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نگاهی به وضعیت اشتغال دانشگاهیان 
زهرا	تاجیک

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: 
از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنم

ضرورت توجه به افزایش سرعت تولید علم در ایران

آمارهای اعالمی حاکی اســت که بیش از 40 
درصــد از بین دانش آموختگان دانشــگاهی بیکار 
هســتند؛ آمــاری تکان دهنده و عجیــب! اگر چه 
بیکاری، معضل بزرگ جامعه امروز ایران اســت و 
از نظر انسانی فرقی نمی کند که بیکار، چه سطحی 
از تحصیالت را داشــته باشــد، اما از این نظر که 
جوانان کشور بهترین سال های عمر خویش را در 
دانشگاه ها ســپری می کنند و برای گرفتن مدرک 
دانشــگاهی هزینه های بســیاری را به خانواده و 
جامعه تحمیل می کننــد و در نهایت این مدرک 
نه تنها ارزشــی ندارد بلکه باعث می شــود که این 
افراد نتوانند جذب بازار کار شــوند، جای تاســف 
دارد. بــه قول یکــی از صاحب نظــران، برخالف 
بســیاری از کشورهای توســعه یافته، برخورداری 
از مدرک تحصیلی در ایــران، نه تنها عنصری در 
جهت تقویت شــانس اشتغال به شــمار نمی رود 
بلکــه بالعکس مدارک مذکور از احتمال اشــتغال 
فارغ التحصیالن نیز می کاهد که البته بخشی از این 
معضل را باید در نــگاه و رویکرد فارغ التحصیالن 

دانشگاهی جست وجو کرد.

این موضوع البته چیزی نیست که یکباره شکل 
گرفته باشــد. سال ها است که دلســوزان هشدار 
می دهنــد که افزایش دانشــجویان بدون توجه به 
بــازار کار و همچنین باتوجه به اینکه متاســفانه 
بســیاری از دانشــجویان بعد از فارغ التحصیلی، 
آموزشی متناسب با بازار کار را ندیده اند، به بحران 
بیکاری دامن می زند. اما متاســفانه به این موضوع 
توجه چندانی نشده است. گسترش بی رویه بعضی 
دانشگاه ها که از دانشگاه بودن فقط نامش را دارند؛ 
و حتی محیط فیزیکی مناســب را ندارند در طول 
دو دهه گذشــته باعث شده همانقدر که قبولی در 
دانشــگاه و گرفتن مدرک راحت و راحت تر شود، 
فارغ التحصیل کم سواد و فاقد مهارت بیشتر شود!
از ســوی دیگر آمار داوطلبان کنکور ارشــد و 
دکتری دانشــگاه ها نسبت به یک دهه پیش رشد 
قابل توجهی داشته است که این نشان دهنده این 
که فارغ التحصیالن کارشناســی به دلیل نداشتن 
شــرایط کاری مناسب به سمت گذراندن تحصیل 
در مــدارج باالتر رفته اند اما دریــغ که این اقبال 
بــه ادامه تحصیل، به افزایــش هزینه، اتالف وقت 

و فرصت سوزی بیشــتر منجر می شود. نهایتا کار 
به جایی رســیده که این ســال ها از افزایش آمار 
فارغ التحصیالن دکتری ســخن گفته می شــود؛ 
فــارغ التحصیالنی کــه در کشــورهای دیگر به 
عنوان متخصصان فــن، ارزش و اعتباری بیش از 
اندازه دارند. افــق و دورنمای این وضعیت، زمانی 
نگران کننده تر می شــود که براساس گفته یکی از 
مسئوالن وزارت علوم، بدانیم که هر ساله 30 هزار 
دانش آموخته مقطع دکترا به بیکاران کشور افزوده 

می شود.
با این تفاصیل آیا وقت آن نرســیده اســت که 
مسئوالن فکری برای پایان دادن به مدرک گرایی 
کنند؟ آیا نباید حداقل در کارشناســی ارشــد و 
دکتری، شرایطی را فراهم آورد که اوال فقط کسانی 
که واقعا توانایی علمی ورود به این مقاطع را دارند 
جذب شوند و ثانیا ظرفیت قبولی هر رشته با توجه 
به بازار کار آن در کشور تعیین شود و ثالثا آموزش 
علمی این دانشــجویان به اندازه ای باشد که فارغ 
التحصیــل دارای علم، تخصص و مهارت های الزم 

باشد؟!

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفت وگویی 
اعالم کرد که از رئیس جمهور این کشور برای انجام 

دادن توافق با ایران حمایت می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه خبری جوییش 
اینسایدر، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریــکا در گفت وگو با جوییش اینســایدر، درباره 
احتمال بررسی توافق با ایران در کنگره گفت: قبل 
از آن کارهای زیادی باید انجام دهیم. من از رئیس 
جمهور]بایدن[ حمایت می کنم، از توافق هسته ای 
با ایران حمایت می کنم. طبق قانون بازبینی توافق 

هســته ای ایران، هر گونه توافق نهایی شده با ایران 
باید پیش از مرحله اجرایی شــدن، برای بازبینی به 
کنگره ارائه شود. اظهارات پلوسی در پی این مطرح 
می شــود که هنوز تالش هــای دیپلماتیک ایران و 
قدرت های جهانی برای حل وفصل مسائل باقی مانده 
در روند احیای توافق هســته ای به نتیجه ملموسی 
دست نیافته است. مخالفان مذاکرات احیای توافق 
هســته ای در وین می گویند، دولت آمریکا ممکن 
است از رای گیری در کنگره بر سر توافقی احتمالی 
رویگردانی کند. با توجه بــه این که رهبری حزب 

دموکرات آمریکا عمدتا صحن ســنا را تحت کنترل 
دارد، این بدان معناست که رای گیری درباره توافق 
احتمالی با ایران در نهایت با صالح دید پلوسی انجام 
خواهد شد. پلوسی و دیگر روسای مجلس نمایندگان 
آمریکا معموال از برگزاری رای گیری هایی که انتظار 
می رود حزبشان بازنده آن باشد، خودداری می کنند. 
با وجود مخالفت تمامی جمهوری خواهان آمریکا با 
یک توافق و برخی مخالفان دموکرات، ممکن است 
رای کافی برای پیش بــرد حرکتی برای ممانعت از 

انجام شدن توافق وجود داشته باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جایگاه 
پژوهش و آموزش ایران را با کشورهای منطقه مقایسه 
کــرد و گفت: در حال حاضر از نظر تولید در منطقه 
رتبه اول را داریم ولی سرعت تولید علم باال نیست و 
در سال ۲030 پیش بینی می شود با سایر کشورهای 
منطقه هم رتبه شویم و در سال ۲03۵ بتوانند از ما 
پیشــی بگیرند. به گزارش ایسنا،  یونس پناهی در 
نشست با اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه 
زنجان گفت: دو واژه امنیت و ســالمت همواره مورد 
توجه حکومت ها بوده اســت و بر آن تأکید داشتند، 
کشور ایران هم بر این دو مقوله تأکید داشته و برای 
این دو مؤلفه مهم هزینه نیز داده است. در باب امنیت 
هشت سال دفاع مقدس مبین این مطلب است. وی 
تأکید کرد: مؤلفه ســالمت و ادبیات سالمت با علم 
گره خورده است و نقش دانشجویان و اساتید، تولید 
علم و دانش نقش اساسی و مهم است. دکتر پناهی 

افزود: تضمین سالمت جامعه، تنها وظیفه دانشگاه 
نیست. از وظایف دانشگاه این است که برای رسیدن 
به علــم، تمام ظرفیت های جامعــه را به کار بگیرد، 
دانشگاه باید نیازهای جامعه را بداند و متناسب با نیاز 
جامعه تحقیق صورت بگیرد و به صورت تولید دانش 
به جامعه تزریق شود. وی در پاسخ به این سؤال که 
چه کسانی می توانند تولید علم کنند و شرایط تولید 
علم چیست؟ گفت: تولید علم شاخص دارد و اولین 
عامل نیروی انســانی است و در رأس نیروی انسانی 
دانشجوســت. وظیفه اصلی و جدی سیاستگذاران، 
اســتفاده از ظرفیت دانشــجو در تولید علم است. 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در ادامه 
افزود: در ایران از نظر تعداد دانشــجو خوب هستیم 
ولی از نظر کیفی جایگاه خوبی در دنیا نداریم و باید 
کیفیت آموزش  و پرورش را باال ببریم. آموزش وقتی 
تأثیرگذار است که آورده ای برای جامعه داشته باشد. 

وی جایگاه پژوهش و آموزش ایران را با کشــورهای 
منطقه مقایسه کرد و افزود: میانگین سرعت تولید 
علم در کشــور ایران متوسط حدود هشت است. در 
حال حاضر در منطقه رتبه اول را داریم ولی سرعت 
تولید علم باال نیســت و در سال ۲030 پیش بینی 
می شــود با سایر کشورهای منطقه هم رتبه شویم و 
در ســال ۲03۵ بتوانند از ما پیشی بگیرند. وی به  
ضرورت ارزیابی تولید علم در بین دانشگاه های کشور 
و قطب نیز تأکید کرد و گفت: شــاخص دیگری در 
دنیا وجود دارد برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی 
که شاخص توسعه فناوری است. دکتر پناهی با بیان 
اینکه در دنیا در توسعه فناوری در بین ۱3۲ کشور 
جایگاه ما ۶0 اســت؛ افزود: این شاخص مؤلفه های 
ورودی و خروجی دارد که تولید مقاالت کاربردی و 
تأثیرگذار در جامعه از مؤلفه های خروجی است که 

دانشجو، هیات علمی و نخبگان باید انجام دهند.
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یک نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی با تاکید بر پیگیری قاطع پرونده »مهسا امینی« و اطالع 
رسانی شفاف و دقیق به مردم گفت: باید با مقصران برخورد شود تا دفعه دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این 

حرف حق است  و باید مطالبه کرد اما...

ریال	دیجیتال	تحریم	ها	را	دور	خواهد	زد؟

جزئیات تازه درباره پول جدید ایران

موضوع	فوت	مهسا	امینی	و	ناآرامی	های	پس	از	آن
	در	صدر	سخنان	رئیسی	در	نیویورک	بود

از نیویورک هم موضوع را 
پیگیری کردم

پزشکیان:	
درباره پرونده »مهسا امینی« 

با مردم شفاف باشیم
 دشمن به دنبال راه انداختن جنگ داخلی است

*	*	*	*	*

رحلت پیامبر گرامی اسالم)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی )ع( 

و امام رضا )ع( را 
تسلیت می گوییم




