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نگاه

کشته شدن دو جوان خوزستانی در اعتراضات به وضعیت آب این استان

چه کسی به سوی مردم تیراندازی کرد؟

وزیر علوم آینده چه کسی باید باشد؟
فریبرز ناطقی الهی

سی ســال حضور در آموزش عالی و تجربه های مختلف در این سال ها بدون
شــک این اجازه را به من می دهد که پاســخی برای این پرسش داشته باشم که
وزیر علوم اینده باید چه کسی باشد؟
از ســال  ٦٩که به کشور برگشتم همواره وزارت علوم در دست پیر مردانی بود
که تجربه خیلی زیادی داشــتند و حقیقتا دانا و فرهیخته بودند .یکی دو تاهم پیر
مرد و نه چندان فرهیخته ولی وارد به اصول کلی کار حضور داشــه اند .آنچه هیچ
وقت نفهمیدم و در صدد آن هم نبودم چون رشــته مهندسی خودم را خیلی زیاد
دوست داشتم و مشغول دو شیفته کار کردن در زلزله و سوانح بودم ،این سوال بود
که پس آقایان کی می خواهند خون جدید وارد سیستم بکنند؟
این عزیزان آنچه می دانســتند در بهترین شــرایط مربوط بــه تجربه آنان در
حداقل  ٥٠ســال پیش از دانشگاه های دنیا بوده اســت .بله آگاه بودند ولی این
تراز از آگاهی کفایت تغییراتی که در  ٥٠ســال یا حتی  ١٠ســال گذشته در دنیا
در سیســتم های آموزشی و پژوهشــی دنیا رخ داده نمی شد .وزیر یک وزارتخانه
باید افق های دور را ببیند ،مســیر تعیین کند ،چند ده قدم از بقیه جلوتر باشــد.
اگر قرار باشــد مدل های  ٥٠سال پیش مد نظر باشد همان جایی باید باشیم که
اکنون هستیم.
یک وزیر جوان ،نخبه با توان باال و درک صحیح از نظام های آموزش عالی دنیا
بــا کمک معاونین با تجربه (پیر مردهای دانا) کــه تاریخ وزارتخانه و تحوالت آن
را می دانند بهترین گزینه برای تصدی این وزارتخانه حیاتی اســت .البته مشکل
این پیر مردان همان ســابقه های باندی و گروهی قدیم است که کمر وزارت علوم
را از بیخ شکســته اســت! کار در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به
جایی رســیده که ســام و علیک ها هم معنی دارد و تا وقتی این باشــد داستان
روشن است.
پیشــتر مسایل سیاسی و فرهنگی و انقالبی و ...هم خیلی زیاد در گزینش این
افراد بکار گرفته می شــود ،حرفی نیســت ولی این امور متولیان خود را در کشور
دارد و نیازی به مته به خشــخاش گذاشتن در انتخاب این افراد نیست ! مهمترین
همــان جوانی و زیرکی و دانایــی از اوضاع جهانی و نیاز های آتی کشــور و دنیا
اســت که بتواند خط و خطوط را درست ترسیم نماید .البته اگر افرادی با تمامی
آن مشــخصه ها یک جا بود که عالی اســت ولی خدای ناکرده نباشد که به دلیل
حساسیت روی یکی از مشخصه های فوق افرادی توانا را از هدایت مهمترین ارگان
کشور حداقل به نظر حقیر محروم نماییم.
گفتنش سخت است ولی اگر نگویم هم صداقت را رعایت نکردم .هرکسی فارغ
التحصیل دوره ای چند ســاله را در کشــورهای پیشرفته دنیا دیده و تجربه کرده
باشــد ،با چند روز بازدید و ...اصال متوجه نمی شود چراکه متاسفانه بالیی که سر
آموزش عالی کشــور از این مهم خورده ایم چند کتاب الزم دارد .این را فقط یک
انسان وطن دوســت مکتوبش می کند لذا دقت شود بارها تجربه کرده و دیده ام
که بحثی که  ٤٠ســال پیش ختمش را در دنیا خوانده اند بیک باره توسط فردی
بیــان و چند نفری هم با خود ردیف و کلی نیرو و انرژی کشــور هدر می رود که
بعد از چند سال تخصیص بودجه و اتالف آن ما هم ختمش را دوباره بخوانیم !
با این کار ها نمی توانیم جلو برویم .پیشــرفت آن اســت که همیشه چند قدم
جلوتر از بقیه باشیم .نه کار  ٧٠سال پیش آنها را بها ببخشیم .من اینکار را از ابتدا
در پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی برقرار کردم که حتی رییس
مجموعه هم خیلی متوجه آن نبود .ولیکن پژوهشــگاه همیشه در صدر منطقه و
کشــور می درخشید .چیزی که بعدها متاسفانه از دســت دادیم .وزیر جوان باید
ایده های ســه چهار سال آینده را امروز اســتارت بزند نه در حفظ گذشته به هر
دری بزند!
اگر این طور نباشــد ،ناچارا در همین وادی با افرادی ســر و کار خواهی داشت
که معنی و جایگاه هیات علمی را در آموزش عالی در کشور و آینده کشور درست
درک نمی کنند و فارغ از هر حسی برای دینامیک زمانه و تغییر و تحوالت منطقه
ای و جهانی هستند.
این خجالت آور اســت که وزارتخانه ای داشته باشیم که طرحی مثل همسان
سازی حقوق دانشگاهیان را با لفظ کلی و عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه ها
( )facultyو نه تاکید بر پژوهشگاه ها را (هر دو یک حکم دارند با یک سربرگ و
آرم وزاتخانه و تمامی شرایط یکسان در وزارت علوم) تهیه و به قانونگذار و سازمان
برنامه و مدیریت کشور برای پرداخت ارسال نماید و آنها لفظ عمومی را فقط برای
دانشگاه ها منظور نمایند!
مصیبــت را می بینید! حال می بینیم که چــرا انتخاب صحیح وزیر ،معاونین
و روسای دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی و انتخابات اعضای هیت علمی در کشور
چقدر مهم اســت .خروجی دانشگاه های کشــوری که به انتخاب درست مسوالن
آموزشی و پژوهشی کشور توجه نکند آن خواهد بود که امروز باید شاهد مقامات
و دکاتیری باشــند که سازمان مدیریت یا مجلس یا ...به خاطر یک لفظ عمومی و
شناخته شده در دنیا و کشور ( )facultyبین هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه
ها تفاوت از روی نادانی قائل شــوند و با اتفاقی که خود می دانند عملی نیســت
و نمی تواند رخ دهد ،موجبات خشــم اساتید کشور شوند .وامصیبتا ! در هر حال
کلیاتی عرض شــد الحمداهلل ما آنقدر نخبه در کشــور داریم که این کلیات را به
جزئیات الزم تقســیم و نتایج خوبی از آن در صورت «خواســت واقعی» استخراج
نمایند .امیدوارم آن شود.
* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه ،زلزله و مدیریت بحران و
بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران
منبع :خبرآنالین
اخبار کوتاه

خبر خوش برای مردم خوزستان

رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی از افزایش خروجی سد کرخه
به میزان  ۱۶۰مترمکعب و ســد دز به میــزان  ۱۴۰مترمکعب برای مناطق پایین
دست خبر داد.
به گزارش ایســنا ،فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای
اســامی در صفحه شخصی خود در توییتر ،نوشــت« :ه لطف خداوند متعال و با
پیگیری مجدانه رئیس محترم مجلس شــورای اسالمی و همکاری و تالش وزارت
نیرو و پیرو مصوبه جلســه روز جمعه در استانداریخوزستان از ساعت یک بامداد
یکشــنبه  ٢٧تیرماه میزان خروجی سد کرخه و سد دز برای پایین دست افزایش
یافت .سدکرخه  ١۶٠متر مکعب وسد دز  ١۴٠متر مکعب.
در طی روزهای گذشــته قطعی مکرر آب و مشکالت پیش آمده در تامین آب
اســتان خوزستان منجر به نارضایتی مردم شده و رئیس کمیسیون انرژی مجلس
بــا ماموریت رییس مجلس به منظور نظارت میدانی و انجام اقداماتی عاجل راهی
منطقه شد.

جریمه  1/9میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان آذربایجان شرقی از محکومیت یک میلیارد
و  ۹۷۳میلیون ریالی برای قاچاقچی سوخت خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات
حکومتی ،ســیداحد یوزباشی در این رابطه اظهار کرد :مامورین نیروی انتظامی با
کشــف  ۱۵هزار و  ۷۸۷لیتر نفتگاز از یکی از روســتاهای اطراف هشترود گزارش
این تخلف را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان آذربایجان شرقی افزود :شعبه ویژه کاالی
قاچاق تعزیرات حکومتی شهرســتان هشترود پس از بررسی ،تخلف را محرز اعالم
و متهم را به ضبط محموله مکشــوفه و پرداخت یک میلیارد و  ۹۷۳میلیون ریال
جزای نقدی محکوم کرد.

الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس تعیین تکلیف شود

نماینده شهرضا خواســتار تعیین تکلیف الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس
شد.
به گزارش ایسنا ،سمیه محمودی در جلسه علنی یکشنبهدر تذکری شفاهی با
قدردانی از حساســیت مجلس نسبت به الیحه رتبه بندی معلمان ،از هیات رئیسه
مجلس خواستار شد که یک بار برای همیشه موضوع رتبه بندی معلمان را تعیین
تکلیف کند.
وی در تذکــری دیگر به وزیــر نیرو گفت :با توجه به اینکــه بارها درخصوص
وضعیت بحرانی آب شــرب و بی کیفیت شهرستان شــهرضا و روستاهای تابعه و
مناطق عشایری به وزارت نیرو تذکر داده شده انتظار می رود که پروژه انتقال آب
به این شهرستان با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
محمــودی در تذکری به وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی افزود :با توجه به
مشــکالت اقتصادی در میان جامعه پرتالش کارگری نســبت به احداث درمانگاه
تامین اجتماعی در حوزه انتخابیه ام اقدام شود.
وی خطاب به وزیر جهاد کشــاورزی گفت :علی رغم تذکرات متعدد هیچگونه
اقدام موثری برای رفع مشکالت دامداران و کارگران وزارتخانه های صنعت ،معدن
و کشاورزی نشده که الزم است اقدامات الزم صورت گیرد.
این نماینده مجلس در پایان از وزارت آموزش و پرورش خواســت که با توجه
به اقدامات صورت گرفته در راســتای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی خدمتگزاران،
الیحه مربوطه را به مجلس ارائه کند.

گروه سیاسی – فهیمه جهازیان :کشته
شدن دو جوان در اعتراضات مردمیبه وضعیت
آب در اســتان خوزستان خبر تاسف باری است
که بازتاب بسیاری در فضای مجازی داشته است.
اولین خبر در این خصوص جمعه شب در فضای
مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده بود جوانی
در شادگان به ضرب گلوله کشته شده است .روز
شنبه سرپرست فرمانداری شــادگان این خبر
را تائید کرد و گفت :شــب گذشته ( ۲۵تیرماه)
برخی از مردم شــادگان در حمایت از معترضان
به وضعیت کمآبی در شهرســتانهای دیگر ،در
سطح شهر تجمع کردند .در جریان این تجمع،
افراد فرصتطلب و اغتشاشگر به سمت ماموران
نیروهای امنیتی و تجمعکننــدگان تیراندازی
کردند که تیر به یک رهگذر که جوانی  ۳۰ساله
بود ،اصابت و منجر به مرگ او شد.
صبریپور گفت :مســببان این حادثه توسط
نیروهای انتظامیو امنیتی شناســایی و شــب
گذشته برخی دستگیر شدهاند و دستگیری دیگر
افراد نیز در دستور کار است.
یک روز بعد نیز متاسفانه اعالم شد که جوان
 17ســاله دیگری که با گلوله مجروخ شده بود
در بیمارستان جان باخت؛ و به این ترتیب مانور
رســانههای خارج از کشور بر ســر این موضوع
افزایش یافت .این رسانه ها از درگیری نیروهای

امنیتی با معترضان ســخن میگویند ،در حالی
که مقامات محلی روایت دیگری از ماجرا دارند.
نماینده مردم دشتآزادگان در مجلس در این
خصوص گفت :افــرادی که از مکانی نامعلوم به
ســمت مردم تیراندازی کردند و دو جوان ما را
کشتند به دنبال آشوب هستند.
قاسم ســاعدی با بیان اینکه دشمن در این
مواقع دنبال فرصت اســت تــا از مطالبه مردم
سوء استفاده کند افزود :با توجه به اینکه استان
خوزستان موقعیت استراتژیک و شریان حیاتی
کشور است،چشم دشمنان معاندان نظام به منابع
این استان دوخته شده است .برخی افراد از خود
بیگانه داخلی به تبعیت از ضد انقالب در خارج
از کشور در بین مطالبات مردم موج منفی ایجاد
کرده و مطالبــه اجتماعی را به درگیری تبدیل
میکنند.
ســاعدی با بیان اینکه اینها دشمن وحدت
و یکپارچگــی مردم هســتند ،عنــوان کرد :از
مردم شــریف و جوانان با بصیــرت به ویژه در
شهرستانهای جنوبی و جنوب غربی درخواست
دارم در مقابــل افــرادی کــه گرداننده صحنه
سیاسی علیه نظام هستند هوشیار باشند.
ســاعدی با توصیف مردم شهرهای مرزی به
مردمینجیب ،مرزبانان وفادار و باغیرت ،گفت:
نبایــد اجازه دهیم افــرادی فرصت طلب که از

خارج از کشور دستور میگیرند مطالبه مردم را
به حاشیه ببرند.
وی با ابراز تاســف از کشته شدت دو جوان
توســط افرادی مشــکوک در جریان مطالبات
مردمی ،عنوان کرد :افرادی که از مکانی نامعلوم
به ســمت مردم تیراندازی کردند و دو جوان ما
را کشــتند به دنبال آشوب و قرار دادن عشایر و
طوایف در مقابل نیروهای امنیتی هستند.
ســاعدی با تاکید بر اینکه مردم ما هوشیار
هســتند و میدانند هدف از ایــن تیراندازیها
چیست ،بیان کرد :از خانوادههای این دو جوان
میخواهم با صبر و حوصله خون فرزندان خود را
مطالبه کنند و بدانند ما در کنار آنها هســتیم و
مطالبه خون ریخته شده را از دستگاه قضا داریم.
همچنین نماینده مردم خوزستان در مجلس
خبرگان رهبری بــا تاکید بر اینکه خونخواه ۲
جوان کشته شدهایم ،تصریح کرد :ضدانقالب با
سوءاستفاده از مطالبات مردمیآدم میکشد.
آیت اهلل محسن حیدری در گفتوگو با فارس
با انتقاد از به حاشیه بردن مطالبات مردمیتوسط
برخی گروهکهــای ضد انقــاب ،اظهار کرد:
مطالبات کشاورزان و دامداران خوزستانی به ویژه
آنهایی که در مسیر رودخانه کرخه قرار دارند و
متضرر شدند مطالبه به حق و قانونی است و هیچ
کس با آن مخالفت ندارد.
وی افزود :هدف جریان ضد انقالب این است
که روی مطالبات مردمیموج سواری کرده و آن
را بــه نفع خود مصادره کند که قطعاً این کارها
سوءاستفاده ،جنایت و خیانت به آرمانهای ملت
است .وی با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی کار
خود را در این شرایط به خوبی انجام میدهند،
عنوان کرد :نیروهای مردمیو مطالبهگر باید با
دقت ،بصیرت و هوشــیاری قدم بردارند تا هیچ
گونه زمینهای برای سوءاســتفاده دشمن ایجاد
نکننــد و بدانند مطالبه برحــق آنها به عنوان
تیری برای رسیدن به قلب دشمن است.
حیدری با تاکید بــر مطالبه خونخواهی دو
جوان کشته شــده از شهرستانهای شادگان و
کــوت عبداهلل ،گفت :نه تنها اولیاء دم بلکه همه
مردم و انسانهای دلسوز درخواست خونخواهی

این دو جــوان بیگناه را میکننــد .چرا که ما
میبینیم انسانهای جنایتکار ،وابسته به اجنبی و
ضد انقالب با سوءاستفاده از مطالبات مردمیدر
بین آنها تیرانــدازی کرده و افــراد بیگناه را
میکشــند که هم خانوادهها را عزادار و ملت را
رنجیده خاطر میکنند.
وی بیان کرد :از دســتگاه قضا میخواهیم
جنایتکارانی که مرتکب این جنایت شــدهاند را
دستگیر و به دست محکمه عادالنه قضا بسپارند
تا حکم الهی در مورد آن پیاده شود.
نگرانی از نفوذ گروههای تروریستی
به صفوف مردم
باشــگاه خبرنگاران جوان کــه زیر مجموعه
صداو سیما است ،در گزارشی عنوان کرد :تصاویر
تجمعات نشــان میدهد برخی افراد در شــهر
شادگان و ســوار بر موتور سیکلت پرچم گروه
«حرکة النضال» را در دست خود میچرخانند.
عالوه بر آن در شهر سوسنگرد نیز یکی از افراد
در میدان شهر پرچم این گروه را باال برده است،
حرکتــی که اکنون موجب نگرانی بســیاری از
شــهروندان برای نفوذ گروههای تروریستی به
صفوف مردم معترض شده است.
گــروه « حرکــة النضــال العربــی لتحریر
األهواز» به مشــی مسلحانه اعتقاد دارند ،مجهز
به سالحهای سنگین و نیمه سنگین هستند و
فقط در ســال  ۱۳۸۴در اســتان خوزستان ۱۳
مورد بمب گــذاری انجام دادند که مجموع این
حمالت منجر به جانباختن و زخمیشدن بیش
از  ۱۶۵تن شد.
عالوه بر این موارد ،سرکرده این گروهک پس
از حمله به رژه نیروهای مســلح در اهواز (سال
 )۱۳۹۷از طریق شــبکه «ایران اینترنشــنال»
وابسته به عربستان سعودی مسئولیت را بر عهده
گرفــت ،اگرچه بعدا داعــش آن را متوجه خود
دانست ،اما به هر حال این حمله تروریستی ۲۵
کشــته و بین  ۶۵تا  ۷۰زخمیبر جای گذاشت
کــه از جملــه آنها یک کودک  ۵ســاله با نام
طاها اقدامیبــود .این گروهک به دلیل اقدامات
خود علیه شــهروندان ایرانی بــه خصوص در
خوزستان و اهواز در لیست گروههای تروریستی

قرار دارد و باید نســبت به نفوذ آن میان مردم
تجمع کننده و اســتفاده از این شرایط هوشیار
بود ،زیرا اگرچه مردم خوزستان نسبت به مسائل
معیشــتی معترض هستند ،اما همگی یکصدا نا
امنی و اقدامات لجام گسیخته و کور را محکوم
مینماینــد .خبرگزاری فارس هم در گزارشــی
عنوان کرده اســت :رسانههای ضدانقالب تالش
دارنــد قربانی شــدن این افراد را بــه نیروهای
انتظامیو امنیتی نسبت دهند و حساب ویژهای
روی کشتهســازیها باز کردهاند .پلیس تاکید
میکند در حال شناسایی و برخورد با تروریستها
اســت و دلیلی ندارد به اعتــراض برحق مردم
تیراندازی کند.
ایــن خبرگــزاری در خبری دیگر نوشــت:
تصاویری از گروهک االحوازیه منتشر شد که در
حال برنامه ریزی برای به آشوب کشیدن برخی
از مناطق خوزستان بودند؛ و پرچم جعلی خود را
در تجمعات در شادگان و سوسنگرد بلند کردند
گروهکی که ســابقه انجام عملیاتهای متعدد
تروریستی در دهه  80و  90شمسی و به شهادت
رساندن ،کودکان ،زنان و جمعی از شهروندان بی
دفاع را در کارنامه دارد.
لزوم حل فوری مشکل
متاسفانه وضعیت اب خوزستان سالها است
که مــردم صبور این منطقــه را آزار میدهد و
زندگی را گاهی برای اهالی این منطقه غیرممکن
کرده اســت .در طی دهههای گذشته علی رغم
وعدههای مختلف این مشــکل حل نشده است
اما در یک هفته اخیر روســای سه قوه و رئیس
جمهور منتخب ،هیاتهایی را برای بررســی و
حل فوری این مشــکل عــازم منطقه کرده اند.
پاسداشت مردمیکه در سالهای جنگ فداکارانه
در مقابل دشمن ایستادند وظیفه ای است که هر
گونه کوتاهی از آن ،به نوعی تقویت دشمنان این
مرز و بوم و دادن فرصت به آنها است و امید است
که با اهمیت این موضوع ،این مشکل قدیمیحل
شــود .همچنین پیگیری افرادی که به جوانان
کشته شــده تیراندازی کرده اند ،و دستگیری و
مجازات آنها میتواند کمــیاز آالم خانواده این
قربانیان را کاهش دهد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

حق مردم دانستن گردنهها و تکانههای مشکلزا برای کشور است

دویســت و چهل و دومین جلســه ســتاد هماهنگی
اقتصادی دولت روز یکشــنبه به ریاســت حسن روحانی
رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایســنا ،در این جلســه گــزارش مقدماتی
دســتگاههای مختلف بویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه
و بودجه از وضعیت اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال
جاری و پیش بینی آینده ارائه شد.
در گــزارش مقدماتی دســتگاههای اقتصادی کشــور

متغیرهای تاثیر گذار مانند تحریم و کرونا بر شاخصهای
گوناگــون اقتصادی و تدابیر اتخاذ شــده بــرای مقابله و
مدیریت این عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیــس جمهور با تاکید بر حساســیت و جدیت دولت
تدبیر و امید بر ارائه گزارشهای شفاف و دقیق از وضعیت
اقتصادی کشــور به مــردم گفت :دولت خــود را موظف
میداند به مردم با شــفافیت و صراحــت از فعالیت خود
گزارش دهد و در  8ســال گذشــته این اقــدام را به طور

جدی پیگیری کرده است.
روحانی بــا تاکید بر اجرای دقیق این ماموریت افزود:
دولت در کنار تعهد به مردم ،با اتکا به نگاه ملی به انتقال
مســئولیت تالش کرده اســت با واقع بینی نقشــه کالن
اقتصادی کشور را برای دولت آینده ترسیم و تشریح کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه تالش و تدابیر دولت برای
گذر از مشکالت و ســاماندهی اقتصاد کشور باید با دقت
ارائه و ثبت شــود ،اظهار داشــت :مردم حق دارند بدانند

که چــه گردنه ها و چه تکانههایــی موجب بروز چه نوع
مشکالتی شــده اســت و دولت چه راههایی برای خنثی
ســازی تحریم و گذر از محدودیتهــای کرونایی در نظر
گرفته است و همچنین الزم است مردم بدانند اگر تحریم
و جنگ اقتصادی به کشــورمان تحمیل نشده بود و کرونا
نیز پدید نمیآمد امروز اقتصاد کشور در چه موقعیتی قرار
داشــت و حاصل این تجارب در اختیار مردم و مسووالن
دولت آینده قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه مطرح کرد

واقعی شدن قیمت مسکن با استفاده از سامانههای معامالت شفاف و حذف واسطهها

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشــگاه قوه قضائیه
با اشــاره به قیمتهای حوزه مسکن گفت :قیمت مسکن
با اســتفاده از فناوریهای نویــن و نوآوریهایی همچون
ســامانه معامالت شفاف و حذف واسطهها و دالالن واقعی
میشود.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از پایگاه اطالع رســانی
پژوهشــگاه قوه قضائیه ،ســید مهدی جوادی در مراسم
امضای تفاهمنامه همکاری مشــترک با اتحادیه مشاوران
امالک تهران بر لزوم آموزش مشاوران امالک تأکید کرد و
گفت :هدف از امضای این تفاهمنامه ،توسعه همکاریهای
ســازمان یافته در حوزههای نوآوری و آموزشی مرتبط با
مشــاوران امالک اســت زیرا بنابر آنچه مسئوالن دستگاه
قضایی بارها اعالم کردهاند ،امــروز حجم قابل توجهی از
پروندههــای حقوقی دادگســتریها و محاکم ،مربوط به
اســناد تنظیم شده میان متعاملین در بنگاههای معامالت
امالک است.
وی با اشــاره به مداخلهای که امروزه خــواه یا ناخواه
مشــاوران امالک در تنظیم قراردادهــای خرید ،فروش،
رهن و اجاره امالک دارند گفت :تنظیم قرارداد به ویژه در
امور مهمیهمچون معامالت مربوط به ساختمان و زمین،
نیازمند تخصص الزم حقوقی اســت و این تخصص جز با
آموزش بدست نمیآید.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشــگاه قوه قضائیه،
ادامه داد :گاهی اوقات برخی مشــاوران امالک بر اساس
پروندههــای موجــود در دادگاههــا ،قراردادهایی تنظیم
میکننــد که از هیــچ اصول حقوقی تبعیــت ندارد و در
نهایت نیز همین قراردادها برای مردم و دســتگاه قضایی
زحمت ایجاد میکند.
جــوادی با بیــان اینکه علیاالصول مشــاوران امالک
نبایــد در تنظیم قراردادهــا ورود کنند و باید طبق قانون
راجع به دالالن مصوب  ۱۳۱۷به عنوان حلقه واســط بین
طرفیــن معامله عمل کنند گفت :با این حال هنگام انجام
معامالت ،قراردادهایی تحت عناوینی همچون مبایعهنامه،
قولنامه و ...از سوی مشــاوران امالک تنظیم میشود که
این قراردادها به عنوان اســناد عادی ،تبعات حقوقی برای
طرفین دارد و اگر به صورت درست و اصولی تنظیم نشود،
مشکالت آن به سمت قوه قضائیه سرریز میشود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشــگاه قوه قضائیه
ادامه داد :متاســفانه ســنتی رفتار کــردن در معامالت
و تنظیم و انعقــاد قراردادها باعث شــده نه تنها طرفین
معامالت بلکه خود مشــاورین امالک هم به ورطه کیفری
کشــانده شوند به طوری که بســیاری از مشاوران امالک
گرفتــار پروندههــای کیفری و محکومیتهایی هســتند
که با اطالعات حقوقی دچار این مشــکالت نمیشــدند

و گاهــی نیــز برخی افراد بــا آگاهی اقدام بــه معامالت
معارضانه میکنند.
جوادی تأکید کرد :یکی از موضوعاتی که امروزه بسیار
نســبت به آن تأکید میشود ،گنجاندن موضوع داوری در
قراردادهاســت که عالوه بر حل و فصل آسانتر مشکالت
قــراردادی طرفین معاملــه ،از ورود بیخــود و بیجهت
پروندهها به دستگاه قضایی میکاهد و این مساله نیازمند
آموزش مشاوران امالک است .ضمن اینکه در برخی مواقع
مانند قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان تعیین
داور در قراردادهــا به عنوان یک تکلیف دیده شــده و هر
اختالفی حادث شــود رأی داور برای محاکم حقوقی قابل
اجرا و توجه است.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشــگاه قوه قضائیه
با تأکید بر توســعه ثبت رسمیاسناد گفت :به طور قطع
توســعه ثبت رسمیبه معنای حذف مشــاوران امالک از
چرخه خریــد ،فروش ،رهن و اجاره نیســت بلکه آنها به
رسالت اصلی خود یعنی واسطهگری یا به اصطالح قانونی
همان کار داللی عمل میکنند.
جوادی به طرح الزام به ثبت معامالت اموال غیرمنقول
که اخیرا ً ایرادات مورد نظر شــورای نگهبــان در ارتباط
با این طرح از ســوی مجلس شــورای اســامیبرطرف و
مجددا به این شــورا ارسال شد اشــاره کرد و افزود :یکی

از نوآوریهای صورت گرفتــه در این طرح که قطعاً پس
از تصویب از ســوی شــورای نگهبان و در فرایند اجرا ،به
نوآوریهای حقوقی نیاز دارد ،پیشبینی ســامانهای است
که بر اســاس این ســامانه ،بنگاههای معامالت امالک به
دفاتر ثبت اسناد رسمیمتصل میشوند تا به محض توافق
بین طرفین معامله ،موضوع برای تنظیم ســند رسمیبه
دفاتر اســناد رسمیمنعکس شود که در این صورت شاهد
کاهش چشمگیر پروندههای حقوقی ناشی از تنظیم اسناد
عادی در محاکم و دادگستریها خواهیم بود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشــگاه قوه قضائیه
همچنین به بحث قیمتگذاری حوزه مســکن اشاره کرد
و گفت :قیمتگذاری مسکن در کشور ما متاسفانه امروزه
توسط دالالن و واســطهها انجام میشود و همین مساله
منجــر به فاجعــه در حوزه رهن ،اجــاره ،خرید و فروش
مسکن شده و قیمتها به صورت سرسامآور و غیرحقیقی
رشده کرده است.
وی اضافــه کرد :به طور قطع اســتفاده از نوآوریهای
حقوقی میتواند پاســخی به این چالش و مســاله باشــد
به طوری که بســیاری از کشورها در ســایه سامانههای
معامالت شــفاف و حذف واســطهها از مجرای استفاده از
فناوریهای نوین و ارزشگذاری بر اساس مدلهای بومیو
منطقهای ،ارزشگذاری در این حوزه را واقعی کردهاند.

معاون علمی رئیس جمهوری خبر داد

فعال شدن  ۱۶خانه خالق برای حمایت از ایدههای حوزه علوم انسانی
معــاون علمیو فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه هر
چند که در حوزه توسعه علوم انسانی دیر شروع کردیم ،ولی
مدلهای موفقی برای توســعه این اکوسیستم عرضه شده
است ،گفت :در این راستا نسبت به راه اندازی  ۳۰خانه خالق
برای حمایت از فارغ التحصیالن رشتههای علوم انسانی اقدام
کردیم که تاکنون  ۱۶خانه فعال شده است.
بــه گزارش ایســنا دکتر ســورنا ســتاری در اختتامیه
دوازدهمین جشــنواره بین المللی فارابی با بیان اینکه در ۸
سال گذشته اتفاقات خوبی در اکوسیستم نوآوری و فناوری
کشــور رخ داده است ،افزود :در این زمینه فکر میکنیم که

به مدل موفقی برای تجاری ســازی دســتاوردهای فناوری
رســیدهایم .وی ادامه داد :این اکوسیستم شامل مراکز رشد،
پارکهای علم و فناوری ،دانشگاهها و پژوهشگاهها و در کنار
آن ساختارهای مالی چون صندوقهای پژوهش و فناوری و
صندوقهای بورســی برای سرمایه گذاری بر روی فناوریها
قرار دارند تا زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در
این اکوسیســتم فراهم شــود .وی با تاکید بر اینکه ما برای
رفع مشــکالت مردم نیاز به محصول داریم ،اظهار کرد :این
محصــوالت حاصل ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در
حوزههای فناوری و نوآوری است و تا بخش خصوصی در این

حوزه سرمایه گذاری نکند ،تالش در این حوزه بی ثمر است.
ســتاری با بیان اینکه با اقدامــات صورت گرفته در حال
حاضر حدود  ۷هزار شرکت دانش بنیان و خالق ایجاد شده
اســت ،ادامه داد :ما ایجاد شرکتهای خالق را برای توسعه
علوم انسانی آغاز کردیم .به گفته وی در حال حاضر  ۳۰خانه
خالق که شامل خانههای میراث فرهنگی و قدیمیمیشوند،
راه اندازی شده که از این تعداد  ۱۶خانه فعال شده است.
معاون علمیو فناوری رییس جمهوری در این باره توضیح
داد :این خانهها مکانهایی اســت که جوانان خالق در حوزه
علوم انســانی که  ۵۰درصد از فارغ التحصیالن دانشــگاهی

را شامل میشوند ،جمع میشــوند و در نهایت محصوالتی
را تحویل میدهند تا جامعه از آن بهره مند شــوند .ستاری
تعداد شــرکتهای خالق را  ۱۵۰۰شــرکت دانست که به
شدت در حال توسعه هستند ،یادآور شد :این بخش از جمله
بخشهایی است که با حمایت اساتید میتواند توسعه قابل
توجهی یابد.
رییس بنیاد ملــی نخبگان از همه کســانی که تاکنون
جشــنواره فارابی را زنده نگه داشــتهاند ،تشکر کرد و گفت:
ما در معاونت علمیدر خدمت هستیم و هر پیشنهادی برای
توسعه این حوزه را پذیراییم.

به جای وضع قوانین شدید برای حمل سالح سرد ،عوامل جرم را از بین ببریم
یک کارشناس مســائل حقوقی معتقد است که به جای
وضع قوانین شــدید برای حمل واستفاده از سالح سرد باید
عوامل جرم را از بین برد.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از
ماجرای قمه کشــی دختر جوانی به نام هلیا ،گفت :از دیرباز
آمارهایی که به دست آمده نشان میدهد که سالحهایی که
باعث قتل افراد شــده و از آن استفاده میشود ،حدود  ۴۰تا
 ۵۰درصد این سالح ها ،سالحهای سرد هستند مثل چاقو،
تبر ،ساطور ،پنجه بوکس و غیره.
وی افزود :سالح سرد در قانون تعریف شده و سالحهایی
هســتند که بدون شــعله و حرارت و باروت و غیره هستند
و همین مســئله باعث شده از دیرباز در خصوص حمل این
گونه سالحهای سرد در مجلس تصمیم گیریهای مختلفی
شود و قوانین مختلف و مجازاتهای گوناگونی وضع شود اما
متاسفانه علی رغم تصمیمات جدی و مجازاتهای شدیدی

که برای حمل کنندگان این گونه ســاح ها در نظر گرفته
شده ،این گونه قتل ها همچنان ادامه دارد.
این وکیل دادگســتری ادامه داد :در گذشــته بانوان و
دختــران کمتر از این ســاحها در درگیری ها اســتفاده
میکردند ولی حاال میبینیم که به دالیل مختلف اجتماعی
و فرهنگی و اقتصادی بعضی از بانوان از این گونه سالح ها
استفاده میکنند که نمونه بارز آن قمه کشی دختر جوانی
بنام هلیا بود.
این حقوقدان یادآور شد :از منظر قانونی ،در ماده  ۴قانون
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات
غیرمجــاز ،وارد کــردن یا خروج ســاح و مهمات و مواد
تحت کنترل به کشور و نگهداری و حمل آن و افعال مشابه
آن جرم انگاری شده اســت .همچنین در تبصره یک ماده
 ۶۱۷قانون مجازات اسالمیاین مجازات در نظر گرفته شده
بود ولی حمل این گونه سالح ها اگر به منظور درگیری بود

جرم بود و بعدها دو تبصره بــه ماده  ۶۱۷قانون فوق اضافه
شد و مجازات حمل اینگونه سالح ها را مجازات درجه شش
تعیین کردند.
این وکیل دادگســتری تصریح کــرد :در قانون مجازات
اســامینیز در خصوص قدرت نمایی با چاقو  ۶ماه تا ســه
ســال حبس تعلق میگرفت و به هرحال میبینیم در طول
زمان تصمیمات مختلفی راجع به جــرم انگاری یا مجازات
افرادی که سالح سرد استفاده میکنند و با آنها افراد جامعه
را تهدید میکنند و خطرناک بنظر میرسند در نظر گرفته
شــده اما در عمل میبینیم حمل چاقو خیلی راحت صورت
میگیرد وبه لحاظ اینکه جامعه تحمل مدارا را از دست داده و
خشونت زیاد در جامعه وجود دارد میبینیم که در بسیاری از
موارد به راحتی بعد از یک درگیری مختصر فیزیکی مخصوصا
توسط جوانان از سالح سرد استفاده میشود و آمارها نشان
میدهد که کسانی که از چاقو یا از این گونه سالحها استفاده

میکنند ۲۰ ،تا  ۴۰ساله هستند و بالفاصله تحت تاثیر قرار
میگیرند و با چاقو یا قمــه به طرف مقابل ضربه میزنند و
مرتکب قتل میشــوند و آمار اینگونه قتلها هم آنگونه که
نیروی انتظامیاعالم کرده آمار کمینیست و تقریبا  ۵۰درصد
اینگونه قتل ها توسط سالح سرد صورت میگیرد.
وی تاکید کرد :اگر شــدیدترین قوانین را در مورد حمل
ســاحهای سرد وضع کنیم و مجازاتها را هم چندین برابر
کنیم فکر نمیکنم تغییرات آنچنانــی در کاهش این گونه
جرایــم رخ دهد؛ لذا باید زمینه ایجاد جرایم را از بین برد .از
بین بردن مشکالت اقتصادی و فرهنگی و آموزش همگانی به
مردم و پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه است و قطعا
تاثیر مثبت تری را دارد زیرا اگر شدیدترین مجازاتها هم در
این خصوص اعمال شود باز نمیتوانیم بدون از بین بردن علل
بوجود آمدن اینگونه جرایم انتظار داشته باشیم ،این جرایم
کاهش یابد.

