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گروه جامعه | دومیــن کنفرانس »توســعه و عدالت 
آموزشــی« دیروز و با شــرکت تعداد زیادی از مسئوالن و 
کارشناســان آموزشی شــروع به کار کرد. رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور و ســخنگوی دولت، وزیر 
آموزش و پرورش، معاونان وزیر آموزش و پرورش و تعدادی 
از اساتید و جامعه شناسان جزو سخنرانان روز نخست این 
کنفرانس بودنــد. »محمدباقر نوبخت«، رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت، سخنران 
افتتاحیــه این همایش بود. او در ســخنانش از اختصاص 
ردیف ویژه برای عدالت آموزشــی برای نخســتین بار در 
بودجه  سال ۹۵ خبر داد.  او در این باره گفت: »بحث آموزش 
در بودجه  سال ۹۵ بســیار مورد توجه قرار گرفته است. از  
سال ۹۲ تاکنون اعتبارات آموزش بیشترین رشد را داشته 

و تقریبا ۲ برابر شده است، اما این کافی نیست. این بودجه 
باید بین اســتان های مختلف که استعداد بیشتری برای 
پذیرش این اعتبارات دارند، توزیع شود.«  نوبخت ادامه داد: 
»در ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه، قرار شده بود ۲  درصد از 
سرجمع اعتبارات برای توازن بخشی بودجه ها در استان ها 
هزینه شود که این میزان به 3 درصد افزایش یافت. مطالبات 
بازنشســتگان فرهنگی، پرداخت حقوق آنهــا و ارتقای 
دریافتی شاغالن از طریق اجرای رتبه بندی کردن معلمان 

در بودجه ۹۵ نیز در چند ردیف گنجانده شده است.« 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در 
این همایش گفت که احساس ظلم و بی عدالتی در معلم 

موجب افت کیفیت می شود..

مناطق آسیب پذیر دانش آموزی 
در تهران معرفی شدند
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 کمبودهایی که بیماران را 
به تهران می کشاند

بررسی دالیل مراجعه باالی بیماران از شهرهای مختلف به پایتخت 

 بیماران سرطانی، روانی و سوانح سوختگی در صدر مراجعه به بیمارستان ها 

هزینه زیاد پخش پول در ایران
وقتي که درباره آمار سخن مي گوییم، باید دقت 
کنیم که آمار فقط ارایه چند عــدد و رقم بي روح و 
خاصیت نیست. استناد به اعداد خام در بسیاري از 
موارد گمراه کننده است و باید آمارها و شاخص هاي 
نسبي را مالك مقایسه قرار داد. یكي از پدیده هاي 
مهــم اقتصــادي بانــك و خدمات بانكی اســت. 
شاخص هاي گوناگوني درباره این نهاد ازجمله سهم 
بانك ها در تولید ناخالص داخلي و تعداد کارکنان و 
شعب آن وجود دارد. اهمیت این شاخص ها در فهم 
مسائل و مشكالت اقتصادي کشور است. در روزهاي 
گذشته گزارشي از سوي بانك مرکزي منتشر شده 
است که گزارشی درباره شعب بانك های ایران است 
و در آن به مقایسه تعداد شــعب بانك هاي ایران با 
سایر کشــورها نیز اشاره شده اســت. براساس این 
گزارش تعداد شــعب بانكي و موسســات اعتباري 
در ایران ۲۱ هزار و 6۵6 شــعبه است که براساس 
آمارهاي صندوق بین المللي پول به ازاي هر یك صد 
 هزار نفر جمعیت کشــور ۲7/4 شعبه بانك وجود 
دارد. سپس در این گزارش آمده است که این رقم در 
مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلي برخوردار 
است. نكته کلیدي همین نتیجه گیري اخیر است. 
زیرا وقتي گفته مي شود که تعداد بانك ها در ایران 
در وضعیت تعادلــي قرار دارد، به طــور طبیعي به 
این نتیجه خواهیم رســید که پس مشكلي در این 
میان نیســت، در حالي که واقعیت جز این اســت. 
چرا؟ در ابتداي گزارش آمده که شــاخص مذکور 
برحسب مورد نزدیك به کشــورهاي توسعه یافته 
و حدودا ۲ تا 3 برابر شــاخص کشــورهایي چون 
مالزي، هنــد، چین تایپه و ۱/۵ برابر ترکیه اســت. 
ولي به نظر مي رسد که این شــاخص گویاي همه 
واقعیت نیست. زیرا ساختار سنی و شغلی جمعیت 
ایران که مرتبط با خدمات بانكی اســت با جمعیت 
کشورهاي توســعه یافته متفاوت است. بخش قابل 
توجهي از جمعیت ایران خــارج از خدمات بانكي 
قرار دارند. مثل روستاییان، افرادي که شغل ندارند و 
به فعالیت هایي از قبیل خانه داري مشغول هستند. 
ولي تفــاوت مهم تر در ســطح اقتصــادي ایران با 
کشورهاي توسعه یافته است. درواقع حجم گردش 
پــول در بانك هاي آنجا چندین برابر ایران اســت. 
در نتیجــه مي توان گفت که با وجــود وضع فعلي، 
هزینه هاي خدمات بانكداري در ایران بسیار گران 
تمام مي شــود و البته در عین گران تمام شدن آن، 
هنوز نیز تقاضا براي تاســیس بانك یا شعب بانكي 
باالســت و این به معناي آن اســت که سودآوري 
بانك ها همچنان بسیار باالست که چنین تقاضایي 
براي تاســیس بانك یا موسســات اعتباري وجود 
دارد. این تقاضا آنقدر هست که موسسات اعتباري 
غیرقانونــي کماکان به کار خــود ادامه مي دهند و 
کسي هم تاکنون نتوانسته مانع از فعالیت آنها شود. 

چرا چنین وضعــي بر نظام بانكــي ایران حاکم 

است؟ یك پاسخ شســته ورفته این است، به همان 
دلیل که هر پرونده فســادي را که مي بینیم، حتما 
یك یا چند شعبه بانكي یا حتي چند بانك گوناگون 
در آن دست دارند و در برخي از پرونده ها کل فساد 
درون نظام بانكــی صورت گرفته اســت. بنابراین 
مي توان گفت که فقدان شفافیت و ضعف نظارتی بر 
سازوکار بانك ها و گردش پول و پرداخت اعتبارات 
از عوامل مهم جذابیت تاســیس بانك است. علت 
دیگر عالقه برخي از نهادها براي تســلط داشــتن 
به نهاد پولي مرتبط با خودشــان است. اتفاقا یكي 
از دالیل مهم فســاد همین نوع مخدوش شــدن 
وظایف نهادهاي اجرایي و اداري با نهاد پولي و بانكي 
اســت که قدرت هاي آنها را در برخي زمینه ها زیاد 
مي کند، بدون آنكه مسئولیتي در این زمینه از خود 

نشان دهند.
ولي علت اصلــي چیز دیگري اســت. باال بودن 
ســود فعالیت هاي واســطه گري و داللي و خرید و 
فروش اعم از ملك و مسكن و طال و... در مقایسه با 
سودآوري تولید است. نظام اقتصادي که وابسته به 
نفت و درآمدهاي آن شود، به سرعت مي تواند تولید 
را به حاشیه براند و واســطه گري پولی دست باال را 
در اقتصاد پیدا مي کنــد. درواقع طي کردن فاصله 
پس انداز تا تولید به وســیله پول در ایران به نسبت 
گران تمام مي شود و ســاختار تورمي نیز این وضع 
را تشدید کرده اســت. مقاومت بانك ها در برابر تن 
دادن به مقررات عمومــي و حتي مقاومت برخي از 
موسســات اعتباري در تن دادن به قانونی شــدن، 
ناشي از وجود منافع رانتي کالني است که در نظام 
بانكداري وجود دارد. شاخصي که به دلیل مشكل 

پیش گفته در بانك ها وجود دارد.
مشــكل دیگري که نباید از کنار آن گذشــت، 
انحصار نسبی تامین منابع مالي در اقتصاد ایران از 
طریق بانك هاست. در کشورهاي دیگر بازار سرمایه 
در کنار بازار پول عهــده دار تامین منابع مالي الزم 
براي بنگاه ها و فعاالن اقتصادي هســتند، ولي در 
ایران مطابق همان گزارش حــدود ۸۹ درصد کل 
تامین مالي از طریق بانك ها انجام مي شود و همین 
موجب شده که وابســتگي تولید به این بازار بیشتر 
شــود. در حالي که مي توان بازارهاي سرمایه را از 
طریق بورس و شرکت هاي سرمایه گذاري گسترش 
داد. البته این امــر نیازمند شــفافیت و عقالنیت 
در طرح هاي اقتصــادي و پایداري سیاســت ها و 
مجموعه اقداماتي اســت که چشــم انداز روشني 
را براي اقتصاد ترسیم کند. با وجود وضعیت فعلي 
بازار بورس که دخالت هاي غیربورســي در آن کم 
نیست، امید اینكه بازار سرمایه از طریق شرکت هاي 
سرمایه گذاري گسترش پیدا کند نیز کم است. ولي 
بدون شكل گیري این نهادها و کاهش سهم بانك ها 
در تامین مالي شرکت ها نمي توان انتظار داشت که 

نظام بانكي ما سالم، کارآمد و بهینه شود.
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 جزییات نابودسازی
 1400 تن سیب زمینی   و حواشی 
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توزیـع  مشکالت 
 روزنامه را با مـــا 
در میــان بگذارید
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وزیر کشــور با رد خبر ســازمان حج و زیارت مبنی بر 
بازداشــت ۲۰۰ تا 3۰۰ زائر ایرانی بــدون روادید در عراق 
گفت: حدود 4۰ تا ۵۰ نفــر از اهالی مرزی بدون ویزا قصد 
عبور از مرز را داشــتند که پس از بازداشت موقت دوباره به 

کشور بازگردانده شدند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما،  عبدالرضا رحمانی 
فضلی پس از جلســه هماهنگی ستاد اربعین حسینی در 
جمع خبرنگاران افزود:  تاکنون هیچ مشــكلی در انتقال 
زائران اربعین حسینی رخ نداده است و امیدواریم این روند 
تا بازگشــت زائران هم به همین صورت باشد.  وی گفت: 
تاکنون براساس گزارش های دریافتی و با کمك بسیار خوب 
صداوسیما و دیگر رسانه های کشور و با همدلی و همكاری 
مردم هیچ مشكلی در انتقال زائران اربعین حسینی ایجاد 
نشده است.  وزیر کشــور افزود: در جلسه هماهنگی ستاد 
اربعین که بــا حضور همه دســتگاه های اجرایی امنیتی، 
انتظامی و اطالعاتی برگزار شد تصمیمات خوبی درخصوص 

پشتیبانی و حمایت از زائران اربعین حسینی انجام گرفت. 
رحمانی فضلی افزود: عالوه بر تاکیدات امنیتی برای سفر 

زائران اربعین حســینی، تصمیمات مهمی برای بازگشت 
مسافران گرفته شــد تا با عمل به تمهیدات صورت گرفته 
کار بازگشت با سهولت هر چه تمام تر صورت پذیرد.  وزیر 
کشور افزود:  امنیت بحث مهم و اولویت جلسه هماهنگی 
ستاد اربعین بود تا زائران عزیز در ایران و عراق با امنیت کامل 
این ســفر معنوی را انجام دهند و پس از زیارت با سهولت 
به کشور بازگردند البته زائران هم باید همكاری های الزم 
را با مســئوالن اجرایی و انتظامی داشته باشند.  وی گفت: 
 انتقال نزدیك به ۲ میلیون نفر در عرض ۲ هفته و عبور دادن 
آنها از مرزهای بین المللی کار بسیار سختی است که بدون 
هماهنگی و همكاری  مردم و مسئوالن امكان پذیر نبوده 
است.  رحمانی فضلی همچنین با تشكر از مسئوالن عراقی 
افزود: بدون همكاری دســتگاه های مرتبط در عراق برای 

انتقال زائران به کربالی معلی این مهم انجام نمی پذیرد. 
وی گفت:  تاکنون همــه جنبه های حفاظتی و امنیتی 
برای سهولت سفر زائران صورت پذیرفته و به جز دریافت 
گزارش هایی مبنی بر مفقود شدن گذرنامه تعدادی از زائران 

هیچ مشكلی به وجود نیامده است. 

وزیر کشور به زائران اربعین حسینی توصیه کرد: مراقب 
وسایل شخصی و شناسایی خود باشــند، در بازگشت به 
صورت تدریجی به کشور بازگردند و از هر گونه عجله دوری 

جویند. 
رحمانی فضلی بار دیگر تاکید کــرد: به هیچ عنوان به 
هیچ کس اجازه خروج از کشور بدون روادید و گذرنامه داده 
نمی شود و نیروهای انتظامی و مرزی موظفند با هر گونه 

اخالل در این خصوص به شدت برخورد کنند. 
وی افزود: به نیروهای انتظامی دستور داده شده است در 
صورت اخالل، افراد بازداشت و به قوه قضائیه تحویل داده 
شوند.  وزیر کشــور گفت:  کمیته حمل و نقل، تدارکات و 
پشتیبانی ستاد اربعین حسینی همه تمهیدات الزم برای 
زائران را به کار بسته و با توجه به مشكالت طرف عراقی برای 
انتقال زائران به کربال ۸۰۰ دستگاه خودرو از ایران به عراق 

منتقل شده است. 
رحمانی فضلی گفت: تاکنــون یك میلیون و 3۰۰ هزار 
نفر به صورت رسمی از کشــور خارج شده اند و پیش بینی 

می شود بیش از ۲ میلیون نفر زائر اربعین حسینی باشند. 

تکذیب بازداشت 300 زائر ایراني در عراق

خبر

فرماندار نور از سوختن ۱۵ هكتار از جنگل های این 
شهرستان در آتش سوزی خبر داد و گفت: بالگرد در ابتدا 
به دلیل نقص فنی نتوانست آتش را مهار کند و امروز نیز 

به دلیل مه غلیظ شرایط پرواز مهیا نیست.
هادی خنجری در گفت وگو با ایسنا گفت: روز جمعه 
یك فروند بالگرد از استان البرز به محل وقوع آتش سوزی 
فرستاده شد که متاسفانه به علت نقص فنی و نداشتن 
قطعه مورد نظر نتوانست کاری انجام دهد و بالگرد در 

یكی از روستاها زمینگیر شد.

وی با اشاره به حضور ۵۰ نفر در منطقه آتش گرفته، 
یادآور شد:  به علت صخره ای بودن، شیب تند داشتن 
و ارتفاع حدود ۱۵۰۰ متری عرصه که با شیب 4۰ درصد 
است خاموش کردن آتش با نیروهای انسانی امكان پذیر 
نیست. فرماندار نور تصریح کرد: صبح روز شنبه که هوا 
مناسب برای پرواز بالگرد بود، متاسفانه بالگرد آماده نبود 
ولی اکنون که بالگرد آماده پریدن است، وجود مه غلیظ 

مانع پرواز بالگرد شده است.
وی علت وقوع حادثه را احتماال عوامل انسانی عنوان 

کرد و افــزود:  6۰ تا 7۰ هكتار در این منطقه به صورت 
پوشش جنگلی است که تا کنون بیش از ۱۵ هكتار آن 

کامال سوخته است.
خنجری با انتقاد از هالل احمر مازندران ادامه داد: هیچ 
کمكی برای اطفای حریق از طریق هالل احمر صورت 
نگرفت. وی بــا بیان این که در برخی از قســمت های 
آتش سوزی آتشخور شده است، افزود: اکنون آتش در 
منطقه »دارنا« شعله ور است و منتظریم تا با برطرف شدن 

مه غلیظ، این آتش را با بالگرد مهار کنیم.

15 هکتار از جنگل های نور در آتش سوخت

https:// www.facebook.com/Shahrvand.Newspaper

https:// www.instagram.com/Shahrvand-News

https:// www.twitter.com/shahrvandnp

www.shahrvand-newspaper. ir
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سامانه
پیام  کوتاه

جوان

 صفحه های  ۹ تا 1۲

 از آن کلمه هایی که
 هر چه بگویی کم است

 چند نگاه به مسأله  عدالت آموزشی، چشم انداز ها
 ضرورت ها   و   موانع برقراری آن در ایران
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در صفحات جوان می خوانید

کنیمسرمایه گذاری باید گفت و گو با اسماعیل قدیمی  

10

  چکیده ای از متن 
حسین راغفر  و محمد مالجو سخنرانی های ناصر فکوهی، 
 
آموزشی در ایران درباره گسترش عدالت 
شده استآموزشی قربانی چرا عدالت 

12

را  همگانی کنیمامکانات آموزشی عدالت آموزشی در ایراناز راه  طی شده و پیش روی      روایت افسر افشار نادری، 

11

گفت و گو با یک فعال 
 
باشد اما...در ایران رایگان قرار بود آموزش  حوزه آموزش وپرورش

 

10

نشست علمی که شرکت کنندگان...گســترش مدارس خصوصی«. در این کرد با عنوان »عدالت آموزشی و مسأله اردیبهشت ماه  سال جاری نشستی برگزار  انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران، 

چند نگاه به مسأله  عدالت آموزشی، چشم انداز ها ، ضرورت ها 

 

از آن کلمه هایی که و   موانع برقراری آن در ایران
 

 هر چه بگویی کم است 

ما امروز در کشورمان شاهد آن هستیم که استفاده از امکانات 
و فرصت های آموزشی نسبت مستقیم دارد با سطح درآمد افراد 
و مبلغی که هر کس برای این امر هزینه می کند. خانواده هایی 

هستند که برای فرزندشان میلیون ها تومان هزینه می کنند 
تا فرزندشان از بهترین مدارس و عالی ترین امکانات آموزشی 
برخوردار شود و در عین حال کســانی هم هستند که قادر 
نیستند کمترین هزینه ای برای تحصیالت فرزندشان بپردازند 
و او را از ادامه تحصیل باز می دارند. دیده ایم که میزان شهریه 
برخی مدارس ابتدایی، چند برابر کل درآمد ساالنه یک خانواده 
دیگر است. مدارسی هســتند که از تمامی امکانات آموزشی 

و رفاهی برخوردارند؛ ســرویس حمل ونقل، استخر و وسایل 
ورزشی مختلف، ســالن غذاخوری، فضای مناسب و کافی و 
آخرین تکنولوژی های آموزشــی در بهترین وضع را دارند. 
مدارسی هم هستند که از کمترین امکانات برخوردار نیستند! 
دانش آموزانی داریم که میزان تنقالتی که روزانه خریداری و 
متوسط است. مصرف می کنند، بسیار فراتر از هزینه غذای روزانه یک خانواده 

مهدی غنی
پژوهشگراجتماعی

از نیمکت مدرسه تا میله های زندان
 ادامه در صفحه 10

آمــوزیش  دعاتل  آمــوزیش      دعاتل  آمــوزیش       دعاتل  آمــوزیش      دعاتل 
آمــوزیش  دعاتل  آمــوزیش        دعاتل  آمــوزیش       دعاتل  آمــوزیش       دعاتل 

آمــوزیش  دعاتل  آمــوزیش       دعاتل  آمــوزیش       دعاتل  آمــوزیش       دعاتل 

 
آمــوزیش  دعاتل  آمــوزیش       دعاتل  آمــوزیش       دعاتل  آمــوزیش       دعاتل 

 

ند
رو

شه
 / 

نی
سی

مح
غال

د 
عی

 س
س:

عک
  

ادبیات در خدمت هیچ 
مسلکی نیست

ادبیات

8

امیرحسین افراسیابی
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احسان نصیری
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محمدحسین   دیزجی

کوچیده از تحصیل 
در جاده های دور
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 سخنگوی دولت: اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی برای نخستین بار 
 »شهروند« از ترک تحصیل گسترده دختراندر بودجه  سال ۹5           

 و بی سوادی زنان در روستاهای خوزستان گزارش می دهد


