متناسبسازی توسعه آموزش با نیازهای استانی

آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی

آمایش س��رزمین ،نوعی برنامهریزی بلندمدت
برای توزیع بهتر جمعیت ،امکانات و فعالیتهای
مختلف به منظور افزایش رفاه ،بهرهورس��ازی،
هماهنگی و توازن جامعه است که رابطه میان
انسان ،فضا و فعالیتهای انسان در فضا را تنظیم
میکند تا بهرهبرداری عقالیی از تمام امکانات
*
علیرضا شکیبایی
را میسر و قابلیتهایی را برای برآورده ساختن
نیازهای جامعه فراهم سازد .آمایش سرزمین ،حلقه پیوند دهنده برنامههای
ملی با برنامههای بخشی اس��ت که برنامهریزی بخش آموزش عالی از این
قاعده مستثنی نیست ،در این راس��تا با نگاه استراتژیک و درازمدت ،سند
چشمانداز بیست ساله ،گام ارزش��مندی در جهتدهی فعالیتهای کشور
برای رسیدن به توسعه بوده است .از مهمترین فرازهای سند ،توجه ویژه به
جایگاه ایران در افق  1404در حوزه علم و فناوری است .بدیهی است تحقق
اهداف سند چشمانداز منوط به مدیریت و تدبیر جامع است .همچنین می
طلبد در حوزه مدیریتی علم و فناوری و آم��وزش عالی ،مهمترین عوامل
شناسایی شده و برنامههای مناس��ب در این زمینه طراحی و اجرا گردند.
بخش آموزش عالی میتواند ضمن پیگیری اهداف اصلی خود یعنی ارتقای
سطح و کیفیت سرمایه انسانی کش��ور در ابعاد مختلف به ویژه در انتخاب
مکان طرحها و پروژههای سرمایهگذاری خود در راستای تحقق اهداف کلی
آمایش به خوبی عمل کند .آمایش سرزمین ،در میان برنامهریزان بخشی،
مفهومی ناشناخته دارد بنابراین تش��ریح مفهوم و ویژگیهای آن در بیان
اهمیت آموزش عالی و نیز انتظ��ارات برنامهریزان بخش��ی از آن ضروری
است .آمایش س��رزمین و آموزش عالی تاثیری دوس��ویه بر یکدیگر دارند
یعنی فعالیتهای آموزش عالی بر آمایش سرزمین موثر است و آمایش نیز
میتواند در راهنمایی آموزش عالی برای تنظیم برنامههای خود ،موثر باشد.
طرح آمایش آموزش عالی از سال  1388در کشور مطرح و به عنوان یکی از
برنامههای اصلی و کالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با توجه به بحث
تحول در نظام آموزش عالی در برنامه پنجم توس��عه شاخته شده است که
توس��عه هدفمند آموزش عالی را دنبال میکند .برخی از اهداف این طرح
عبارتند از :متناسبسازی توس��عه آموزش عالی با نیازهای استانی ،ملی،
منطقهای و بینالمللی ،ایجاد تناسب بین رشتهها و اهداف آموزش عالی،
بازنگری و تدوین برنامههای درسی متناسب با اهداف آموزش عالی بهویژه در
حوزه علوم انسانی ،ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاهها و دستگاههای اجرایی
بخشهای غیردولتی در جهت ارتقا مهارت و بهکارگیری یافتههای علمی و
اصالح و به روزرسانی زیرساخت مدیریت آموزش دانشگاهها .به نظر میرسد
برای پاسخگویی به گسترش آموزش عالی به عنوان زیرساخت اصلی ،طرح
مهمی است که نیازمند مشارکت صاحبنظران و توجه به فرآیند مطالعات
آمایش سرزمین و در ارتباط با آن اس��ت که میتواند در تحول گام اساسی
ایجاد نمای��د .بااینحال مقولههای��ی نیز در آن دیده میش��ود که چندان
ارتباطی با این طرح ندارد به عنوان مثال میتوان به مقوله ساختارس��ازی
و ایجاد نهاد تضمین کیفیت و نظارت مستمر بر اموزش عالی اشاره نمود.
در همین راستا آموزش عالی اس��تان کرمان در سال  1354با پذیرش 90
دانشجو به همت خیری به نام مهندس افضلی پور بنیان گذاشته شد .وی در
تاسیس دانشگاه با دو هدف توازن بخشی بین استان کرمان و دیگر استانها
(محرومیت زدایی) و همچنین تامین نیروی انس��انی برای اقتصاد استان
کرمان و رونق بخشیدن به زندگی و رفاه شهروندان کرمانی دانشگاه را در
کرمان راه اندازی کرد .اکنون بعد از  40سال ساختار آموزش عالی کرمان
گسترش یافته است و بیش از  170هزار دانشجو در  100مر کز دانشگاهی
در استان در حال تحصیل هستند.
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* عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرصتهای قانونی برای بهبود فضای کسب و کار

خون تازه در رگهاي بخش خصوصي

سخت شدن شرايط براي فعاليت بخش خصوصي
به داليلي مثل تحريم ،نوس��ان نرخ ارز ،كاركرد
نامناسب قوانين س��ابق و برخي ديگر از عوامل،
باعث ش��د تا هر ي��ك دس��تاندركاران اقتصاد
كش��ور در حوزه فعاليت خود ،راهي براي بهبود
فضاي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور
*
محمدرضاپورابراهیمی باز كنند.
در اين بين طرحها و لوايح مهمي در زمينه اقتصادي و بهبود فضاي كس��ب و
كار در مجلس شوراي اسالمي به تصويب نمايندگان رسيد كه هماكنون پس
از تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون شده اس��ت که به چند مورد آن اشاره
می شود:
قانون اصالح موادی از اصل :44
یکی از طرح های مهم پیش��نهاد طرح اصالح مواد ( )۶( ،)۱و ( )۷قانون اجرای
سیاست های کلی اصل  44قانون اساس��ی (قانون شفافیت ساختار و اطالعات
مالی ش��رکتها و بنگاههای دولتی) بود که تبدیل به قانون شد .در این قانون
مجموعه ش��هرداریها ،بنیادهای نظامی که ش��رکت های اقتص��ادی دارند،
سازمانها و شرکتهای خیریه کشور ،نهادها و سازمانهای وقفی ،صندوقهای
بازنشس��تگی کشوری و لش��کری و نهادهای انقالب اس�لامی موظف هستند
اطالعات مالی خود را شفاف سازی کرده و آنرا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
افشا کنند.
• قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
در اين قانون موادي درخصوص ثبات ،پايداري و تع��ادل بين مصارف و منابع
صندوقهاي بيمه و بازنشستگي ،بحث بيمه كارگاههاي كشاورزي مشمول قانون
معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر  5نفر كارگر دارند .بدهي
دولت به بازنشستگان نيروهاي مسلح ،مكلف كردن سازمان تامين اجتماعي به
بيمه كردن كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و س��اير افرادي كه
به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده،
مطرح ميشود.
• قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور:
اين قانون مواردي چون جلوگيري از ممنوعالخروج نمودن كارفرماتوسط تامين
اجتماعي ،مكلف كردن س��ازمان تامين اجتماعي به ارائه اطالعات كارفرمايان
(اش��خاص حقوقي) داراي بدهي قطع ش��ده بهصورت برخط به سازمانهاي
مش��خص ش��ده در قانون ،اضافه نمودن يك تبصره به ماده ( )38قانون تامين
اجتماعي درخصوص معافيت از اعمال ضريب ح��ق بيمه به برخي كارگاهها را
در برميگيرد.
• قانون نحوه محاس�به و اعمال تس�عير داراييه�ا و بدهيهاي ارزي
بانك مركزي:
اين قانون از برداش��ت غيرقانون��ي  74هزار ميليارد تومان توس��ط دولت دهم
جلوگيري و ترازنامه بانك مركزي را تقويت كرد.
• قانون اصالح نظام صنفي كشور:
اين قانون اصليترين قانون حاكم بر روابط اقتصادي افراد جامعه در حوزه توزيع
و ساماندهي بازار است .قانون اصالح نظام صنفي كشور عالوه بر تبيين حقوق و
تكاليف افراد و واحدهاي صنفي ،به معرفي تشكلهاي صنفي به عنوان يكي از
نهادهاي ساماندهنده بازار و حوزه توزيع پرداخته و آنها را به رسميت شناخته
است.
• قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز:
اين قانون به دليل افزايش حج��م قاچاق كاال و ارز با رويكرد تس��هيل تجارت
و تش��ديد برخورد با قاچاق مصوب گرديد .اما متاس��فانه به دليل عدم تدوين
آييننامه اجرايي توس��ط دولت و ابهام برخي دستگاههاي اجرايي درخصوص
برخي از مفاد اين قان��ون ،عملياتي نگرديده و مجددا به صورت اليحه توس��ط
دولت ارائه شده است.
* نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی

