
اخراج اساتید، بدون پاسخگویی!

در هفتــه گذشــته شــاهد دریافــت خبرهای 
ناخوشایندی از اتمام همکاری و اخراج تنی چند از 
اساتید خوشنام از نهاد دانشگاه بوده ایم که عموماً در 
ساحت علوم انسانی و اجتماعی مشغول به تدریس 
بوده اند. همین چند ماه پیش بود که خبر اخراج دکتر 
بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد را دریافت کردیم 
و موجــی از نگرانی، اعتراض و پرسشــگری، اذهان 
عمومی جامعه را به ســختی درگیر خود ســاخت. 
حال با وجود آنکه چند ماهی از آن اخراج می گذرد 
و خبری مبنی بر بازگشــت دکتــر عبدالکریمی به 
نهاد دانشگاه منتشر نشده و مسئولین دانشگاه آزاد 
نیز خود را ُمحق به این عدم پاســخگویی می دانند، 
حال شاهد آنیم که موج جدیدی از اخراج ها و قطع 

همکاری ها آغاز شده است.
دکتر محمد فاضلی، دکتــر آرش اباذری و یکی 
دو تن دیگر از افرادی هســتند که خبر اخراج آنها 
به نوعی رسانه ای شد و موجی از نگرانی را پیرامون 
وضعیــت جامعه علمی و دانشــگاهی، گردش آزاد 
اطالعات در ساحت دانشگاه و کیفیت امر آموزش در 
خالء حضور نخبگان دانشگاهی را ایجاد کرد. حال با 
دریافت این اخبار نگران کننده، سواالت و دغدغه های 
بسیاری اذهان عمومی جامعه را به سختی مشغول 

به خود کرده است.
اگر بخواهیم نگاهی خوشبینانه به موضوع قطع 
همکاری این اساتید با نهاد دانشگاه داشته باشیم باید 
عنوان کرد که عدم تمکین این نخبگان دانشگاهی 

از قوانین، عدم رعایت موازین تعریف شــده و برخی 
کم کاری ها می تواند بعنوان علت العلل قطع همکاری 
آنها با نهاد دانشــگاه عنوان گــردد. حال با توجه به 
نگرانی هایی که اذهان جامعه را به سختی درگیر خود 
کرده، آیا مسئولین دانشگاه های شهید بهشتی، تهران 
و صنعتی شریف نمی توانند با یک مصاحبه، بیانیه، 
گفتگو در رسانه ملی یا به هر طریقی که صدایشان 
به گوش آحاد ملت برسد نسبت به پاسخگویی به این 
سوال همت گمارند؟ اساساً پاسخگویی به پرسش ها و 
دغدغه های جامعه پیرامونی، چه میزان از اولویت های 
مسئولین محترم دانشگاه را به خود اختصاص داده 

است؟
اما در آن ســوی میدان با قطع همکاری دانشگاه 
با این اساتید چه سرنوشــتی را برای کیفیت نظام 
آموزشی دانشگاه ها می توان متصور شد؟ اگر نگاهی 
کوتاه و گذرا به عملکرد و رزومه علمی و پژوهشــی 
هر کدام از این اســاتید بیندازیم درک خواهیم کرد 
که این نخبگان، در زمره کوشاترین و خوشفکرترین 
اهالی علم، فرهنگ و اجتماع بوده اند که کاســتن از 
ســطح بحران های اجتماعی و سیاســی، بخشی از 
دغدغــه آنها بوده و در همین راســتا اهتمام جدی 
را در فضاهای مجازی و حقیقی، تحقیقات علمی و 
مباحث دانشگاهی وجه همت خود ساخته اند. حال 
تهی گشتگی نهاد دانشگاه از چنین سرمایه های در 
خور توجهی، چه آینده موهومی را پیش روی ما قرار 

خواهد داد؟
قطعاً تهی گشــتگی نهاد دانشــگاه از عقالنیت 
جمعی، می تواند حامل این پیام به غایت ناامیدکننده 
باشد که دانشگاه دیگر کارویژه ها و عملکرد مطلوب 
خود را به مانند ســابق نخواهد داشت. هر اندازه این 

نهاد را از وجود نخبگان علمی مطرح و ارزشمند تهی 
گردانیــم، به همان میزان پیرامــون دالیل وجودی 
شکل گیری نهادی همچون دانشگاه پاسخی نخواهیم 
داشــت که موجبات اقناع جمعــی را فراهم آورد. 
دانشــگاهی که از نخبگانش تهی گردد، دیر یا زود 
کیفیت مطلوب آموزشی خود را از دست خواهد داد. 
این روند خود منجر به آن خواهد شد که سرمایه های 
دانشــگاهی که خود محصول خروجــی این نظام 
آموزشی هستند از سطح مطلوِب معلومات چندان 
امیدوارکننده ای بهره مند نشده و طبیعتاً این روند بر 
آینده تصمیمات سازنده و مهم این کشور تاثیرگذار 
خواهد بود.  همانگونه که مشــاهده می گردد تبعات 
یک تصمیم دلسردکننده و مخرب می تواند سلسله 
بحران های عدیده ای را در آینده کشور منجر گردد 
که در نهایت زیان های آن دامن گیر نظام اجتماعی 
و سیاسی کشور خواهد شد. بنابراین شایسته است 
که مسئولین محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با ورود شایســته به این موضوع، از کج سلیقگی ها،  
تصمیمات بحران آفرین و بعضاً شخصی که تبعاتی 
سراســری دارد جلوگیــری کرده و امید، رشــد و 
بالندگی را به نهاد دانشــگاه بازگردانند. نتیجه آنکه 
قطع همکاری با اساتیدی همچون فاضلی، اباذری و 
عبدالکریمی نه تنها محروم سازی نظام آموزشی از 
سرچشمه های ناب دانش این سرمایه های ارزشمند 
می باشــد، بلکه با قطع محل درآمــد و ارتزاق این 
اساتید و پدید آوردن دغدغه نان و معیشت برای این 
نخبگان، این موضوع می تواند موجبات دلســردی و 
در نهایت مهاجرت این نخبگان علمی و بسیاری از 
نخبگان دیگر را فراهم آورد که قطعاً نویدبخش هیچ 

فردای روشنی برای ایران عزیزمان نخواهد بود.

سرمقاله

اکثر ساخت وسازهای غیرقانونی 
در رودخانه ها را دستگاه های دولتی 

و حکومتی انجام می دهند
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هیچ گفت وگوی مستقیمی
  میان ایران و آمریکا 

انجام نشده است
صفحه3
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مذاکرات وین متوقف شد

صفحه5

صفحه4

صفحه4

صفحه10

آمارها، با سخنان مسئوالن درباره حجم واردات گوشی لوکس مغایر است

سهم گوشی های باالی 300 یورو از بازار 
فقط شش درصد! 

براساس توافق صورت گرفته بین طرفین، مذاکرات رفع تحریم در وین از امروز )شنبه( به مدت چند 
روز متوقف خواهد شد.

بــه گزارش ایرنا، این مطلــب را یک منبع مطلع بــه خبرنگاران ایرانی مســتقر در وین اعالم کرد. 
مذاکره کنندگان در روزهای گذشته سرگرم تکمیل پیش نویس متن توافق و تصمیم گیری در مورد برخی 
موضوعــات اختالفی بوده اند. قریب به اتفاق هیات ها اذعان دارند که گفت وگوها به رغم پیچیدگی برخی 
مســائل رو به جلو و در مسیر پیشرفت است. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها از ۶ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز 
شــده و جمهوری اســالمی ایران تاکید دارد هرچقدر طرف مقابل آمادگی جدی تری برای لغو تحریم ها 
داشته باشد و اراده جدی تری برای پذیرش ساز و کارهای مد نظر ایران در لغو تحریم ها داشته باشد زمان 

دستیابی به توافق نهایی کوتاه تر خواهد شد.

گروه اجتماعی- محسن فینی زاده: اینستاگرام از جمله اپلیکیشن های محبوب جهان است که به سرعت 
به عنوان یک ابزار قدرتمند در خدمت کســب و کارها درآمد. قابلیت های این برنامه به گونه ای اســت که امکان 
معرفی و دیده شــدن کاال و خدمات را فراهم می کند. در مجموع امروزه اینســتاگرام به یکی از اصول اساســی 

بازاریابی و ابزار مهم در توسعه کسب و کار  تبدیل شده است.
این بســتر موقعیتی را فراهم می کند که صاحبان کسب و کار، جامعه مشتریان خود را یافته و با آن  ارتباط 
گیرند. حتی امکان تبدیل مشــتریان بالقوه به مشتریان بالفعل آسان است. از نکات قابل توجه نبود محدودیت 
کســب و کار بوده که صاحبان کســب در دنیای واقعی با آن مواجهند. در واقع محدودیت هایی نظیر وابستگی 
به مکان و موقعیت جغرافیایی و محدودیت ارتباط با مشــتریان، و محدودیت فعالیت کسب و کارها در ساعات 
معین در اینستاگرام وجود ندارد. این ویژگی ها اهمیت و محبوبیت استفاده کسب و کار از اینستاگرام را افزایش 

داده است.

آغاز پیک ششم کرونا رسما اعالم شد

ضرورت بازنگری در تصمیمات عجوالنه 
و بازگشت پروتکل ها

آمار عجیب وزارت صنعت، معدن و تجارت

پیشرفت فیزیکی ۸6 درصد طرح ها زیر 20 درصد!

تعداد کاربران اینستاگرام در ایران به 48 میلیون نفر رسیده است

اینستاگرام، بزرگترین بازار کارآفرین ایران

صفحه8

صفحه2

محمد آخوندپور امیری

گامی دیگر در راستای توسعه اقتصادی کشور؛
کسب رکورد فروش گندله صادراتی توسط گهرزمین

شرکت سنگ آهن گهرزمین توانست طی مدت 
دو هفتــه متوالی رکورد فــروش گندله صادراتی 
کشــور را کســب نماید. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت سنگ آهن گهرزمین، با 
برگزاری دو مزایده شــرکت سنگ آهن گهرزمین 
توانســت اقدام به صادرات محصول گندله از محل 

قرارداد تهاتری به میزان ۱۶۵ هزار تن نماید. 
شایان ذکر است با افتتاح کارخانه گندله سازی 
گهرزمین در ســال گذشــته، میزان ۱۶ درصد به 
ظرفیت گندله ســازی کشور افزوده شد. همچنین 
پروژه افزایش ظرفیت گندله به میزان 2/۵ میلیون 
تــن یکی دیگر از برنامه ها و طرح های توســعه ای 
این شــرکت اســت که باتوجه به  مشکالت ناشی 
از تحریم هــای ظالمانه، گامی موثر در راســتای 

تحقق شــعار تولید مضاعف و ارزآوری برای کشور 
می باشد.  بی شــک این موفقیت، زنجیره فوالد را 

به تعادل ارزش افزوده متناســب با سرمایه گذاری 
سوق خواهد داد.

خبر

بنیانگذار انتشارات بین المللی گاج: 
ضرورت ایجاد معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش

بنیانگذار انتشــارات بین المللی گاج، با تشریح 
ضــرورت بازنگری در نگرش هــای موجود در حوزه 
آموزش و پرورش، راهکارهایی برای صرفه جویی در 
هزینه ها و همچنین افزایش بازدهی در حوزه آموزش 
ارائه داد. ابوالفضل جوکار، با تاکید بر ضرورت تغییر 
نگرش در احداث و نوسازی مدارس گفت: باید دیدگاه 
قدیمی درباره ساخت و نوسازی مدارس تغییر کند 
تا مدارس به مکان های جذابتــری برای کودکان و 
نوجوانان تبدیل شوند. نسل جدید، نیازمند فضاهای 
جذابتری برای آموزش اســت. با توجه به گسترش 
ارتباطات و دسترسی راحتتر به ویژگی های مدارس 
سایر کشورهای جهان، دانش آموزان شرایط آموزشی 
خود را با آن کشورها مقایسه می کنند و همین امر 
نوعی سرخوردگی در دانش آموزان ایجاد می کند چرا 
که غالب فضاهای آموزشی ما مناسب نیست. وی در 
ادامه گفت: بســیاری از مدارس دولتی با متراژهای 
بــزرگ در خیابان ها و میدان های اصلی شــهرهای 
بزرگ واقع شده اند که اکنون؛ از یک سو با توجه به 
قدمت زیاد و از سوی دیگر وضعیت آلودگی صوتی 
و ترافیک، مناسب مدرسه نیستند. ولی به هر حال 
از قیمت خوبی برخوردارند، لذا می توان همزمان با 
فروش این امالک، در یک محیط فرعی و با آرامش، 
مدارس را با نگرشــی جدید نوســازی کرد و درآمد 
مــازاد آن را در امــور زیربنایی آمــوزش و پرورش 
سرمایه گذاری کرد. بنیانگذار انتشارات بین المللی 
گاج، در همین راســتا گفــت: همچنین می توانیم 
احداث مدارس در محیط های متفاوت را در دستور 
کار قرار دهیم. به عنوان مثال در پارک ها مدرســه 
بســازیم تا دانش آموزان در فضایی با نشــاط درس 
بخوانند. وســعت برخی از پارک ها اجازه تاســیس 
چندین مدرسه را می دهد. ضمن اینکه بعد از انقالب 
اســالمی پارک های زیادی در سراسر کشور احداث 
شــده اســت. طبیعتا وقتی دانش آموزان با عبور از 
فضایی شــاداب و ساکت، به مدرسه برسند و از سر 
و صدای خیابان و محیط پرازدحام دور باشــند، با 
آرامش بیشتری آموزش می گیرند. جوکار، در ادامه 
بر ضــرورت صرفه جویی در هزینه هــا و هزینه کرد 
آن در حوزه هــای پربازده تاکید کرد و با تشــریح 
زیان های تغییرات مداوم کتب درسی گفت: تغییرات 
مداوم کتب درسی، افزایش هزینه های چاپ مجدد 
کتاب های درســی و به تبــع آن کتاب های کمک 
درســی را در پی خواهد داشــت کــه هزینه کاغذ 
مصرفی آن سرســام آور اســت. در اغلب کشورهای 
توسعه یافته، کتب درسی در فواصل زمانی چندین 
ســاله تجدیدنظر صورت می گیرد. وقتی تغییرات 
کتب درســی به فواصل زمانی برای مثال پنج سال 
یا بیشتر محدود شــود، یک کتاب درسی یا کمک 
درسی تا چند سال قابل استفاده است و این موضوع 
باعث کاهش هزینه خانواده ها خواهد شد. بنیانگذار 
انتشــارات بین المللــی گاج با بیان اینکه ســالیانه 
آمــوزش و پرورش بیش از ۱۳۵ میلیون جلد کتاب 
درســی چاپ می کند گفت: اگر هر ۵ ســال یکبار 
کتاب های درسی چاپ شود، صرفه جویی حاصل از 
آن را می توان در امــور زیربنایی آموزش و پرورش 
سرمایه گذاری کرد. این امر بویژه در شرایط کنونی 
که قیمت کاغذ به شــدت افزایش یافته از اهمیت 

بیشتری برخوردار اســت.  وی افزود: در بسیاری از 
کشــورها دانش آموزان بعد از اتمام سال تحصیلی 
بایستی کتاب هایشان را برای استفاده دانش آموزان 
سال بعد به مدرســه تحویل دهند و اگر آسیبی به 
کتاب هایشــان وارد کنند هم خسارت می پردازند و 
هم در نمره انضباطشــان که اهمیت بسیار زیادی 
دارد تاثیر منفی خواهد داشــت. در حقیقت کتاب 
درسی در دســت دانش آموزان، امانت است. جوکار، 
با اشــاره به جنبه دیگری از فواید عدم تغییر مداوم 
کتب درسی گفت: اگر کتاب های درسی پی در پی 
تغییر نکنند، نیازی به کالس های ضمن خدمت برای 
معلمان به منظور آموزش مباحث تغییریافته درسی 
وجود نخواهد داشت و همین امر موجب صرفه جویی 
در هزینه های آموزش و پرورش می شــود. از سوی 
دیگر معلمان نیز به مفاهیم کتاب های درسی تسلط 
بیشــتری خواهند یافت و به تبــع آن کالس های 
درسشــان را پر بارتر برگزار می کنند. وی در ادامه 
بــه ضرورت افزایــش کیفیت آمــوزش پرداخت و 
گفت: آموزش باید جذابتر باشــد تــا دانش آموزان 
موارد کیفی را فراگیرند. در کشور ما آموزش کیفی 
کمتر مورد توجه قرار می گیرد که یکی از دالیل آن 
کم بودن ســاعات آموزش و ساعات کاری معلمان 
اســت. معلمان در ایران ساعات کار زیادی ندارند و 
هزینه های زندگــی آنها با این میزان کار نیز تامین 
نمی شود و مجبورند به مشاغل دیگری روی آورند که 
بعضا متناسب با شأن معلمان عزیز نیست. درحالی 
که می توان ساعات کاری معلمان را 2 برابر کرد و به 
ازای آن، حقوق معلمان را ۴ برابر کرد تا هم از نظر 
تامین مخارج زندگی دچار چالش نباشــند و هم با 
طیب خاطر، در ساعات کار اضافه، به امور آموزشی 
و پژوهشی مشغول شــوند که این امر بدون تردید، 
در ارتقای کیفیت آموزشی و به تبع آن تربیت دانش 
آموزانــی پویا و فعال، تاثیر فراوانی خواهد داشــت. 
بنیانگذار انتشارات بین المللی گاج در ادامه با اذعان 
به اینکه »می دانم دولــت برای تامین حقوق فعلی 
معلمان نیز با مشــکل مواجه است« گفت: باید نگاه 
روســای محترم جمهور به آموزش و پرورش تغییر 
کند و بودجه بیشتری به این حوزه مهم و زیربنایی 
اختصــاص دهند.  جوکار در ادامه گفت، اســتفاده 

دولت از ظرفیت بخش خصوصی در همه بخش ها را 
از پیش نیازهای موفقیت در حوزه آموزش و پرورش 
ذکر کرد و گفت: خصوصی سازی آموزش، عالوه بر 
کاهش فشــار بر بودجۀ دولت و کارآیی بیشــتر در 
اســتفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش 
کیفیت آموزش خواهد شد. مشروط به اینکه فعالیت 
بخش خصوصی صرفــا در ایجاد مدارس غیردولتی 
خالصه نشود و در حوزه آموزش، پژوهش و پرورش 
ذهنی دانش آموزان نیز بتوانند حیطه آزادتری برای 
فعالیت داشته باشند و زمینه برای خالقیت در این 
حوزه که اسیر سال ها تفکرات سنتی و فاقد خالقیت 
است فراهم گردد.  وی ادامه داد: برخالف تصور رایج 
مبني بر این که مدارس غیر دولتی به طبقه ممتاز 
و مرفه جامعه خدمــات مي دهند؛ اما بخش اعظم 
آموزش خصوصي و اکثر روش هاي خصوصي سازي 
در دنیا خانواده هاي کم درآمد را هدف قرار مي دهند 
و این موضوع در کشــورهاي مختلف روز به روز در 
حال گسترش اســت و دولت ها صرفا نقش نظارتی 
و حمایتی دارند.  برای مثال تاســیس مدارس غیر 
دولتی با ظرفیت پذیرش ۵۰۰۰ دانش آموز با شهریه 
پایین به جای تاسیس مدارس غیر دولتی با ظرفیت 
۱۵۰ دانش آموز و شــهریه بســیار باال. متولیان امر 
آموزش بایســتی به اقتصاد این حوزه تسلط داشته 
باشند، متاسفانه، در غیر این صورت، تاوان و هزینه 
این ضعف مدیریت اقتصادی را مردم می پردازند. این 
مساله در ســطح کالن نیز در وزارتخانه آموزش و 

پرورش هم مطرح است؛
ســال ۹۴ در یک مصاحبه عرض کردم، تاســیس 
معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش ضروری است، 
امروز این ضرورت بیشــتر احساس می شود و البته 
مهمتر از آن، این است که این پست توسط یکی از 
وزرای اقتصاد خوب در دولت های گذشته و یا یکی 
از روسای سازمان برنامه و بودجه ادوار گذشته اداره 

شود، نه فرهنگیان عزیز.
اگر بخواهیم مشکالت اقتصادی آموزش و پرورش از 
حقوق و معیشت معلمان گرفته تا نوسازی مدارس 
و…. حل شــوند، این اقدامات ضروری اســت. وی 
در پایان اشــاره کرد، مشکالت اقتصادی آموزش و 

پرورش به دست اقتصاددانان خبره قابل حل است.

هیچکس پاسخگوی ماجرای هک شدن آنتن صدا و سیما نیست

ساده انگاری ضعف های فاجعه بار 
بیماری مزمن صداو سیما 
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