را، ولی 
منابع مالی اجرای قانون هم نامحدود نیست و اگر 
بخواهیم بخش خصوصی را کــه در اختیار دولت 
نیست، به ارائه تسهیالت ملزم کنیم، باید جبران 
خدمتش را بکنیم که به دلیــل محدودیت منابع 

امکانش نیست.
به دلیل ممنوعیــت عرضه   
رایگان یا یارانه ای اقالم پیشگیری از بارداری 
در شبکه بهداشت، خانواده های محروم در 
دسترسی به این اقالم دچار مشکل می شوند، 
از سوی دیگر با توجه به اینکه برای استفاده 
از بسیاری از امتیازات اصلی ارائه شده در این 
طرح از قبیل دریافت زمین، دریافت بدون 
نوبت خودرو، تســهیالت مسکن و.... الزم 
است حداقلی از بهره مندی و یا توان پرداخت 
اقساط وجود داشته باشــد، ممکن است 
خانواده های محروم از آن بی بهره بمانند. این 
شرایط باعث کاهش کیفیت فرزندآوری و 

عدم عدالت اجتماعی نمی شود؟
زمانی که سیاســت های ابالغی کنترل جمعیت 
بوده، وسایل پیشــگیری از بارداری در خانه های 
بهداشت به شــکل رایگان حتی تاکیداً در اختیار 
خانواده ها قرار می گرفــت. االن که رویکرد تغییر 
کرده، توزیع رایگان این اقالم در سیســتم دولتی 
مغایر با اصل و اهــداف قانون اســت. البته منع 
دسترسی وجود ندارد و این اقالم با قیمت پایین 
در داروخانه ها یافت می شــود. در حاشــیه شهر 
و روســتاها هم داروخانه وجــود دارد و این اقالم 
با هزینه ای کم در دســترس همه قــرار دارد. در 

مورد شرایط اعطای تســهیالت، مفاد این قانون 
دائمی نیست و به صورت آزمایشی ۷ ساله است. 
بحث افزایــش جمعیت در برنامه هفتم توســعه 
هم پیگیری می شــود و اگر در طول اجرای قانون 

اشکاالتی ببینیم رفع و تجدید نظر می شود.
از تدابیر اصلی کشــورهایی   
مانند چین برای افزایش فرزندآوری محدود 
کردن آموزش خصوصی اســت. در تدوین 
قانون جوانــی جمعیت، بــه دغدغه های 
خانواده های ایرانی در مورد هزینه تحصیل 

و رشد فرزندانشان چقدر توجه شده است؟
مگر مدارس دولتی ما رایگان نیست؟ نگاه جامع 
و گسترده به جوانب فرزندآوری و در نظر گرفتن 
چنین مواردی به بودجه کالنی نیاز دارد، در حالی 
که برای تحقق منابع تسهیالت قانون هم با مشکل 
روبه رو هســتیم. باید به این نکته توجه کنیم که 
هدف از تصویب قانون جوانی جمعیت این نبوده که 
دولت بار فرزندآوری خانواده ها را به دوش بکشد و 

دولت فقط نقش حمایتی و تشویقی دارد.
چــرا بــرای خانواده هــای   
پرجمعیتی که قبل از تصویب قانون صاحب 
فرزند شده اند و دارای فرزند در سن توجه 
هستند، امکاناتی در نظر گرفته نشده است؟

این قانون جبران کننده هزینه خانواده ها نیست و 
فقط جنبه حمایتی و تشویقی دارد. از سوی دیگر 
قانون عطف به ماسبق نمی شود و پس از تصویب 

قابلیت اجرایی پیدا می کند.
با توجه به بار مالی سنگین این   
طرح چه راهکاری اندیشیده شده است؟ در 
مرحله بررسی طرح شورای نگهبان هم به 
ناکافی بودن منابع مالی آن ایراد وارد کرده 

است...
منابع اجرای قانون پیش بینــی و در آخرین بند 
آن ذکر شده اســت، ولی بودجه به صورت کامل 
تحقق پیدا نکرده اســت. البتــه در بحث اعطای 

تســهیالت مشــکلی نداریم 
و پیگیر هســتیم کــه اعطای 
وام ها با ســرعت انجام شــود.
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رابعه تیموریگفت وگو
روزنامه نگار

2223

»ابر سياه« در آسمان شهرهااردبیل ، پایتخت گردشگری اکو
استان اردبیل در سال ۲۰۲۳ به عنوان پایتخت 

گردشگری کشورهای عضو اکو معرفی شده است
همشهري عامل آلودگي ۵ روز گذشته شهرها  را که به تیرگي 

آسمان و تنفس سخت شهروندان منجر شد معرفي مي کند

با ایجاد قرارگاه های جهادی در مدارس، فرهنگ 
جهادی بین دانش آموزان نهادینه می شود

جوانب مختلف قانون جوانی جمعیت در گفت وگو با ناظر ستاد ملی جمعیت بررسی شده است

آموزش زبان 
آلمانی و چینی 

به صورت 
اختیاری از سال 

۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

»در مدارس آموزش چند 
زبان شامل آلمانی، چینی 
و… را به صورت اختیاری 
از سال ۱403 و ۱404 اضافه 
می کنیم.« به گفته یوسف 
نــوری، وزیر آمــوزش و 
پرورش گرچه دانش آموزان 
به دلیل کار کردن با وسایل 
نوین، انگلیسی را می دانند 
و در کانون پرورش فکری نیز 
آموزش زبان های مختلف 
راداریم، اما افزایش آموزش 
چند زبان در دســتور کار 

وزارتخانه قرار دارد./ ایلنا

تجدید 
واکسن های کرونا 

ضروری است

در یکــی، دو هفته پیش 
سویه های جدید امیکرون 
یعنی »بی کیو وان« و »بی 
کیو وان وان« در کشــور 
مشاهده شده است و این 
دال بر این موضوع است که 
این ویروس اکنون در جامعه 
وجود دارد. وزیر بهداشت 
می گوید در این شــرایط 
سیاست ما کم کردن سفرها 
و قرنطینه نیســت. برای 
پیشگیری از این موضوع 
بهترین راه این است کسانی 
که از زدن واکسن شان 6 ماه 
گذشته است، حتما مجددا 
 واکسیناسیون انجام دهند.

/ ایسنا

برای 8۰درصد 
سواحل آزاد 

شده،سند صادر 
می شود

بیش از ۸0 درصد سواحل 
آزادسازی شده دارای سند 
حدنگاری هستند و به محض 
آزادسازی نهایی سند صادر 
می شــود. به گفته رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، ۱64 میلیون هکتار 
وسعت کل کشــور است، 
منابع ملــی ۱3۷ میلیون 
هکتار است و میزان صدور 
سند در عرصه های ملی ۱32 
میلیون و ۱4۷ هزار هکتار 
معادل 9۷ درصد است. در 
سال گذشــته این میزان 
حدود ۷0 درصد بوده است 
اما در یک سال اخیر رشد 
34 درصدی داشته ایم./ مهر

برگزید ه ها

 چشم روشنی دولت
برای تولد نوزادان ایرانی

کافی نیســتند اما دلگرم کننده اند. حکم هدیه سر عقد 
عروس و داماد و چشم روشنی نوزادان را دارند که دوستان 
و نزدیکان پیشکش می کنند تا هم در شادی این اتفاق های 
خوب شریک شوند و هم به ســهم خود گوشه ای از کار را 
گرفته باشند. اعضای ستاد ملی جمعیت که هریک نماینده وزارتخانه و نهادی 
خاص هستند، از امکاناتی که در اختیار داشــته اند هدایا و مشوق هایی برای 
جوانان تدارک دیده اند تا شاید در تشویق آنها به ازدواج و فرزندآوری تأثیر 
داشته باشند. این مشــوق ها در قالب طرح جوانی جمعیت به زوجین جوان 

اعطا می شود. 

اینفوگرافیک

مشوق های حمایتی طرح جوانی جمعیت

 153/741/649/000ریال
 مجموع ارزش ریالی وام های فرزندآوری است که در نیمه 

نخست امسال به متقاضیان پرداخت شده است.

 669/747/627/000ریال
 وام ازدواج در نیمه نخست امسال به متقاضیان اعطا شده است.

به زوجینی که  سن آنها 
 بیشتر از 25و 23سال باشد

تعلق می گیرد.  

1/200/00/000
وام ازدواج

به دامادهایی که کمتر از 25سال سن دارند
 و عروس هایی که کمتر از 23 سال سن دارند

 تعلق می گیرد.

1/500/000/000
وام ازدواج

  بازپرداخت وام ازدواج ۱0ساله است 

6   استان کشور  باالترین آمار پرداختی های  وام فرزندآوری را به خود  اختصاص داده ند

% 12
% 8 
% 6 
% 5 
% 4 
% 4 
% 61 

   بانک ها مکلف اند با توجه به 
اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ 
سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به 
پرداخت تسهیالت اقدام کنند.


