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| وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه متاسفانه امروز مدارس ما از شادابی و نشاط فاصله جامعه

گرفته اند و این فاصله در حال افزایش است اظهار کرد: ســرزندگی و شادی در مدرسه کمرنگ 
شده است. 

سرمایه گذاری 920 میلیاردی بنیاد برکت 
در مناطق محروم اصفهان

رییس هیأت مدیره  بنیاد برکت وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( گفت: این بنیاد در 
8 طرح توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در 
استان اصفهان با حجم کل سرمایه گذاری 920 
میلیارد ریال مشــارکت کرده است.به گزارش 
کائنات و به نقــل از روابط عمومي بنیاد برکت، 
محمود عســکری آزاد، در مراسم انعقاد قرارداد 
احداث کارخانه  تولید گالب، عرقیجات و اســانس های گیاهی با شرکت 
تعاونی گلستان شــهر میمه اظهار کرد: احداث کارخانه  تولید گالب گل 
محمدی، هشتمین طرح اجتماع محور بنیاد برکت در کشور و نخستین 
طرح از این نوع مشارکت است که در شهر میمه شهرستان شاهین شهر و 
میمه احداث خواهد شد.وی تصریح کرد: از سیاست های مورد تأکید مقام 
معظم رهبری در خصوص فعالیت های این بنیاد آن است که در طرح هایی 
که مردم مشارکت عمومی دارند، سرمایه گذاری کند. کمک به تأسیس 
تشکل های مردمی در ایجاد فعالیت های اشتغال آفرین، مشاوره هاي فنی و 
تخصصی به گروه های مردم نهاد در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
در طرح های مشترک، سه رویکرد بنیاد برکت در اجرای اقتصاد مقاومتی 
است.عسکری آزاد اظهار داشت: بنیاد برکت به دنبال سودآفرینی برای خود 
نیست بلکه به دنبال جلب بیش تر مردم به خصوص با تشکیل تعاونی های 
مختلف در امور اقتصادی است. این بنیاد پس از آن که واحد اقتصادی به 
مرحله ی سوددهی برسد، تمامی ســهامش را در قسط های بلندمدت به 

اعضای شرکت های مردمی واگذار می کند.

وزیر بهداشت: از کیفیت داروی ایرانی 
مراقبت می کنیم

| وزیر بهداشت با اشاره به مشکل جدی 
معوقات صنعت داروسازی کشور گفت: هر چه 
زودتر باید برای این موضوع فکری عاجل شود 
وگرنه مردم آسیب خواهند دید.دکتر سید حسن 
هاشمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران فارما 
با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: نمایشــگاه 
ایران فارمــا یکی از مهم ترین نمایشــگاه های 
تولیدی و صنعتی کشور اســت که سابقه ای طوالنی دارد. امسال در این 
نمایشــگاه بالغ بر ۵00 شرکت داخلی و خارجی شــرکت کرده اند.وی 
افزود: سیاست وزارت بهداشــت درباره داروهای تولید داخل مراقبت از 
مردم است؛ به طوریکه در وهله اول از سالمت مردم و سپس از توانمندی 
مالی شان مراقبت می کنیم تا آسیب کمتری به آنها وارد شود. بر این اساس 
تا جایی که بتوانیم از تولید داخلی استفاده می کنیم، اما اگر کیفیت داروی 
تولید داخلی پایین باشد و یا قیمت آن گران باشد و به جیب مردم آسیب 
برساند. ما بدون تعارف ترجیح می دهیم که در یک بازار رقابتی کار کنیم. 
این سیاستی است که طی چهار سال گذشته آن را دنبال کردیم و بعد از 
این نیز دولت و مردم انتظاری جز این ندارند.وزیر بهداشت با بیان اینکه 
تولید کنندگان باید در جهت ارتقاء کیفیت محصوالت شان تالش بیشتری 
انجام دهند، گفت: هدف تولید کنندگان ایرانی باید بازارهای خارجی باشد 
و استانداردهایشان را باید با استانداردهای بین المللی تنظیم و سعی کنند 

در بازارهای بین المللی حضور داشته باشند. 

 بحران نقدینگی حوزه دارو
 تا پایان شهریور درمان شود

| رییس سابق سازمان غذا و دارو نسبت به بحران نقدینگی در حوزه دارو 
هشدار داد و گفت: اگر این مشــکل در همین شهریور ماه درمان نشود، بعدها ما 

را دچار خسران می کند.
دکتر رسول دیناروند در مراسم افتتاحیه نمایشــگاه ایران فارما با بیان اینکه 
خدا را شاکرم که در یک شــرایط بحرانی مسئولیت سازمان غذا و دارو را تحویل 
گرفتم و در شرایط مناســبی آن را تحویل دادم تا نزد مردم ایران سربلند باشم، 
گفت: یکی از نکاتی که در حال حاضر در حوزه داروی کشور بسیار اهمیت دارد و 
حتما آقای دکتر اصغری و وزیر بهداشت به آن توجه دارند، بحث بحران نقدینگی 
و چالشی است که در این حوزه ایجاد شده است.وی افزود: در حال حاضر زنجیره 
تامین دارو دچار چالشی است که اگر برای درمانش اقدام نکنیم، بروز بحران دارو 
در ماه های آتی گریز ناپذیر است. باید توجه کرد که بحران نقدینگی که اکنون در 
حوزه دارویی کشور ایجاد شده ربطی به سیاست های دارویی ندارد، بلکه مربوط 
به بدهی سنگین مراکز درمانی به تامین کنندگان دارو است. البته این مراکز هم 
از بیمه ها طلبکارند و بیمه ها هم می گویند که دولت پولشان را نداده است. بنابراین 
این مشکالت از خارج از سیاست های دارویی و از بیرون به حوزه دارو تحمیل شده 

و برای مجموعه داروی کشور مشکل آفرین شده است.

 پذیرش 2000 »کودک  کار«
 در بهار امسال

| رییس ســازمان بهزیستی کشــور با بیان آنکه براساس آمارهای 
غیررسمی 400 هزار نفر در کشــور بازمانده از تحصیل هستند، در خصوص 
کمپین ملی »قلب مهربان« گفت: در این کمپین اولویت تهیه لوازم و وسایل 

مورد نیاز برای دانش آموزان استان های محروم است.
انوشیروان محسنی بندپی در مراسم رونمایی از کمپین ملی »قلب مهربان؛ 
طرح تهیه لوازم التحریر و پوشاک مدرسه برای کودکان کم برخوردار«، گفت: 
در هر کشــور و جامعه ای عدم برخورداری از فرصت هــای برابر می تواند در 
ابعاد مختلفی شکل بگیرد.سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی حمایتی 
و تخصصی افــراد نیازمند و آســیب پذیر در ایران حــدود 2۵ هزار کودک 
بی سرپرست و بدسرپرست را تحت پوشش دارد که اغلب نیازمند یاری مردم 
برای تهیه لوازم التحریر و پوشاک مدرسه اند.رئیس سازمان بهزیستی کشور، 
افزود: با توجه به اینکه همه کودکان ایران زمین باید از تمکن الزم برای ادامه 
تحصیل برخوردار باشند، کمپین ملی »قلب مهربانی« با شعار مهربانی ساده 
اســت، برای تهیه لوازم التحریر و پوشاک مدرسه برای کودکان کم برخوردار 

تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شده است.

 وجود 40 هزار دانش آموز بی بضاعت
 و کم بضاعت در استان تهران

| بنابر اظهارات مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران 40 هزار دانش آموز بی 
بضاعت و کم بضاعت و همچنین 10 هزار دانشجوی کم بضاعت در استان تهران وجود 
دارد که از کمک های موردی و کامل این نهاد اســتفاده می کنند.محســن ولیئی در 
نشست جشنواره جعبه کفش با اشاره به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال 
تحصیلی جدید هستیم، اظهار کرد: حدود 24 ســال است که جشن عاطفه ها برگزار 
می شود. همچنین دو سالی است که با همکاری ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران طرحی تحت عنوان »جعبه کفش« با هدف توجه بیشــتر به دانش آموزان بی 
بضاعت کشور برگزار می شــود.وی ادامه داد: در استان تهران یک میلیون و 100 هزار 
دانش آموز وجود دارد که از این تعداد 1۵ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند؛ 
این در حالیست که حدود 2۵ هزار بی بضاعت که تحت پوشش این نهاد نیستند برای 
دریافت کمک مراجعاتی به کمیته امــداد دارند. در حقیقت با 40 هزار دانش آموز بی 
بضاعت و 10 هزار دانشجوی کم بضاعت در تهران روبرو هستیم.مدیرکل کمیته امداد 
اســتان تهران اضافه کرد: مردم تهران سال گذشته حدود یک میلیارد و 800 میلیون 
تومان به جشن عاطفه ها کمک کرده اند که از این مبلغ 900 میلیون تومان به صورت 
نقدی و 900 میلیون تومان دیگر نیز به صورت کاال و 74 میلیون تومان هم به صورت 

ارائه خدمات بوده است. 

| عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی با اشــاره به اینکه ابزارهای بین 
المللی در حوزه فرهنگ مانند یونسکو برای ما می تواند هم 
تهدید و فرصت باشــد گفت: اگر در این حوزه فعال نباشیم 
و و استراتژی انفعال را دنبال کنیم، نمی توانیم نیروهایمان 
را در اردوگاه مقاومت ســازماندهی کنیم. نباید تنبلی های 
خودمان را به حســاب وضعیت موجــود درعرصه جهانی و 
قدرت نهادهای بین المللی بگذاریم.محمد باقر خرمشاد در 
نشست مواجهه با اسناد بین الملل در عرصه تعلیم و تربیت 
که در مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران  
برگزار شد، افزود: امروزه اصلی ترین ابزار ایدئولوژی که در 
اختیار دولت قرار دارد، تعلیم و تربیت اســت. یعنی مدرسه 
و نهادهای آموزشی جایگاه خاص و مسلط هستند زیرا می 
توانند ایدئولوژی حاکم را از دوران کودکی به شکل مستقیم 
و غیر مســتقم تلقین کنند. پس مدرسه به عنوان یک نهاد 
مرکزی خنثی تبدیل به یک نهاد اجتماعی کاپیتالیســیتی 
می شــود که می تواند بازتولید کننده روابط تولیدی باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه نظام سرمایه داری توانسته است از 
طریق نهاد آموزش ارزش های خود را به ضرورت در جامعه 
تبدیل کند، تاکید کرد: اگر این در درون جوامع صادق است 
حاال که لیبرال دموکراسی در شرایط گسترش قرار دارد هم 
می تواند همین ابزار را اســتفاده کند تا افکارش را در همه 
جا گســترش دهد، از جمله از طریق نهادهای بین الملل و 
اسنادی مثل 2030 این اقدام را انجام دهد. طبیعی است که 
در گفتمان مسلط غربی بخواهد برای تدوام خودش ارزش 

هایش را به گونه ای ترویج کند که شرایط هژمون در دنیا هم 
پدید بیاید.حکیمه سقایی بی ریا، پژوهشگر و دانش آموخته 
مطالعات آمریکا نیز در این نشســت با اشاره به اینکه سند 
2030 بر اساس نیاز های جوامع اروپایی تنظیم شده است، 
گفت: با وجود اهداف بسیار متعالی این سند، به علت بومی 
سازی نشدن اهداف با انطباق با فرهنگ های بومی، این سند 
توانایی الزم را برای متحول کردن جهان  ندارد.سقایی بی ریا 
با بیان این سوال که چه چالش های بنیادی در سند 2030 
بر اساس مطالعات پسا اســتعماری وجود دارد؟ گفت: سند 
2030 از نظر مطالعات پسااستعماری که  بیشتر در ارتباط 
با فرایند روابط نا برابر قدرت که ناشی از عصر استعمار و پسا 
استعمار است، مطرح می شود و نگاه خاصی به نقش دانش و 
فرهنگ و خشونت در استعمار روابط نابرابر قدرت در دوران 
پسا استعمار دارد.وی با اشــاره به اینکه این سند عملیاتی 
کردن کنوانسیون های حقوق بشر بین المللی است تصریح 
کرد : سند 2030 مبتنی بر نظام جهانی حقوق بشر است و 
بهتر است تا پیش از هر چیز بپرسیم که این اعالمیه تا چه 
حد جهانی است؟ و سپس با به چالش کشیدن این مفهوم، از 
آن برای دیدن نقاط ضعف 2030 استفاده کنیم.وی به آنچه 
در اسناد بین المللی و حقوق بشر دیده نشده است اشاره و 
تصریح کرد: مبحث اسعتمار،کاپیتالیســم، مدرنیته و فهم 
مسلط توســعه و رابطه این چهار مولفه با هم در این اسناد 
دیده نشده است. باید پرســید چه کسانی مسئول وضعیت 
فعلی در جهان هستند؟ اما در ســند 2030 از همان ابتدا 
پرسیده می شودکه ما چه جهانی می خواهیم و مسئولیت 

را به عهده دولت ها قرار می دهد، اما هیچ اشاره ای به نقش 
شــرکت های بزرگ جهانی در ایجاد نابرابری ها نمی شود.
این دانش آموخته مطالعات آمریکا با اشاره به مفهوم سازی 
اروپامحور در سند 2030 ادامه داد: این سند در سازوکاری 
خاص اجتماعی جهانی را به رخ می کشــد به گونه ای که 
هیچ رابطه ای با روابط نابرابر قدرت در عصر استعمار ندارد 
و به دنبال یکسان ســازی تعاریف بر اساس مفاهمیم غربی 
از توســعه مانند آزادی، توقف خشونت علیه زنان و آموزش 

است.وی با اشاره به خالءهای موجود در این سند تاکید کرد: 
اگر اسنادی مانند 2030 بخواهد محور حرکت کشورهایی 
مانند ما باشــد نمی توانیم به اهدافی که داریم در شنیدن 
صداهای خاموش برسیم. برای مثال به جنسی زدگی زنان و 
دختران کمتر پرداخته می شود. در این مبحث رسانه های 
غربی مسئول هســتند. این مفهوم به این معناست که زنان 
و دختران به این سمت بروند که هویت خودشان را تنها در 

ظاهر خودشان ببینند.

»2030« توانایی متحول کردن جهان را ندارد
در نشست مواجهه با اسناد بین الملل در عرصه تعلیم و تربیت عنوان شد:

خبرنامه دریچه

بطحائی: سرزندگی و شادی در مدارس کمرنگ شده است

چهار شنبه    22 شهریور 1396
22 ذی الحجه 1438    13 سپتامبر 2017    شماره 3001


