
 کوچک ترین کارتن خواب کشور
 از پدر و مادرش جدا شد

شهروند| معین، کودک پنج ماهه ای است که در 
نخستین روزهای تولدش، توس��ط گروه مهرورزی 
و کارتن خواب های بهبودیافته از اعتیاد »جمعیت 
طلوع بی نش��ان ها« پیدا ش��د. تالش های بسیاری 
برای ترک اعتیاد و بهبودی پدر و مادر معین از اعتیاد 
صورت گرفت اما هیچ یک از تالش ها ثمری نداشت. 
پدر و مادر معین اعتیاد را ترک نکردند اما با این حال، 
حس تعلق به فرزند هم اجازه نداد تا فرزندشان را به 
دست دیگری بسپارند. آنها می خواستند خودشان 
سرپرستی کودکشان را برعهده داشته باشند و معین 

پنج ماهه را بزرگ کنند.
وجود معین و معین ها در جامعه ام��روز، واژه ای 
دیگر را به ادبیات اجتماعی کش��ور وارد کرده است؛ 
»کودکان کارتن خواب« یا »ایتام اجتماعی«. این واژه 
برای نخستین بار توسط »جمعیت طلوع بی نشان ها« 
به عنوان حامی تخصصی کارتن خواب ها مطرح شده 

است.
اکبر رجبی، مدیرعامل طل��وع گفت: »پدر و مادر 
معین تالش های بس��یاری برای مخف��ی ماندن از 
چشم کسانی که قصد داش��تند آنها را از فرزندشان 
جدا کنند، انجام دادند، اما درنهایت معین توس��ط 
تع��دادی از کارتن خواب ها از حمله س��گ ها نجات 
یافت و به ارگان های ذیربط سپرده شد.« در همین 
خصوص س��ارا چرتابیان، مع��اون جمعیت طلوع 
بی نشان ها نیز ضمن اش��اره به محوریت خانواده و 
اهمیت آن در موضوع آسیب های اجتماعی، گفت: 
آنچه  به طور معم��ول در نهاده��ای حمایتی روی 
می دهد، حمایت های گسسته از کودک، پدر و مادر 
است که درنهایت به شکل صحیحی به هم متصل 
نمی شود و در نتیجه، از بستر مهمی به نام »خانواده« 
در این فرآیند صرف نظر می شود. چنان که مهم ترین 
دغدغه بس��یاری از زنان کارتن خوابی که داوطلب 
پاک شدن هستند، سرنوش��ت فرزندانشان است و 
این که معموال پس از بهبودی نمی توانند فرزندانشان 

را پس بگیرند.
چرتابیان در پاسخ به این موضوع که برای کمک 
به این معضل چه کمکی از مردم و رسانه ها ساخته 
اس��ت، گفت: رس��انه ها نقش مهمی در آگاه سازی 
مردم دارن��د و مهم ترین و نخس��تین عامل تمامی 
ناهنجاری ه��ای اجتماعی، ناآگاهی اس��ت که اگر 
همه با هم در راس��تای آگاه س��ازی مردم و بیداری 
اجتماعی بکوشیم، بی شک با جهان زیباتری روبه رو 
خواهیم بود.  صحرا اکرامی، مدیر بخش پژوهش��ی 
»جمعیت طلوع بی  نش��ان ها« پس از ارایه تعریف 
علمی »خوشبختی« و »احساس خوشبختی« و با 
اشاره به محمدمهدی، کودک 6ساله ای که پدرش 
تمایلی به همراه ش��دن برای پاک شدن و بازگشت 
به زندگی طبیعی نداش��ت، گف��ت: محمدمهدی 
می دانست که وقتی از آن فضا فاصله بگیرد، بسیاری 
از شاخص های خوشبختی، مانند سرپناه امن، غذای 
گرم و امنیت نس��بی به زندگی اش اف��زوده خواهد 
شد، اما این کودک 6ساله در کنار پدرش »احساس 
خوش��بختی« را تجربه می کند اگرچه از تمامی آن 

شاخص ها محروم باشد.

روزنامه  آسمان رفع توقیف شد
مهر| وکیل روزنامه آس��مان گفت: قاضی محمد 
کش��کولی رئیس ش��عبه ۷۹ دادگاه کیفری استان 
تهران دستور رفع توقیف روزنامه آسمان را صادر کرد. 
جمال خندان، از انتشار مجدد روزنامه آسمان خبر 
داد و گفت: هرچند عباس بزرگمهر مدیرمس��ئول 
روزنامه آس��مان در انتش��ار گزارش مورد ش��کایت 
مدعی العموم در این پرونده هیچ نقش��ی نداشت و 
بخش فنی روزنامه بدون توجه به نظریه وی و سهواً 
نسخه اصالح نشده گزارش موردنظر را برای انتشار به 
چاپخانه ارسال کرده بود اما هیأت منصفه مطبوعاتی 
وی را مجرم تش��خیص داد و مس��تحق تخفیف در 
مجازات هم ندانس��ت. او اف��زود: دادگاه مطبوعات 
مدیرمسئول روزنامه را به پرداخت مبلغ 20 میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد 
که این حکم قطعی نبوده و قابل اعتراض در دیوانعالی 
کشور اس��ت. همچنین حکم صادره از سوی دادگاه 
مطبوعات مبتنی بر مجازات سلب حقوق اجتماعی 
برای ش��خصیت حقوقی روزنامه یا مدیرمسئول آن 
نیست، لذا از نظر دادگاه موجبی برای توقیف روزنامه 
وجود نداشت و با درخواست ما جهت رفع توقیف از 

روزنامه موافقت شد.

مهلت ثبت نام آزمون ارشد تمدید شد
ایس�نا| مش��اور عال��ی س��ازمان س��نجش 
آموزش کش��ور از تمدید مهلت ثبت ن��ام آزمون 
کارشناسی ارش��د خبر داد. حسین توکلی گفت:  
مهلت ثبت نام برای ش��رکت در آزم��ون ورودی 
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹4 تا ساعت 

24روز چهارشنبه )28 آبان ماه( تمدید شد.
وی در ادام��ه گف��ت: ت��ا س��اعت 15 دی��روز 
)25آبان ماه( 501 هزار و 654 نفر برای شرکت در 

این آزمون ثبت نام کرده اند.

مراسم یادمان قربانیان حوادث رانندگی در ایران برگزار شد

45 درصد جان باختگان سوانح رانندگی، عابر پیاده اند
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ش�هروند| »مرتضی« و »فاطمه« هر دو 18 س��اله 
بودند. اولی داش��ت از حجره به خانه می آمد و دومی از 
بندرعباس به ش��یراز می رفت. در یکی از روزهای  سال 
66، »مرتضی« داشت با موتور به خانه برمی گشت که 
با یک خودرو تصادف کرد و از کمر به پایین فلج ش��د. 
»فاطمه« هم یک س��ال بعدش همراه خان��واده اش از 
بندرعباس به ش��یراز می رفت که خودرویش��ان با یک 
خودرو تصادف کرد، پدرش ضربه مغزی شد و خودش 
ضایعه نخاعی. آنها حاال 45 س��اله اند، 25 سال است در 
آسایش��گاه کهریزک زندگی می کنند و هر کدام با یک 
معلول ضایعه نخاعی ازدواج کرده ان��د. آنها می گویند 
جاده ها آرزوهایشانرا از آنها گرفتند و حاال بعد این همه 

سال، کاری جز صبر ندارند. 
دیروز روز آنها ب��ود؛ »مرتض��ی« و »فاطمه« همراه 
50نفر دیگر از کسانی که بر اثر تصادف رانندگی معلول 
شده اند و در آسایش��گاه کهریزک زندگی می کنند به 
مراسم یادمان قربانیان سوانح رانندگی که در آسایشگاه 

کهریزک برگزار شد، آمدند. 
دیروز س��ومین یکش��نبه ماه نوامبر که روز جهانی 
یادمان قربانیان سوانح رانندگی است امسال مصادف با 
25 آبان ماه بود. برای همین هم بود که جمعیت طرفدار 
ایمنی راه ها مراسم یادمان قربانیان حوادث رانندگی در 
ایران را برگزار کردند. وزیر راه و شهرسازی، وزیر بهداشت 
و رئیس سازمان بهزیس��تی از شرکت کنندگان در این 

مراسم  بودند. 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این مراسم 
با بیان این که هر ش��خص در افزای��ش ایمنی رانندگی 
مسئول اس��ت، گفت:  »زندگی صنعتی با فراهم آوری 
شرایط رفاهی، مخاطراتی هم دارد و ساالنه یک میلیون 
و 300 هزار نفر در دنیا بر اثر سوانح رانندگی جان خود را 
از دست می دهند. در جهان هم ساالنه 50 میلیون نفر 
در سال در سوانح رانندگی مصدوم می شوند. هر 6ثانیه 
یک نفر در اثر س��وانح رانندگی جان خود را از دس��ت 
می دهد و از هر 10 نفر کشته س��وانح رانندگی ۹ نفر از 
کش��ورهای درحال توسعه هس��تند درحالی که تعداد 
خودرو کمتری هم در کش��ورهای درحال توسعه تردد 

می کند.« 
به گفته آخون��دی، »در ایران س��االنه 18 هزار نفر بر 
اثر س��وانح رانندگی جان خود را از دس��ت می دهند و 
300 هزار نفر مصدوم می شوند که 43 درصد این تلفات 
مربوط به جوانان بین 21 تا 40 سال است و از هر ۹ کشته 

سوانح رانندگی در ایران ۷ نفر مردان اند.«  
به گفته وزی��ر راه و شهرس��ازی، ح��دود 45 درصد 
جان باختگان س��وانح رانندگی، موتورسواران یا عابران 
پیاده اند و یک سوم کشته ش��دگان هم تحصیالتشان 
زیردیپلم اس��ت: »در حال حاضر 20 میلی��ون نفر در 
کشور رانندگی می کنند، تا 10 سال آینده تعداد کاربران 

وسایل نقلیه افزایش قابل توجهی می یابد.« 
آخوندی با بیان این که فرهنگ سازی بر کاهش سوانح 
رانندگی موثر است، گفت: »جامعه باید تصمیم بگیرد 
س��الم تر و ایمن تر زندگی کند تا فرهن��گ رانندگی به 
فرهنگ ملی تبدیل و به موضوع پیشگیری توجه شود 
و نباید سانحه دیدگان و معلوالن تصادفات رانندگی را 
فراموش کنیم. هر ش��خصی که بر ناوگان حمل ونقل 

عمومی جاده ای س��وار شود اعم از آن که بلیت داشته یا 
نداشته باشد باید مشمول بیمه  شود.« 

 انتقاد وزیر بهداشت 
از نقش منفی راه ها در افزایش تلفات رانندگی

 حسن قاضی زاده  هاش��می وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یکی دیگر از سخنرانان مراسم یادبود 
قربانی��ان حوادث رانندگ��ی بود. او گف��ت که طبیعی 
اس��ت که بعد از تصادف، کار درمانی قربانیان به عهده 
وزارت بهداش��ت اس��ت ولی این افراد دچار مشکالت 
فراوانی اند: »معلوالن تحت پوشش بهزیستی 45 هزار 
تومان مستمری دریافت می کنند درحالی که قطعا این 
رقم برای درمان کس��انی که معلول هم نیستند کافی 
نیست چه برسد به این که فرد معلول باشد. ولی حتما 

محدودیت هایی هم در کشور وجود دارد.«
او گفت باید تالش کنیم تا تص��ادف نکنیم و از خدا 
هم بخواهیم که معلول نش��ویم: »از طرف دیگر مردم 
باید فرهنگ رانندگی ش��ان را تغییر دهند. راننده باید 
حواسش باش��د که سرنش��ینان هم حق حیات دارند. 
45 درصد حوادث رانندگی ما مرب��وط به عابران پیاده 
اس��ت، حدود 22 درصد موتورس��واران و بعد از آن هم 

دوچرخه سواران.« 
او ادامه داد: »ما باید قبول کنیم که فرهنگ رانندگی 
ما خوب نیس��ت و خیلی از حوادثی ک��ه پیش می آید 
عمدتا به دلیل بی توجهی است. درباره اورژانس فاصله 
ما با استانداردها خیلی زیاد است. نیروی انسانی کارآمد 
و به اندازه کافی کم داریم، تعداد پایگاه ها کم است، تعداد 
آمبوالنس ها با تعداد موردنیاز فاصله زیادی دارد. امداد 
هوایی یا آمبوالنس های هوایی باید افزایش پیدا کنند. 
ما باید حتما در مناطق س��احلی امداد داش��ته باشیم. 
س��ه هزار دس��تگاه آمبوالنس، دو هزار پایگاه و دو هزار 
و 5۷0بیمارستان در کش��ور داریم که 50 درصد از نیاز 
کشور اس��ت. ضمن آن که دستگاه ها با یکدیگر همدل 
و همراه هم نیس��تند. باید کمک ش��ود تا ظرف س��ه، 

چهارسال ناوگان اورژانس کشور را بازسازی کنیم.« 
وزیربهداش��ت با انتقاد از وضع فرهنگ و وضع راه ها 
گفت:  »سومین علت مرگ ومیر در کشور ناشی از سوانح 

رانندگی است. اغلب این کشته شدگان را جوانان 15 تا 
30 سال تشکیل می دهند، پس باید برای فرهنگ سازی 
به هر دو وج��ه این موض��وع توجه کرد زی��را واقعیت 
این اس��ت که ما بیش��تر از خوبی ها صحبت می کنیم. 
رودربایستی کشور را بیچاره کرده است، اگر صنعت ما 
مشکل دارد باید بگوییم یا اگر فرهنگ مردم هم نیاز به 
تغییر دارد که حتما هم دارد باید در این زمینه صحبت 
شود. نباید همیشه از پیشینیان تعریف کنیم اما در یک 
مسافرت در آخر هفته س��اعت ها در صف های ترافیک 
جاده بمانیم. وزارت بهداش��ت خودش معلول اس��ت؛ 
معلول صنع��ت و جاده ها و راه ه��ا و عقب ماندگی های 

گذشته.« 
وزی��ر بهداش��ت، درمان و آم��وزش پزش��کی ادامه 
داد: »گاه��ی می بینیم که ماش��ین های لوکس و افراد 
تحصیلکرده هم در شمال تهران به دلیل رانندگی های 
بد تصادف می کنند پس فقط موضوع تحصیالت نیست 

بلکه مشکل مردم فرهنگ است.« 
 تعداد کشته های ترافیکی در ایران
 50 درصد بیشتر از میانگین جهانی

 رئیس هیات مدی��ره جمعیت حمای��ت از قربانیان 
راه های کشور یکی دیگر از س��خنرانان این مراسم بود. 
او با بیان این که در 10 س��ال اخیر تعداد تلفات حوادث 
رانندگی در جاده ها از 2۷ هزار ب��ه 18 هزار نفر کاهش 
یافته است، گفت:  »تعداد کشته های رانندگی در ایران 
50 درصد بیش��تر از میانگین جهانی است درحالی که 
یک درصد جمعیت دنیا مربوط به ایران است، 1.5 درصد 
شبکه کشته های بین المللی راه ها را به خود اختصاص 

داده ایم.« 
بخارایی ادامه داد:  »ایمنی همراه با عزم ملی سرلوحه 
کار جمعیت حمایت از قربانیان راه ها قرار دارد و توسعه 
فعالیت های خود را برمبنای گسترش واحدهای استانی 

این جمعیت بنا گذاشته ایم.« 
محبوبه خلوق، عضو جمعی��ت حمایت از قربانیان 
راه های کشور و رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی 
WDO هم که خود معلول ضایعه نخاعی اس��ت در 
ادامه این مراس��م گفت: » یکی از مسائل بسیار مهم 

تمام انسان ها پیشگیری است و این درحالی است که 
متاسفانه ایران در بحث پیشگیری کاری نمی کند. ما 
در ایران عادت کرده ایم که مشکلی پیش بیاید و بعد 
دنبال درم��ان آن می گردیم. هرچند در چندس��ال 
گذشته اقدامات مناسبی در سازمان بهزیستی برای 
موضوع پیشگیری از حوادث انجام شده است اما هنوز 
هم بسیاری از نهادها از کنار وظایفشان رد می شوند و 
شانه خالی می کنند. همه ما باید بدانیم که فاصله بین 
سالمت و معلولیت کس��ری از ثانیه است؛ یک لحظه 
بی حوصلگی، یک عمر مش��کل پیش می آورد. اولین 
مشکل معلوالن و افراد ضایعه نخاعی، مناسب نبودن 
خیابان ها برای رفت و آمد آنهاست. بسیاری از معلوالن 
م��ا نمی توانند به این دلیل وارد جامعه ش��وند، درس 

بخوانند  و...« 
او ادام��ه داد: »معلوالن بزرگتری��ن اقلیت در جهان 
هستند چرا که درحال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در 
جهان دچار معلولیتند. خواسته ما معلوالن از مسئوالن 
کشور این است که در برنامه ریزی ها ما را هم ببینند چرا 
که اگر آنها ما را ببینند، دیگر ش��هر نامناسب نخواهیم 
داشت. ما همین جا از مس��ئوالن درخواست می کنیم 
که کمیته ای تشکیل شود تا مطالبات قربانیان حوادث 

پیگیری  شود.« 
به گفته او، اصالحیه قان��ون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن، مدت هاست در کمیسیون اجتماعی مجلس 
معطل مانده و این نش��ان می دهد ک��ه درباره معلوالن 

دغدغه ای در میان مسئوالن وجود ندارد. 
در آسایش��گاه کهریزک بیش از 50 نف��ر از قربانیان 
ح��وادث رانندگی به ص��ورت ش��بانه روزی نگهداری 
می ش��وند و 120 نفر هم به صورت نگهداری در خانه، 

تحت نظارت این آسایشگاهند. 
 درصد باالیی از قربانیان سوانح رانندگی

 اقشار کم درآمد  هستند
 س��عید معیدف��ر، جامعه ش��ناس و مش��اور وزی��ر 
راه و شهرس��ازی ه��م در این مراس��م گف��ت: »اغلب 
حادثه دیدگان سوانح رانندگی جزو خانواده های محروم 
از نظر اقتصادی و اجتماعی هستند که پس از این حادثه 
فقر آنها افزایش یافته و آسیب های اجتماعی گسترش 

می یابد.«
او ادامه داد: »حادثه دیدگان س��وانح رانندگی، اغلب 
مورد غفلت واقع می شوند، درحالی که چنین ضایعاتی 
آس��یب های فراوانی ب��رای کش��ور دارد و هزینه ها را 
افزایش می دهد. اغلب حادثه دیدگان سوانح رانندگی از 
خانواده های محروم از نظر اقتصادی و اجتماعی هستند 
که پس از بروز چنین مش��کالتی برای آنها فقر خانواده 

بیشتر شده و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد.« 
مش��اور وزیر راه و شهرسازی گفت: »همگام با تالش 
جهانی برای کاهش س��وانح رانندگی الزم است ما نیز 
سهمی در این زمینه داشته باشیم. در این راستا، از 14تا 
25 آبان ماه به عنوان دهه ایمنی راه ها از سوی کارگروه 
اجتماعی و فرهنگی کمیسیون ایمنی راه ها نامگذاری 
ش��د تا ما نیز س��همی در کاهش تلفات رانندگی دنیا 
داشته باشیم. الزم است به سهم خود در کاهش سوانح 
رانندگی واقف باش��یم و بدانیم هر ش��خص خود برای 

کاهش سوانح رانندگی مسئولیت دارد.«

خبر روز

روی خط خبر

  وزیر بهداشت:  وزارت بهداشت خودش معلول است؛ معلول صنعت و جاده ها و راه ها و عقب ماندگی های گذشته

روي خط خبر

هوای تهران در آستانه هشدار 

اورژانس به حالت آماده باش درآمد
ش�هروند| هوای تهران در آستانه هش��دار قرار 
گرفت و اورژانس تهران را به حالت آماده باش درآورد. 
با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 
روی ع��دد 142، هوای تهران در آس��تانه ش��رایط 
هش��دار ایس��تاد، زنگ ورزش صبحگاهی مدارس 
ممنوع ش��د و اورژانس های ثابت و سیار در میادین 

شهر به حالت آماده باش درآمدند. 
به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، براس��اس اطالعات رس��یده از ایستگاه های 
سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت 
تمام آالینده ها به غیر از آالینده ازن نس��بت به روز 
شنبه افزوده ش��ده اس��ت. به این ترتیب میانگین 
غلظت آالینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون فراتر 
از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در 

شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
وحید حسینی به مهر گفت: »ایستگاه های ستاد 
بحران، ش��هرری، پارک رازی، پارک سالمت، پارک 
شکوفه، پارک قائم، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید 
بهشتی، س��وهانک، شهرک چش��مه و فرمانداری 
شهرری به لحاظ آالینده ذرات معلق کمتر از دوونیم 
میکرون در شرایط ناس��الم و آستانه شرایط هشدار 
قرار دارند. همچنین ایستگاه فرمانداری شهر ری با 
ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 

روی عدد 188 آلوده ترین منطقه پایتخت است.« 
او ادام��ه داد: »اث��رات بهداش��تی آالین��ده ذرات 
معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناس��الم 
برای گروه های حس��اس ش��امل افزای��ش احتمال 
عالیم تنفس��ی در افراد حساس، تش��دید بیماری 
قلبی و ریوی، مرگ ومی��ر زودرس در افراد مبتال به 
بیماری های قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه 
می ش��ود در منطقه ناس��الم این افراد فعالیت های 

طوالنی مدت در فضای باز را کاهش دهند.« 
ایستادن ش��اخص های آلودگی هوا در محدوده 
قرمز، زنگ ورزش صبحگاهی م��دارس را هم دیروز 
و هم امروز ممنوع کرد. به گزارش سایت اطالع رسانی 
محیط زیست استان تهران )سامات(، محمد هادی 
حیدرزاده مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان 
تهران و دبیر کارگروه کاه��ش آلودگی هوای تهران 
در همین خص��وص گفت: »براس��اس تصمیمات 
اتخاذشده در آخرین کمیته مواقع اضطرار آلودگی 
ه��وا اگر وضع ه��وا صرفا در ش��رایط ناس��الم برای 
گروه های حس��اس قرار گیرد سیاس��ت تعطیلی و 
محدودیت ه��ای ترافیکی ج��زو برنامه های کمیته 

نمی باشد.« 

نامه 7۶۰ استاد دانشگاه به نمایندگان 
مجلس درحمایت از دانش آشتیانی

خبرآنالی�ن| ۷60 اس��تاد دانش��گاه در نامه ای 
ب��ه مجل��س ش��ورای اس��المی، حمایت خ��ود از 
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین گزینه 

رئیس جمهوری برای وزارت علوم را اعالم کرده اند.
در ای��ن نامه چنین آمده اس��ت؛ رئیس جمهوری 
محترم بر مبنای وظایف و اختیارات قانونی خود، بار 
دیگر یک شخصیت شناخته شده دانشگاهی را جهت 
تصدی مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
مجلس شورای اس��المی معرفی کرده است. جناب 
آقای دکتر دانش آشتیانی از اساتید برجسته، نام آشنا 
و مج��رب در عرصه آم��وزش عالی اس��ت و در بین 
قاطبه دانشگاهیان به عنوان مدیری متدین، متعهد، 
درس��تکار، منطقی، آینده نگر و توسعه گرا شناخته 

می شود.
نمایندگان محترم مجلس توجه دارند که تالش ها 
و تدابیر دولت محترم برای خروج کش��ور از شرایط 
دش��وار قبلی با اقبال گسترده روبه روس��ت و در این 
ش��رایط، مردم و نخبگان، از مجلس محترم شورای 
اس��المی انتظار دارن��د همراهی بیش��تری با دولت 
محترم از خود نش��ان دهند. در این میان حمایت از 
وزارت علوم که نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی 
و توسعه دانش بنیان کش��ور دارد، اهمیت بیشتری 
می یاب��د. امروزه دانش��گاه ب��ه برنامه ری��زی و ثبات 
مدیریت نیاز دارد تا دانش��گاهیان بتوانند با آرامش، 
نشاط و امید بیش��تر به انجام وظایف خود و جبران 
عقب ماندگی های کشور در عرصه تولید علم و فناوری 
بپردازن��د. تحقق این امر در س��ایه حمایت همگانی 
ش��ما نمایندگان محت��رم در روی کارآمدن وزیری 
متعهد، توانمند، توسعه گرا و با مقبولیت باال در میان 
دانش��گاهیان )ویژگی هایی که در جناب آقای دکتر 

دانش آشتیانی به  روشنی دیده می شود( میسر است.
ما جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور 
با حمای��ت از تالش مک��رر رئیس جمهوری محترم 
برای تعیین تکلیف مدیریت وزارت علوم، تحقیقات 
و فن��اوری، از نمایندگان محترم انتظ��ار همراهی و 
همدلی با دولت داریم و از آن��ان می خواهیم که اوال 
در ارزیابی های خود به حسن استقبال اکثریت مطلق 
دانشگاهیان از تصمیمات رئیس جمهوری محترم در 
عرصه مدیریت آموزش عالی توج��ه کنند و ثانیا به 
این نکته عنایت داشته باشند که تداوم بالتکلیفی در 
مدیریت آموزش عالی عالوه بر این که باعث اختالل 
جدی در فرآیند توسعه علمی کشور خواهد شد، به 
یأس و سرخوردگی دانشگاهیان و بی انگیزگی آنان در 

امر آموزش و پژوهش خواهد انجامید.
نمایندگان محترم که اکثرا حضور در دانشگاه 
را تجرب��ه کرده اند از این نکته آگاهن��د که تداوم 
این وض��ع در عرصه آموزش عالی برای کش��ور و 
نظام زیانبار است و امیدواریم که همسو با انتظار 
اکثریت مطلق دانشگاهیان با رأی اعتماد به وزیر 
پیش��نهادی )آقای دکتر دانش آشتیانی( به روند 
توسعه علمی کشور سرعت ببخشند و به تجدید 
و تداوم فضای نشاط و امیدواری در دانشگاه های 

کشور کمک کنند.

گزارش

ش�هروند| اگرچه این روزها بیشتر تحلیل ها رأی 
اعتماد پرچالش��ی را برای دانش آشتیانی پیش بینی 
می کنند ام��ا خودش چنی��ن اعتقادی ن��دارد. او در 
مصاحبه ای گفت که در ارتباط با رأی اعتماد گرفتن 

از مجلس با چالشی مواجه نخواهد شد.
پنجمین وزیر پیشنهادی دولت درحالی در روزهای 
آینده برای گرفت��ن رأی اعتماد ب��ه مجلس معرفی 
می شود که همچنان سایه جانبداری ها و برداشت های 
سیاسی بر انتخاب وزیر آینده علوم سنگین است. این 
درحالی است که به گفته دانشگاهیان و کارشناسان 
آموزش��ی احمدی دانش آش��تیانی در برنام��ه ای که 
ب��رای وزارت علوم ارایه کرده راهکاری های مناس��ب 
و قابل توجه��ی را ب��رای برون رفت نظام آموزش��ی از 

مشکالت پیش رو، پیشنهاد داده است.
انتخاب وزیر برای وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
در آخری��ن روزه��ای دومین هفته  س��ال تحصیلی 
جاری آن قدر بحث برانگیز ش��ده که کار به برگزاری 
انواع میزگردها و مناظره ها هم رس��یده است و البته 
حواش��ی دیگری که همچن��ان ادام��ه دارد. یک روز 
پس از اس��تعفای دو تن از معاونان وزارت علوم یعنی 
میلی منفرد و س��منانیان دی��روز محمدعلی نجفی، 
سرپرست فعلی وزارت علوم اعالم کرده که استعفای 
ای��ن دو را نمی پذیرد اما آش��تیانی س��اعاتی بعد در 
گفت وگو با خان��ه ملت، اعالم کرد که اگر وزیر ش��ود 
اس��تعفای این دو معاونش را که در کانون و نقد و نظر 
منتقدان مجلس هس��تند می پذیرد و کار در وزارت 

علوم را با نیروهای جدیدی پیش می برد.
ف��ارغ از آنچ��ه در مجل��س می گ��ذرد و خ��ط و 
نش��ان های برخی نماینده ه��ا برای دول��ت و این که 
می گویند این بار هم به معرفی احمدی دانش آشتیانی 
معترضن��د، برنامه هایی که وزیر عل��وم روحانی برای 
وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوری ارایه ک��رده مورد 
توجه دست اندرکاران آموزش عالی قرار گرفته است. 
برنامه هایی که ارایه آنها در کمیس��یون های مجلس 
از دیروز آغاز شد و ش��اید نتیجه این رفت و آمدها به 
کمیس��یون های تخصصی مجلس باب آشنایی بین 
دانش آش��تیانی و نمایندگان را باز کند و نقطه پایانی 
بر اظهارات نمایندگان منتقدی بگذارد که می گویند 

وزی��ر پیش��نهادی دول��ت را نمی شناس��ند. اگرچه 
برنامه های دانش آش��تیانی در راس��تای محورهای 
موردنظ��ر دولت در حوزه آموزش عالی ش��باهت ها و 
نزدیکی هایی به برنامه وزرای پیش��نهادی پیش��ین 
داش��ته اما به گفته برخی از تحلیلگران حوزه آموزش 
عالی، تجربه او به عنوان معاون وزیر این فرصت را فراهم 
کرده که بخشی از شکاف ها و مشکالتی که گریبانگیر 
دانشگاه ها بوده در این برنامه رصد و راهکارهایی برای 

رفع آنها ارایه شود.
»صادق زیباکالم«، استاد دانشگاه تهران دراین باره 
به »ش��هروند« می گوید: »آقای آش��تیانی در حوزه 
وزارت علوم بسیار باتجربه اس��ت و برنامه ای که ارایه 
کرده نیز همین موضوع را نش��ان می دهد. به هرحال 
ایش��ان قبال معاون وزیر علوم بوده و به مسائل وزارت 
عل��وم و آموزش عال��ی اش��راف دارد و ای��ن موضوع 
از برنام��ه ای ک��ه ارایه کرده روش��ن اس��ت. نکته اما 
این جاست که آیا مجلس به برنامه وزیر رأی می دهد یا 

مخالفت ها بار دیگر مسأله ساز خواهد شد.«
دانش آشتیانی، برنامه ریز و برنامه محور است

در آستانه رأی اعتماد وزیر علوم واکنش دانشگاهیان 
به نامزدی دانش آشتیانی برای وزارت علوم ادامه دارد. 
دیروز جعف��ر مهراد، رئی��س پایگاه اس��تنادی علوم 
ایران و جهان اسالم )ISC( از معرفی او به عنوان وزیر 
حمایت کرد و به »ایلن��ا« گفت: »دکتر دانش با توجه 
به سابقه طوالنی مدتی که در آموزش عالی دارد، برای 

سکانداری وزارت علوم شایسته است.«
او با اش��اره به این که دکتر دانش در دوره ای معاون 
برنامه ریزی وزارت علوم بوده اس��ت، گفت: وی اساسا 
ش��خصیتی دارد که مهم ترین وج��ه آن برنامه ریزی 
اس��ت. دکتر دانش با این خصیصه، موفقیت عملکرد 
آموزش��ی، پژوهش��ی و عمرانی واحدهای وابسته به 

وزارت علوم را در آن دوره تضمین کرد.
به گفته مهراد، از موضوعات دیگری که باید در رابطه 
با دکتر دانش دقت کرد این اس��ت که وی در دوره ای 
که معاونت برنامه ریزی وزارت علوم را برعهده داشت، 
بهای نفت به شدت تقلیل یافته بود و بودجه برای کل 
کش��ور ازجمله برای وزارت علوم مسأله ای اساسی به 
حساب می آمد. او در تنظیم بودجه و اعتبارات دانشگاه 

به گونه ای عمل کرد که هم دانشگاه های بزرگ و هم 
مراکز تحقیقاتی کوچک، برنامه های آموزش��ی خود 
را بی وقفه و بدون احس��اس کمب��ود بودجه اجرایی و 

عملیاتی کردند.
احمدی آشتیانی: با چالشی مواجه نمی شوم

دیروز احمدی دانش آشتیانی، کاندیدای دولت برای 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه ای با ایلنا 
به خیلی از حاشیه ها پاس��خ داد و گفت که با چالشی 
در مجلس مواجه نمی ش��ود و دغدغه های مجلس را 
برطرف می کند. او همچنی��ن گفت که نقطه ابهامی 
در زندگی و س��وابق کاری اش وجود ندارد ک��ه او را از 

راهیابی به این وزارتخانه باز دارد.
وزیر پیشنهادی علوم در بخش دیگری از سخنانش 
گفت که خودش تمایلی به پذیرفتن مسئولیت وزارت 
علوم نداشته است: قبل از تشکیل دولت نام بنده برای 
وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش مطرح ش��ده 
بود، اما وقتی که دوستان با من تماس گرفتند، به دلیل 
عالقه ای که به سرانجام رس��اندن کارهای تخصصی 
خود داش��تم، گفتم که فعال قصد حض��ور در دولت 
را ندارم. اما در این مقطع به دلیل فش��ار خیلی زیاد از 

سوی دوستان این پیشنهاد را پذیرفتم.
وزیر پیشنهادی علوم ادامه داد: دوستان می گفتند، 
شما چهره سیاسی نیستید و تجربه کار در وزارت علوم 
را هم دارید و از آن طرف بسیجی هم هستید و زندگی 
و سوابق کاری شما هیچ نقطه ابهامی ندارد و شاید با 
معرفی ش��ما به عنوان وزیر پیش��نهادی علوم مسأله 
این وزارتخانه نیز حل ش��ود. به گفته او مجلس بعضا 
روی مسائل سیاسی حساس است و به نظر دوستان 
معرفی بنده به مجلس با توجه به این که من چهره ای 
آموزشی و اجرایی هستم و سال های  سال در آموزش 

عالی مدیریت کرده ام، با مشکلی همراه نخواهد شد.
 به خاطر اصرار دانشگاهیان پذیرفتم

دانش آش��تیانی به اص��رار دانش��گاهیان مبنی بر 
پذیرفتن معرفی اش به عنوان وزیر پیش��نهادی علوم 
اشاره کرد و افزود: درحقیقت من احساس مسئولیت 
کردم که مبادا درحال حاضر بتوانم ب��اری را به دوش 

بکشم اما از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده باشم.
وزیر پیشنهادی علوم خاطرنش��ان کرد: با توجه به 

زمان محدود، بیش از ی��ک روز دراین باره فکر کردم و 
مشورتی را با دوس��تان انجام دادم که همه آنها بر این 
عقیده بودند، مقطع حساس��ی است و شما می توانید 

مسائل را حل کنید.
دغدغه های مجلس را برطرف می کنم

دانش آش��تیانی در م��ورد فضای مجلس نس��بت 
ب��ه معرفی او به عنوان وزیر پیش��نهادی عل��وم هم با 
خوش��بینی و امیدواری اظهارنظر کرده و گفته است: 
صادقانه می گویم که هنوز برداشتی از نظر نمایندگان 
مجلس در این زمینه ندارم، اما اعتقادم براین است که 
اگر سوابق کاری و رزومه من را مطالعه کنند مطمئن 
می شوند شخصیتی هستم که می توانم دغدغه هایشان 

را برطرف کنم.
او در مورد اعتراض برخی نمایندگان هنگام معرفی 
او در مجلس گفت: من این آمادگی را دارم که با همه 
نمایندگان و همه گروه ها صحب��ت و گفت وگو کنم، 
البته به ش��رطی که طرف مقابل هم ای��ن آمادگی را 

داشته باشد و گفت وگوها بر مبنای منطق پیش برود.
دانش آشتیانی ادامه داد: من از عملکرد خودم آگاه 
هستم و همان طور که اشاره کردم، هیچ نقطه ابهامی 
در این زمینه وجود ندارد، لذا با استقبال و آمادگی کامل 
با نمایندگان صحبت خواهم کرد و مطمئن هس��تم، 

می توانیم با یکدیگر مسائل را حل کنیم.
برخورد سیاسی با وزارت علوم به »علم« 

آسیب   می رساند
وزیر پیش��نهادی علوم در مورد برخورد سیاسی با 
وزارت علوم از سوی برخی نمایندگان مجلس گفت: 
از ناحیه هر جناحی با دانش��گاه و وزارت علوم برخورد 
سیاسی شود، علم آس��یب می بینید و بنده مطمئن 
هس��تم اگر با وزارت علوم برخورد سیاس��ی نش��ود، 
مش��کلی به وجود نخواهد آمد. دانش آش��تیانی این 
مقطع را گذرا عنوان کرد و اف��زود: من این هنر را دارم 
که مسائل را حل و فضای دانشگاه را از فضای سیاسی 
جدا کنم. وزیر پیش��نهادی علوم در خاتمه در پاسخ 
به این س��وال که چه تحولی در وزارت علوم با حضور 
شما ایجاد خواهد شد، افزود: شادی در دانشجویان و 
افزایش انگیزه در اعضای هیأت علمی مهم ترین تحول 

با حضور بنده در وزارت علوم خواهد بود.

وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 

رأی بیاورم با نیروهای جدید کار می کنم
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