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سرمقاله

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد

استفاده از نحوه مدیریت سهام عدالت حق مردم است
رییس جمهوری بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه
مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت :شرایط الزم در این زمینه
باید فراهم شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،جلسه هماهنگی
اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل و در این جلسه نظام بانکی
کشــور مکلف شد شرایط الزم را برای اعطای اعتبار به دارندگان
سهام عدالت بر مبنای پشتوانه سهام آنان فراهم کند.
در این جلسه پس از گزارش «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی
و دارایی از میزان پیشــرفت اقدامات مربوط به آزاد سازی سهام
عدالت ،رییس جمهوری بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و
نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت شرایط الزم در این
زمینه باید فراهم شود.
درادامه این جلســه حســین مدرس خیابانی سرپرست وزارت

صنعت ،معدن وتجارت نیز از وضعیت صنعت خودروســازی و
نقش مهم آن در ایجاد اشــتغال گزارش داد که براساس آن روند
تولید خودرو در نیمه دوم ســال گذشــته و دو ماهه اول امسال
افزایشی بوده است
سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجــارت همچنین از تاثیر
اقدامات این وزارتخانه در مدیریت قیمت در بازار خودرو و مقابله
با رانت جویی گزارش داد و رئیس جمهور نیز دراین زمینه عالوه
بر لزوم تقویت و رشــد تولید خودرو در داخل کشــور بر ارتقا
فناوری و کیفیت تولید داخل و همچنین شــفاف سازی و واقعی
کردن نرخ خودرو تاکید کرد.
لزوم هماهنگ کردن سیاست تولید و فروش خودرو با مالحظات
زیســت محیطی از طریق جایگزین کردن خودروهای جدید به
جای خودروهای فرســوده از دیگر موضوعات مطرح شــده در
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

استاندارتهران:

پایتخت در فاصلهگذاری اجتماعی رتبه خوبی ندارد
اســتاندار تهران گفت :میانگین افراد بهبودیافته کرونا در تهران از
میانگین کشوری باالتر و میانگین مرگ و میر هم نسبت به میانگین
کشوری پایینتر است.
«انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا به تشــریح اقدامات اســتان تهران در مقابله با بیماری کرونا
پرداخت و گفت :اســتان تهران هم به لحاظ تراکم جمعیت و هم
به لحاظ شلوغی ویژگیهای خاصی دارد ۴۷۰ .هزار واحد صنفی
در این اســتان قرار دارد و  ۲۹۰هزار کارمند اســتانی و  ۱۹۰هزار
کارمند ملی داریم .این آمار به غیر از افرادی است که در شرکتها
و ..فعالیت میکنند .استان تهران قبل از شیوع کرونا پایینترین میزان
ثبتنام را در سامانه سیب داشته است و در حالی که میانگین آمار
کشوری بیش از  ۵۰درصد بود ،در استان تهران این آمار کمتر از ده
درصد بود .حتی به لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی شاخصها نیز
از متوسط کشوری پایینتر بود.
وی ادامه داد :با شیوع بیماری کرونا و تشکیل ستاد مدیریت مبارزه
و مقابله با کرونا ما چندین کار را در همان ابتدای شــیوع و اوایل
اسفندماه در دستور کار قرار دادیم ،اول اینکه با توجه به اینکه چند
دانشگاه علوم پزشکی در اســتان تهران است ،به منظور وحدت
فرماندهی ،یک فرمانده عملیات میدانی در نظر گرفتیم و دکتر زالی
عهدهدار این مسئولیت شد.
استاندار تهران خاطرنشــان کرد :همچنین ارائهدهندگان خدمات
بهداشــتی و درمانی ملزم به تبعیت از ستاد مقابله با کرونا و دکتر
زالی بودند و تمام مصوبات آن در ستادهای استانی قابل اجرا بود.
اصناف همکاری بســیار خوبی با ما داشتند و ناجا و پلیس تهران
بزرگ با تمام قوا در کنار ما بود و در بعد نظارتی بسیار تالش کرد.
بیمارستانهای غیردانشگاههای علوم پزشکی مانند تامین اجتماعی
ارتش و دانشگاه علوم پزشکی سپاه نیز در زیر چتر فرمانده عملیات
مقابله با کرونا قرار گرفتند.
محسنیبندپی خاطرنشان کرد :سپاه در همه ابعاد همکاری بسیار

ارزشمندی داشــت .همچنین ارتش در مدت کمتر از  ۴۸ساعت
ظرفت  ۲هزار تختهای نقاهتگاهی را در محل دائمی نمایشگاهها
ایجاد کرد ،البته احتیاجی هم به این تختها نشــد ،اما برای اینکه
عملیات روانی را حفظ کنیم ،این اقدامات انجام شــد .همچنین
بالفاصله در دوم اسفندماه  ۷۵۰۰تخت عادی دولتی و  ۲۵۰۰تخت
ویژه ایجاد کردیم.
وی با بیان اینکه در روزهای اول بیمارســتانها به دســتگاههای
اکسیژنساز نیاز داشتند ،گفت :دستگاههای اکسیژنساز و ونتیالتور
برای بیمارســتانها الزم بود و  ۱۶فرماندار شرایطی را فراهم کردند
که با رعایت قانون و مقررات و تنظیم تفاهمنامه با دیوان محاسبات
و بازرســی استان تهران حدود  ۱۸۰میلیارد تومان اعتبار در اختیار
دانشگاهها قرار دادیم و این موضوع خیلی کمک کرد تا دانشگاهها
اقالم و دســتگاههای الزم بیمارستانی را مهیا کنند .راهبردی را در
استان توانستیم جا بیاندازیم ،البته بعضا این طور اعالم میشد که
استان تهران سختگیری میکند ،اما یکی از مهمترین راهبردهای ما
حفظ حساسیتها بود .ما همیشه هشدار میدادیم که این بیماری
و ویروس درمان مشخص و واکسن ندارد ،بنابراین باید در چرخه
انتقال بیولوژیک ویروس قطع ارتباط ایجاد کنیم و ویروس از فردی
به فرد دیگر منتقل نشود .در همین راستا نیز حفظ حساسیتها را در
دستور کار قرار دادیم و اطمینان کاذب به مردم ندادیم.
استاندار تهران خاطرنشان کرد :همیشــه در اپیدمیهای واگیردار
توصیههای اخالقی نمیتواند کارساز باشد ،بنابراین باید به مردم
واقعیتهای موجود انتقال داده شــود تا مردم بین مرگ و زندگی
یکی را انتخاب کنند .قطع به یقین زمانی که مردم بدانند این بیماری
جان آنها را در معرض تهدید قرار داده است ،همکاری میکنند و
تالش ما پرهیز از عادیسازی بود و هر زمانی که ستاد ملی تصمیمی
میگرفت ،ما نقدهای خودمان را به آنها انتقال میدادیم .در بحث
گشایش پارکها فشار آوردیم تا جایی که امکان دارد متوقف شود
یا در بحث طرح فاصلهگذاری اجتماعی تالش کردیم تا در تهران

چهارسویسیاست
حقوق بشر آمریکایی اجازه تنفس به شهروندان خود
را نیز نمیدهد
رضا رسالت
کارشناس روابط بین الملل

منطق حقوق بشر آمریکایی امروز بیش از هر زمان دیگری به لکنت درآمده تا جایی که حتی اجازه
نفس کشیدن به شهروندان رنگین پوست خود را نمیدهد و مردمی که به این موضوع اعتراض
دارند را به کشتن و سرکوب تهدید میکند .امروزه حقوق بشر علیرغم وجود برخی نارساییهای
مفهومــی و اختالفنظرهای مبنایی و اجرایی ،که در خصوص آن وجود دارد ،به عنوان یکی از
مهمترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی دولتها و جوامع بشری مطرح است و نادیده گرفتن
آن در ســطح داخلی عالوه بر ایجاد بحرانهای متعدد منجر به چالش کشیده شدن کارآمدی و
مشروعیت نظام سیاسی میشود و در عرصه بینالمللی نیز محدودیتها و موانع متعددی را به
دنبال خواهد داشت.
بر این اساس ،دولتها برای حفظ و تداوم حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق
داخلی و خصوص ًا حقوق بینالملل پذیرفتهاند ،ملزم به رعایت حقوق بشر میباشند .بدیهی است
اهتمام به رعایت این حقوق توســط نظامهای لیبرال دموکرات که داعیه دفاع از حقوق اساسی
تمامی انسانها را دارند و مشروعیت شان وابسته به آرای مردم است ،ظاهرا از اولویت بیشتری
برخوردار است .آن گونه که واقعیات کنونی نشان میدهد ،مسئله حقوق بشر قبل از این که برای
دفاع از حقوق اساسی انسانها باشد ،دستاویزی برای بسط و گسترش منافع نامشروع قدرتهای
سلطه طلب جهان و ابزاری است که کشورهای غربی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا علیه
کشورهای مخالف خود ،به کار میبرند .از دیدگاه آنان کشورهایی که از نظر ایدئولوژی ،اقتصاد،
سیاست و ،...تابع دیکتاتوری مخوف غرب نیستند و در جهت تأمین منافع منطقهای و جهانی آنان
گام برنمیدارند ،دشمن تلقی میشوند و باید با هر وسیلهای ،خصوص ًا موضوعاتی نظیر دفاع از
حقوق بشر ،دموکراسی ،مبارزه با تروریسم و ...که در افکار عمومی جهان مشروع جلوه مینماید،
از میدان به در شوند .در همین خصوص دنیا شاهد اقدامات نژادپرستانه و ضدحقوق بشری دولت
آمریکا علیه شهروندان خود است .شهر میناپولیس آمریکا در روزهای گذشته صحنه اعتراضات
خشونتبار به قتل نژادپرستانه یک مظنون سیاهپوست به نام «جورج فلوید» به دست یک افسر
پلیس بوده است .شهردار میناپولیس اعالم کرد از ساعت  ۸شب جمعه به وقت محلی در این شهر
مقررات منع آمد و شد برقرار است .جاکوب فری همچنین افزوده است این مقررات از ساعت
 ۲۰به وقت محلی آغاز شده و تا پایان هفته (یکشنبه) تمدید خواهد شد .اعتراضات گسترده و
ملتهب در شهر «مینیاپولیس» واقع در ایالت مینهسوتا ،در حالی برای سومین روز پیاپی ادامه پیدا
کرده است که این بار معترضان به سراغ منبع اصلی اعتراضات خود ،یعنی مرکز پلیس این شهر
رفتهاند .مردم میناپولیس در اعتراض به نژادپرستی نهادین ه شده علیه سیاهپوستان تظاهراتهایی
برگزار کردند که به خشــونت کشیده شده و گزارشهایی از سرایت آنها به چندین شهر دیگر
وجود دارد .وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی کشورمان در توئیتر درباره اعتراضات کنونی در
ج دیده
آمریکا اعالم کرد :صدای معترضان در آمریکا باید شنیده شده و سرکوب آمریکاییهای رن 
و محدودیت رسانهها باید سریعا متوقف شود؛ در این توئیت آمده است« :جمهوری اسالمی ایران
از قتل تاسفبار سیاه پوستان ابراز تاسف کرده ،تبعیض نژادی مرگآور در آمریکا را تقبیح میکند
و از مقامات آمریکایی میخواهد که عدالت را در خصوص اینگونه قتلها اجرا کنند .وزارت امور
خارجه کشــورمان چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه نیز در توئیتی دیگر عنوان کرده بود ۶« :سال
پس از التماسهای اریک گارنر که میگفت «نمیتوانم نفس بکشم!» ،این بار جورج فلوید ،یک
سیاهپوســت دیگر ،بعد از بازداشتی بیرحمانه و غیرانسانی جان خود را از دست داده است .به
نظر میرسد خشونت پلیس ایاالت متحده آمریکا علیه سیاهپوستان هیچ حد و مرزی نمیشناسد
و مانند همیشــه ،پاسخ آمریکا به درخواست اجرای عدالت ،به کارگیری خشونت و زور بیشتر
است .ترامپ در واکنش به هجوم معترضان به مرکز پلیس شهر «مینیاپولیس» و آتش زدن آن،
در صفحه توئیتر خود نوشت« :نمیتوانم بایستم و تماشا کنم که چنین اتفاقی برای شهر بزرگ
میناپولیس میافتد .مشکل فقدان رهبری است .وی با ابراز نارضایتی از عملکرد شهردار مینیاپولیس
در مقابله با این اعتراضات ،افزود« :یا جاکوب فرِی ،شهردار چپگرای افراطی بسیار ضعیف این
شهر ،خودش را جمعوجور میکند و شهر را تحت کنترل درمیآورد ،یا من گارد ملی را اعزام
میکنم تا این کار را به درستی انجام دهند .رئیسجمهور آمریکا همچنین در توئیت دیگری ضمن
توهین کردن به معترضان آمریکایی به کسانی که علیه خشونت پلیس با رنگینپوستان این کشور
تظاهرات کردند ،نوشت« :این اراذل و اوباش ،به یاد و خاطره جورج فلوید بیاحترامی میکنند و
من اجازه نمیدهم این اتفاق رخ دهد.
منبع:ایرنا

این طرح تمدید شود و در تهران فعالیتها با یک هفته تاخیر انجام
شد .همچنین درباره جمعآوری معتادان متجاهر علیرغم اینکه بعضا
گفتند ،این کار نباید انجام شود ،اما ما آنها را متقاعد کردیم هرچند
دیر شده بود ،اما سرانجام جمعآوری معتادان متجاهر را انجام دادیم.
محسنیبندپی با اشاره به عدم اجرای طرح ترافیک در تهران گفت:
درباره اجرای طرح ترافیک در تهران با وجود اینکه مصوبه بود ،از
 ۲۶اردیبهشت طرح دوباره در تهران اجرا شود ،اما خواهش کردیم
که این موضوع به بعد از تعطیالت عید سعید فطر موکول شود و
بعد از تعطیالت نیز دیدیم با وجود اینکه اجباری شــدن استفاده
از ماســک در مترو تعداد مسافران از  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار نفر به ۸۰۰
هزار نفر در روز رسید ،از همین رو باز خواهش کردیم تا لغو طرح
ترافیک تمدید شود و از آقای شهردار خواستیم در کالنشهر تهران
بحث اجرای طرح ترافیک به تعویق بیفتد و شهردار نیز لطف کرد
و پذیرفت.
وی با بیان اینکه در مدیریت بیماری کرونا پرســتاران و پزشکان
و تمامی کادر درمان در بیمارســتانها کار بسیار ارزشمندی انجام
دادند ،ادامــه داد :در تهران میانگین افــراد بهبودیافته از میانگین
کشوری باالســت ،و همچنین میانگین مرگ و میر هم در تهران
نسبت به میانگین کشوری پایینتر است که نشان دهنده این است،
در ارائه پروتکلهای درمانی ،پزشکی و پیراپزشکی به موقع ورود
پیدا کردیم ،البته با تمام این موارد باید بپذیریم که در فاصلهگذاری
اجتماعی رتبه خوبی نداریم .البته این موضوع به معنی این نیست
که مردم همکاری الزم را نداشتند ،بلکه به دلیل این است که شرایط
به گونهای بود که نمیتوانستیم ،فاصلهگذاری کشوری را اجرا کنیم.
میانگین کشور در اجرای فاصلهگذاری اجتماعی بیش از  ۸۲درصد
است ،اما در استان تهران  ۵۷درصد است .البته این موضوع به دلیل
وضعیت تهران اجتنابناپذیر است ،چرا که اگر در کشور  ۵۰نفر
در کیلومتر مربع زندگی میکنند ،در تهران به طور مثال هزار نفر در
کیلومتر مربع زندگی میکنند.

اســتاندار تهران با تاکید براینکه هیچ بیمار کرونایی پشت درهای
بیمارســتان به دلیل کمبود جا نماند ،خاطرنشــان کرد :در مرکز
نگهداری سالمندان و معلوالن کمتوان در کهریزک هم هیات مدیره
این مرکز و دانشــگاه علوم پزشکی تهران اقدامات بسیار مناسبی
را انجــام دادند ،از میان  ۱۴۷۵ســالمند و معلول که در این مرکز
نگهداری میشــوند و بیماری زمینهای دارند ،تنها  ۲۷نفر به دلیل
بیماری کرونا جان خود را از دســت دادند .در انگلســتان بیش از
 ۳۵درصد در مراکز ســالمندان موارد فوت به دلیل کرونا گزارش
شده است .در آمریکا نیز سالمندان را اصال به بیمارستان نمیبردند.
در کشور ما ظرفیت و کارآمدی نظام سالمت در بحث عدالت در
ســامت و پروتکلهای درمانی به خوبی جا افتاده است .وزارت
بهداشت نیز با توجه به اینکه تهران شرایط خاص و ویژهای دارد،
همیشه به ما کمک میکرد و پیشنهادات ما را میپذیرفت و آنها
را به صورت مصوبه ملی میکــرد تا ما بتوانیم تولیت خود را در
استان ادامه دهیم.
محسنیبندپی درباره همراهی مردم با پروتکلهای وزارت بهداشت
در راستای کاهش شــیوع بیماری کرونا گفت :همکاری مردم با
دولت بســیار ارزشمند بود به ویژه در روزهای تعطیالت نوروز و
روز طبیعت که از مردم خواســته شد تا در خانه بمانند و همه این
موضوع را رعایت کردند و این نشان دهنده این است که نگاه عمیق
و بینش ارزشــمند مردم بر این بوده اســت که همکاری الزم را با
دولت داشت ه باشند و از همین رو پای کار آمدند .در اصناف نیز به
شــدت همکاری دیده میشد و گاهی اوقات که برخی از اصناف
باز بودند ،مردم خودشان رعایت کرده و مشتری آنها نمیشدند.
بســیاری از کارگاهها و محیطهای کارگری دســت به دست هم
دادند تا شیوع بیماری کاهش پیدا کند .در حقیقت همه آن عوامل
و اقداماتی که دولت و مســئوالن انجام دادند ،بدون همراهی مردم
امکانپذیر نبود .در همه مســائل اجتماعی و بهداشتی مردم نقش
بسیار مهمی دارند.

نمایندهمجلس:

همه متقاضیان باید بتوانند با قیمت مناسب صاحب خودرو شوند

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی نسبت به بروز رسانی کیفیت تولید
خودروهای داخلی تذکر داد و گفت :شرایط پیش فروش باید به گونه ای باشد که
تمام افرادی که متقاضی خودرو هســتند بتوانند با قیمت مناسب صاحب خودرو
شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سومین جلسه علنی مجلس نسبت به برخی
مسائل و مشکالت کشور تذکر دادند.
اهلل وردی دهقانی نماینده ورزقان در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز-
یکشنبه -در تذکری خطاب به سرپرست وزارت صنعت و معدن درباره پیش فروش
خودرو ،گفت :شرایط پیش فروش باید به گونهای باشد که تمام افرادی که متقاضی
خودرو هستند بتوانند با قیمت مناسب صاحب خودرو شوند.
وی افزود :خودروسازها باید تولیدات خود را از نظر کیفی به روز کنند و قیمت خود
را با قیمت جهانی متناسب کنند.
الهام آزاد نماینده نایین در مجلس شورای اسالمی در تذکری گفت :پیام رهبری به
مجلس یازدهم ما را به سمت اولویت اقتصاد و فرهنگ رهنمون میکند .در روزهای
اخیر اتفاقات غم انگیزی رخ داد که اگر سالهای قبل به فرمایشات آقا توجه میشد
از آن پیشگیری میشد؛ رهبری در سالهای  ۷۶ ،۶۹و  ۹۲فرمایشات مهمی نسبت
به بحث زن و خانواده و تعدی به حقوق زنان داشتند که اجرایی نشد و امسال هم
در دیدار دانشجویان گفتند در این زمینه کم کاری شده است.
آزاد بــا بیان اینکه در بحث عدالت نمره خوبی نگرفتهایم ،گفت :فردی هزاران متر

بدون مجوز ســاخت و ســاز میکند ،اما ملک او تخریب نمیشود در حالی که به
خاطر چهار پنج متر با خانم آســیه پناهی چنین برخوردی شد .ما انتظار داریم این
موضوعات در کنار مسئله اقتصاد اولویت مجلس قرار گیرد.
وی گفت :گام دوم انقالب گام تمدنســازی نوین اسالمی است و باید ندای حق
را به جهانیان برسانیم؛ نژادپرستی ،ظلم و قتل رنگین پوستان در آمریکا در روزهای
اخیر اتفاق افتاده است.
« ۳۰اردیبهشــت «آســیه پناهی» ،ساکن شهرک ســجادیه پس از تخریب محل
ســکونتش و انتقال به کمپ ترک اعتیاد «چشمه سفید» کرمانشاه توسط ماموران
اجراییات شهرداری ،جان خود را از دست داد .پرونده مربوط به علت مرگ این زن
از سوی دادستان کرمانشاه و دستگاه قضایی ،در دست بررسی قرار دارد و گزارش
نهایی از طریق مراجع قانونی به اطالع عموم خواهد رسید».
محمد صفایی نماینده گناباد در مجلس شــورای اســامی هم در تذکری خطاب
بــه نمایندگان گفت :قوه مقننه هویت جمعی دارد اما تعدادی به این موضوع توجه
نمیکنند و هرچه به ذهنشان میرسد را در فضای مجازی و توییتر مطرح میکنند.
مثال نمایندهای در جلسهای کارت هدیه میگیرد و آن را پس میدهد قطعا این کار
خوبی بوده اما آیا حتما باید ریا کنید و اعالم کنید کارت را پس دادهاید این کار تنها
در افکار عمومی ذهنیتی نسبت به قوه مقننه ایجاد میکند.
وی درخواســت کرد :نمایندگان به هویت جمعی قوه مقننه توجه کنند بحث من
محافظهکاری نیست بلکه توجه به هویت مجلس شورای اسالمی است.

بیانیه  ۲۴۵نماینده درباره خط مشی مجلس یازدهم:

اقتصاد و فرهنگ از اولویتهای کشور است

 ۲۴۵نماینده مجلس شــورای اسالمی درباره خط مشی مجلس یازدهم در بیانیهای تاکید
کردند :اقتصاد و فرهنگ از اولویت های کشور است.
علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز-
یکشنبه -بیانیه  ۲۴۵نماینده را درباره خط و مشی مجلس یازدهم قرائت کرد.
در این بیانیه عالوه بر تبریک به هیات رییسه مجلس و محمدباقر قالیباف آمده است :خداوند
را بابت این توفیق شاکریم و از مردم شریف ایران اسالمی به واسطه امیدواری و اعتماد به
منتخبان سپاسگزاریم و با خدای خود عهد میبندیم که تمام همت خود را صرف خدمت
به مردم و اعطای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کنیم.
در این بیانیه آمده اســت :بیان دقیق رهبری که فرمودند همه دستگاههای حکومتی وظیفه
دارند که از مسیر مجلس حرکت کنند نشانه قطعی در رأس بودن مجلس است که انشاءاهلل
از سوی همه ما نمایندگان جدی گرفته خواهد شد .ما رابطه مجلس با قوای دیگر را از نوع
تعامل و برادری میدانیم و در عین حال معتقدیم که با توجه به اختیارات و وظایف مصرح
در قانون اساسی مجلس برادر بزرگتر قوای دیگر است .ما به در رأس امور بودن مجلس
باور داریم و توان خود را برای به عهده گرفتن تکالیف باالتر مد نظر نظام در مجلس افزایش
خواهیم داد .نمایندگان در این بیانیه افزودند :شرط در رأس امور بودن مجلس نظم در انجام
وظیفه ،طهارت اقتصادی و اولویتشناســی است .امروز اقتصاد و فرهنگ از اولویتهای
کشور است که در این میان رسیدگی به معیشت طبقات ضعیف و ارتقای وضعیت آنها
فوریترین مسئله ما است .جبران عقبماندگی در مقوله عدالت با کار عادی میسر نمیشود

و نیازمند جهاد شــبانهروزی است .ما نمایندگان باور داریم که در شرایط ناگوار اقتصادی
مردم که ناشی از به هم پیوستگی ناکارآمدیهای اجرایی و فشارهای زورگویان عالم است،
باید عالوه بر تقنین و نظارت در چارچوب اقتصاد مقاومتی به معنی واقعی کلمه مردمی
شویم .مردمی شدن هم با حضور در میان مردم محقق میشود و هم با نزدیک کردن زندگی
نمایندگان به زندگی مردم .در این بیانیه آمده است :معتقدیم پنج خصوصیت مهم ضامن
موفقیت مجلس یازدهم در چهار ســال پیش رو خواهد بود؛ -۱انقالبی بودن -۲انسجام
 -۳حس استقالل  -۴حرکت با برنامه تحولی  -۵استفاده از ظرفیت همه نمایندگان .فقدان
هر یک از ویژگیها خود میتواند مجلس یازدهم را از طی مجلس درست منحرف کند.
نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند :مجلس یازدهم نخستین مجلس در گام دوم انقالب
اســامی است لذا خود را در عمل به مفاد بیانیه گام دوم رهبری متعهد میدانیم و در این
میان از ظرفیت مهم جوانان غافل نخواهیم شــد .تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس
یازدهم را جوانان زیر  ۴۵ســال تشکیل میدهند که بعضا دارای سوابق نمایندگی هستند.
تالش خواهیم کرد درهمتنیدگی تجربه مجربان مجلس با شور و حرارت نمایندگان جوان
را در عمل پیاده کنیم.
در این بیانیه آمده است :همچنان که در انتخابات هیأت رئیسه هم رقم خورد ،خطکشیهای
قومیتی ،جغرافیایی ،جناحی و سنی در مجلس باعث آفت خواهد شد .مجلس یازدهم ید
واحدهای برای اســتعانت از خداوند متعال برای بیعت با رهبری برای گرفتن حق مردم و
نوازش محرومان و برای دست رد زدن به سینه دشمنان جمهوری اسالمی خواهد بود.

منتخب مردم نجفآباد در مجلس:

تعیین تکلیف سریعتر الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضروری است

منتخب مردم نجفآباد در مجلس ،فرهنگســازی و آموزش را مهمترین راهکار کاهش
مصادیق خشونت علیه زنان دانست و گفت :تا زمانی که خشونت علیه زنان مذموم شمرده
نشــود تصویب قانون کارایی الزم را نخواهد داشت .ابوالفضل ابوترابی روز یکشنبه در
ت وگو با ایرنا با اشاره به حادثه قتل رومینا اشرفی دختر  ۱۳ساله تالشی توسط پدرش
گف 
و با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
اظهارداشت :فرهنگ سازی و آموزش مهمترین راهکار کاهش خشونت علیه زنان است
چرا که تا زمانی که چنین خشونتهایی مذموم شمرده نشود ،تصویب قانون کارایی الزم
را نخواهد داشت .منتخب مردم نجفآباد ،تیران و کرون در مجلس افزود :تعیین تکلیف

سریعتر الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضروری است اما کافی نبوده و رسانهها
و صدا و سیما باید با تولید برنامهها و محتوای مناسب ،فرهنگسازی مناسب برای کاهش
ت علیه زنان در جامعه را در دســتور کار قرار دهند .ابوترابی با اشاره به ضعف
خشــون 
فرهنگی در رابطه با خشونت علیه زنان و کودکان تصریح کرد :با تدوین و تصویب قانون،
خشونتها کاهش نمییابد و باید از زمان کودکی و در مدارس ،آموزشها ارائه شود .قطعا
تا زمانی که مشکالت فرهنگی در رابطه خشونتها حل نشود ،تصویب قوانین راه به جایی
نخواهد برد بنابر این مهمترین راهکار برای کاهش اینگونه خشونتها ،فرهنگسازی توسط
رسانهها ،صدا و سیما ،مدارس و دانشگاهها است.

جهاناقتصاد

دانشگاه های ایران:از قرنطینه
به اغماء!
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
با شیوع ویروس کرونا در کشور ،آموزش عالی از نخستین فعالیت هایی بود که به قرنطینه رفت و
اساتید و دانشجویان خانه نشین شدند .حال هم که تقریب ًا همه چیز به حالت عادی برگشته خبری از
بازگشایی کامل دانشگاه ها به گوش نمی رسد .جالب اینجاست که برای تمام مشاغل و فعالیت ها
عده ای به دنبال آن بودند که هر چه زودتر فعالیت خود را از سر گیرند لیکن گویی دانشگاه های
کشــور بی سر و صدا از قرنطینه به اغماء رفته اند .شاید هم این مراکز به اصطالح علمی ما بود و
نبودشان یکیست! ماجرا چیست؟
اولین دانشگاه به شکل امروزی در جهان در سال  1088میالدی یعنی نزدیک به هزار سال پیش در
بولونیای ایتالیا آغاز به کار کرد و پس از آن دانشگاه آکسفورد در انگلستان و دانشگاه ساالمانکا در
اسپانیا تاسیس شد .طی چندین قرن نقش دانشگاه های نسل اول آموزش بود لیکن در دو قرن اخیر
جهان شاهد ظهور نسل دوم دانشگاه بوده است که پا به عرصه پژوهش نهاد و مهم ترین پیشرفت
های علمی را در این دوران رقم زد .گذار از دانشگاه نسل اول به نسل دوم ناشی از روحیه نقادی
و روشنگری در عصر جدید بوده و حاصل آن پیشرفت چشمگیر در علم و فناوری گردید .امروزه
بســیاری از مراکز دانشگاهی جهان در حال گذر به نسل سوم هستند که محور اصلی فعالیت آن
نوآوری ،تجاری سازی ،کارآفرینی و خلق ثروت است .اما بررسی وضعیت و شرایط نظام آموزش
عالی کشور حاکی ازآن است که مراکز دانشگاهی ما رو به موتند و از جامعه جدا شده اند .شاهد
آنیم که دانشگاه دیگر محیطی پویا ،زنده و موتور محرک جامعه نیست و با تربیت انسان متفکر و
خالق نقشی در ایجاد بستر توسعه همه جانبه کشور ندارد .در دانشگاه های ما رکود و رخوت علمی
و پژوهشی موج می زند و خبری از پژوهش واقعی که بتواند نقشی در حل مشکالت جامعه ایفاء
کند نیست .ما دانشگاهیان خود را به خواب زده و سخت به نوشتن کتاب و مقاله مشغولیم و دلمان
خوش اســت که تولید علم می کنیم ،واژه ای که از اساس نادرست بوده و ما آن را ابداع کرده ایم
تا به خیال پردازی خود ادامه دهیم .در دانشجویان امروز می توان کاهش شدید انگیزه علم آموزی
و خالقیت را به وضوح مشاهده کرد و نقش محوری دانشگاه به تولید و نه تربیت جوانان مدرک
به دستی تبدیل شده است که مهارت الزم را برای اشتغال و زندگی ندارند .از دالیل مرگ دانشگاه
در کشور باید به مواردی چون افزایش بی رویه تعداد دانشگاهها ،رواج مدرک گرایی ،نگاه ک ّمی به
آموزش عالی به جای کیفی نگری و عدم تناسب خروجی دانشگاهها با نیازهای واقعی جامعه اشاره
کرد .کار را به آن جا رسانده ایم که بر در و دیوار شهر کنار تبلیغ تخلیه چاه ،نوشتن انواع پایان نامه،
مقاله و حتی دفاع از پایان نامه چســبانده شــده و ما بی توجه از کنار آن می گذریم .واقع ًا اگر یک
پژوهشگر خارجی آن را ببیند و از ما سوال کند چه باید جواب بدهیم؟ در چنین شرایطی چه جای
تعجب است که 42درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی مان بیکارند؟ برنامه ریزی توسعه و مدیریت
نظام آموزش عالی ما آن قدر کامل و دقیق است که در ماه گذشته یکی از مدیران ارشد وزارت علوم
طی مکاتبه ای با رئیس هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های غیردولتی -غیرنتفاعی
یکی از استان ها ،در لیست  30دانشگاه غیرانتفاعی استان تعداد اعضای هیات علمی  9دانشگاه را
صفر اعالم می کند .چگونه می توان دانشگاهی را بدون عضو هیات علمی تمام وقت تصور کرد؟ و
جالب تر اینکه اعالم می شود دو دانشگاه حتی به ثبت نرسیده اند .همه می دانیم در کشور چنانچه
کسی بخواهد دکه روزنامه فروشی باز کند باید از هفت خوان عبور کند حال چطور می شود تصور
کرد که دانشگاهی حتی به ثبت نرسیده باشد .در چنین شرایطی علم دینی و علوم اسالمی ابداع می
کنیم و به تولید علم می پردازیم! توان جذب نوابغی چون مرحوم مریم میرزاخانی و کوچر بیرکار را
در دانشگاه مان نداشته و به جای آن هر کس و ناکسی را استاد دانشگاه می نامیم.
یکی از دالیل اصلی این وضعیت اسف بار در دانشگاه این است که نظام علمی ما در تصرف کامل
نظام سیاسی قرار گرفته و هیچ فضایی برای اندیشیدن و انتقاد نیست و جایی برای به چالش کشیدن
نظام سیاسی و تصمیم گیری کشور باقی نمانده است .جامعه دانشگاهی با مصلحت اندیشی سر در
الک خود فرو برده و با دل خوش کردن به تولید علم از بدنه اصلی جامعه جدا شده است .واپس
گرایی پرچم داران علم و پژوهش در کشور صحنه را برای فتح کامل کارزار علمی توسط سیاسیون
و صاحبان قدرت خالی کرده و علیرغم گذشت  40سال از انقالب فرهنگی ،در اولویت قرار گرفتن
موازین عقیدتی و تکیه بر انقالبی گری ،امروز شاهد آنیم که کارگزاران نظام یعنی همان شیفتگان
خدمت ،مدرک دانشــگاهی به دست ،در خدمت به ملت با هم به رقابت پرداخته و در این مسیر
ناصواب انقالب فرهنگی و فرهنگ انقالبی را به رخ مردم می کشند .بود و نبود چنین دانشگاهی
چه فرقی می کند و همان بهتر که در اغماء بماند! جالب اینجاست که در چنین شرایطی صحبت از
دانشگاه نسل چهارم که ایده ای جدید در جهان بوده و نسل پنجم که اص ً
ال وجود خارجی ندارد به
میان می آوریم .دانشگاه نسل چهارم بر آن است که فعاالنه محیط اجتماعی -اقتصادی پیرامون خود
را شکل دهد .چگونه می توان از نظام دانشگاهی ای که همه چیز آن کیلویی برنامه ریزی و اجرا می
شود انتظار داشت که اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی داشته باشد؟ از ویژگی های اساسی دانشگاه
نسل سوم مدیریت حرفه ای و مبتنی بر مهارت مدیریتی -اقتصادی و استقالل مالیست .در سر تاپای
نظام آموزش عالی کشور کوچکترین اثری از این دو ویژگی نمی توان یافت .کافیست برای مدتی
کوتاه بودجه دولتی هر یک از دانشگاه های کشور را قطع کرد تا مشاهده شود چقدر از استقالل مالی
برخوردارند .بله دوستان ،راه را آن جا کج رفتیم که اجازه دادیم همان طور که سیاست بر اقتصاد،
اجتماع و فرهنگ سوار شد ،سیاست زدگی به آموزش عالی نیز سرایت کند و سهم مهلک سیاست
سرتاسر وجود نظام دانشگاهی کشور را فرا گرفته و آن را به بازیچه ای تبدیل کند .اجازه دهید این
نوشتار را با خبری امیدوار کننده به پایان ببرم .با پایان یافتن مجلس دهم که موفق شد جایگاه مجلس
را به راس امور ارتقاء دهد رئیس آن اعالم کرده که قصد دارد به خانه خود یعنی دانشگاه بازگردد.
اما سیاست مداری که عمر حرفه ای خود را در وزارت ،وکالت و سایر نهادهای سیاسی صرف کرده
چطور خانه خود را دانشگاه می نامد؟ دانشگاه خانه کسی است که عمر خود را صرف علم و تحقیق
کرده و دستی در سیاست نداشته باشد .اما قطع ًا سیاسیون همان طور که در چند دهه اخیر کشور را
در همه ابعاد به عرش رسانده و ملت را غرق در رفا کرده اند با پای نهادن به خانه خود ،دانشگاه نسل
پنجم را نیز به جهانیان معرفی خواهند کرد! در کشوری که رئیس قوه آن چنین بی محابا از دانشگاه
استفاده ابزاری کند و دستیار ویژه وزیرعلومش اعالم کند که تنها در مدت یک سال بیش از  30هزار
مدرک دانشگاهی جعلی در میدان انقالب کشف شده و مدیران ارشد سیاسی اش بدون حضور در
کالس در دو ترم مدرک دکترا بگیرند ،چه جای تعجب اســت که آگهی فروش پایان نامه و مقاله
علمی در کنار تخلیه چاه قرارگیرد؟

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
http://www.rgs.org.ir
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910 :
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح  ،17شماره 2
•پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران نشریات ایران» و
«تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب  61/34امتیاز به رتبه 9
در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت در همه جنبهها
و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه
خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشــند .ما "دانستن" را حقّ مسلم شهروندان میدانیم و براین باوریم که
استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین
نحو هموار سازد .دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از
نظام ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست .متن کامل منشور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه
و در سه محور حقوق ،خط قرمزها ،و رویهها تنظیم شده ،و در  16بند در آدرس http://jahaneghtesad.
 com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

