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شهرنوشت 6

 نظام جامع رسانه ای کشور 
 باید برآمده از نظرات 
روزنامه نگاران باشد نه نمایندگان؛ 

آزادی رسانه ها 
در چارچوب دستوری؟!

جهان 5

 سازمان ملل خواستار خروج
  نظامیان روسیه از تاسیسات

 هسته ای زاپوریژیا شد؛  

اهرم سازی اتمی مسکو
 برای چانه زنی سياسی
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رئیسی در اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور: 

 عدالت خواه شدن جامعه در گرو 
تربیت و آموزش صحیح است 

همين صفحه

سياست 2

مجلس و دولت به دنبال تغییر قوانین انتخابات، 
تشکل های اجتماعی و احزاب هستند

چراغ خاموش
به سوی تحدید آزادی

 مجلــس و دولت انقالبی به طــور جدی به 
دنبال ورود به حوزه  آزادی های سیاسی و مدنی 
هستند و تالش دارند با ســرعت باالیی برخی 
قوانین را به نفع دیدگاه و تفسیر خود تغییر دهند. 
بعد از واکنش های بسیار منفی به تصویب طرح 
صیانت در مجلس شورای اسالمی، دولتمردان و 
مجلسیان تغییر رویه داده و در سکوت و سرعت 
کار برخی قوانین را پیش می برند. اصالح قانون 
انتخابات، قانون تشکل های اجتماعی و قانون 
احزاب؛ سه گانه حقوق شهروندی و آزادی های 
اجتماعی و سیاسی اســت که دقیقا مجلس و 
دولت همسو با یکدیگر در جهت تحدید آن گام 

برمی دارند.

اعمال تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی 
کشور از جمله دستورکارهای همیشگی است 
که تقریباً پای ثابت صحن بهارستان در چند دوره 
اخیر مجلس شورای اسالمی بوده است، در این 
بین طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، مدتی است که از سوی برخی نمایندگان 
مجلس در حال پیگیری است، طرحی که به گفته 
تدوین کننده آن، قرار اســت سازوکار برگزاری 

انتخابات مجلس را دچار تغییرات اساسی کند.
این در حالی است که دولت حسن روحانی 
الیحه قانون جامع انتخابات را به مجلس شورای 
اسالمی فرســتاده بود ولی هرگز در دستور کار 

مجلس انقالبی قرار نگرفت. 

آب پاکی میرکاظمی روی دست نمایندگان طرفدار بازگشت قیمت ها به عقب 

شهریور سال  1400 را فراموش کنید!

چرتکه 3

دبیر ستاد امر به معروف:   

یک تار موی زن بیرون باشد،  
مجرم است

قوه قضاییه:

کیفرخواست »سپیده رشنو«
ابالغ شد

درخواست جوانان 
کرمانشاهی برای بازگشایی 
یک کارخانه تعطیل شده

پرسپولیس و صفر گل زده در لیگ، داستان چیست؟

مردود مرداد!

مدیران دولتی 
تعهدی به سرمایه های کارگران ندارند 

تامین اجتماعی در لبه پرتگاه 

بهزاد نبوی در نامه ای به محسنی اژه ای:

ادامه بازداشت تاج زاده
 بالموضوع است

آدرنالين 8
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دسترنج 4

رئیس جمهــور از اراده جدی دولت برای ارتقای شــاخص های عدالت 
آموزشی و مردمی کردن آموزش و پرورش خبر داد و بر اجرای دقیق و کامل 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در ســی  و ششمین اجالس مدیران و 
روسای آموزش  و پرورش کشور که پیش از ظهر امروز شنبه در سالن اجالس 
سران برگزار شد، آموزش و پرورش را مهم ترین نهاد فرهنگی کشور و متولی 
امر تعلیم و تربیت خواند و گفت: آینده مدیریت، سیاست و اقتصاد کشور در 
آموزش و پرورش رقم می خورد و بی تردید توسعه کشور در گرو توسعه این 

نهاد است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مهم ترین ماموریت انبیای الهی تربیت مردم 
بوده است، افزود: امروز وظیفه خطیر و بسیار مهم تربیت انسان و انسان سازی 

بر عهده معلمان و نهاد آموزش و پرورش است.
رئیسی با بیان اینکه جایگاه تعلیم و تربیت باید به عنوان یک جایگاه ممتاز 
و متعالی در جامعه تثبیت شــود، تصریح کرد: هرگونه هزینه هدفمند در 
آموزش و پرورش، یک سرمایه گذاری برای کشور در راستای ارتقای آموزش 

یک نسل و تربیت نیروی انسانی فرهیخته است.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بازبینی اقدامات انجام شده در گذشته و 
احصای نظام مسائل آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده به این 
اجالس و همه مدیران آموزش و پرورش این است که با نگاه نقادانه و منصفانه، 
نقاط ضعف و قوت روند حرکتی در گذشته را واکاوی و با شناخت مشکالت، 

راهکارهای ایجاد تحول و غلبه بر مشکالت را تدوین و ارائه کنند.

رئیس جمهور در ادامه لزوم جبران عقب ماندگی ها در عدالت آموزشی را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: بی عدالتی در نظام آموزشی صرفا مربوط به کمبود 
امکانات و تجهیزات در مناطق محروم نیســت، گاهی تعیین ساعات و نوع 
چینش دروس خاص در برنامه درسی دانش آموزان، از مصادیق بی عدالتی 
است که رفع آن باید مورد توجه مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد. اساساً 
عدالت خواه شدن افراد جامعه در گرو تربیت و آموزش صحیح در نهاد آموزش 

و پرورش است.
رئیسی تقویت سطح کیفی آموزش در مدارس را از مصادیق ارتقای عدالت 
آموزشی در کشور خواند و افزود: مدارس دولتی پرچمداران آموزش عمومی 

در کشور هستند و به هیچ عنوان شایسته نیست در آزمون های هماهنگ 
کشوری، دانش آموزان این مدارس ســطح علمی نازلی داشته باشند و این 
تلقی در کشور شــکل بگیرد که موفقیت در گروی پیوســتن به مدارس 

غیردولتی است.

مردمی کردن آموزش
 در کنار مدارس دولتی و خصوصی

وی با تاکید بر ضــرورت مردمی ســازی آموزش و پــرورش و میدان 
دادن به مردم در ایــن حوزه، گفت: والدین می توانند نقش بســیار مهمی 
در مردمی سازی تعلیم و تربیت ایفا کنند. شــرایط کرونایی در کنار همه 
مشکالتی که برای مردم و کشور ایجاد کرد، در عین حال تجربیات مفیدی به 
ارمغان آورد که یکی از آنها نقش و کمک کردن والدین به معلمان در تعلیم 

و تربیت بود.
رئیسی افزود: مردمی کردن آموزش در کنار مدارس دولتی و خصوصی، 
رویکرد جدیدی اســت که اســاس آن میدان دادن به گروه های مردمی و 
جهادی در عرصه آموزش و پرورش اســت. تقویت نقش نظارتی مردم در 

آموزش و پرورش، جلوه دیگری از مردمی کردن آموزش و پرورش است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تحقق اهداف سند بنیادین 
تحول در آموزش و پرورش را در گرو نگاه تحول گرایانه مدیران دانســت و 
تصریح کرد: امروز و با گذشت ۴۳ سال از استقرار پیروزی انقالب اسالمی، 
اقدامات ما باید مبتنی بر مبانی روشن، متقن و محکم با قابلیت اجرایی باشد.

رئیسی با اشــاره به نقش و جایگاه دانشــگاه فرهنگیان در اجرای سند 
بنیادین تحول در آموزش و پرورش پیشنهاد کرد که این دانشگاه در راستای 
عمل به مســئولیت های خود از ظرفیت های مراکز پژوهشی و تحقیقی و 

همچنین دانشکده های علوم تربیتی سراسر کشور بهره و یاری بگیرد.

دولت به وعده خود 
برای رتبه بندی معلمان عمل کرد

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به تحقق وعده دولت برای رتبه بندی 
معلمان اشاره کرد و گفت: همانطور که وعده کرده بودیم با تعامل با مجلس، 
قبل از پایان سال اول دولت، طرح رتبه بندی معلمان پس از ۱۱ سال تاخیر 
اجرا گردید. در این زمینه مســائل مالی و بودجه ای مقدمــه و فرع ماجرا 
بوده و برای دولت مردمی مســئله اصلی توجه به شــأن، منزلت، مهارت و 

مهارت آفرینی معلمان بوده است.
رئیــس جمهــور همچنین بــا اشــاره به ایــام ســوگواری حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( و اســارت خاندان آل اهلل افزود: امام حسین)ع( معلم 
بشــریت اســت و مهم ترین الگوی ما برای تعلیم و تربیت جامعه حضرت 
حسین بن علی )ع( و حضرت زینب کبری )س( هستند. امیدواریم به برکت 
همزمانی این اجالس با این ایام مدیران و روســای آموزش و پرورش کشور 

بتوانند در وظیفه خطیر خود در هدایت جامعه موفق عمل کنند.

کمیسیون صنایع در رأی گیری اســتمزاجی با تشکیل وزارتخانه 
جدید مخالفت کرد/ به جــای تفکیک و ادغام باید بــه دنبال ارتقاء 

کیفیت انتصابات باشیم
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی که واردات 
در کنار تولید و صادرات باشــد و در افق دید این ها قرار گیرد کشــور 
در معرض واردات بی رویه قرار نخواهد گرفت. ما در تاریخ ۱۲ بار این 
وزارتخانه ها را تفکیک و ادغام کردیم و بعد از آسیب شناسی هایی که 
در کمیسیون انجام دادیم به این نتیجه رســیدیم که هیچ فایده ای 

برای کشور ندارد.
معصومه پاشــایی بهرام، نماینده مردم مرند و جلفا در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، در رابطه با موضــوع تفکیک وزارت صمت و فرصت دو 
ماهه مجلس به دولت که رو به اتمام اســت، گفت: ببینید در طرحی 
که در مجلس وجود دارد اصال موضــوع تفکیک وزارت صمت مطرح 
نیست، بلکه محتوای طرح این است که دو اختیار را از وزارتخانه های 
صمت و جهاد کشاورزی جدا کرده تا با ادغام این ها وزارتخانه جدیدی 
تشــکیل شــود. در این طرح هم وزارت صمت و هــم وزارت جهاد 
کشاورزی بدون تغییر و تحول به کار خود ادامه خواهند داد و وزرای 
آن ها به قوت خود باقی هستند؛ صرفاً دو اختیار از این مجموعه ها جدا 

شده و یک وزارتخانه جدید تشکیل می شود.
وی ادامه داد: این طرحی اســت که در مجلس وجود دارد، دولت 
هم تاکنون هیچ الیحه ای نداده اســت و صرفاً نسبت به این طرح که 
براســاس قانون باید اعالم رضایت و موافقت کند، موافقت و رضایت 

خود را اعالم کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار داشت: ما در 
کمیسیون از تمامی صاحب نظران این حوزه اعم از بخش خصوصی، 
اندیشکده ها، مرکز پژوهش های مجلس و ... فارغ از موافق یا مخالف 
بودنشــان دعوت کردیم، در واقع همه کســانی که می توانستند در 
این زمینه نظر بدهند دعوت شــدند و نظرهــای مثبت و منفی خود 
را با استدالل در کمیسیون تشــریح کردند. در پایان یک رأی گیری 
اســتمزاجی در کمیســیون صورت گرفت که نتیجــه آن مخالفت 

کمیسیون صنایع با تفکیک بود.
پاشایی بهرام درخصوص علت و چرایی مخالفت کمیسیون صنایع 
با این اقدام، اظهار داشــت: علت این مخالفت این است که در شرایط 
کنونی چه تغییر و تحول مهمی رقم خورده است؟ آیا نرخ ارز در کشور 
ما تغییر قابل توجهی داشــته؟ آیا سیاســت های بازرگانی ما تغییر 
کرده؟ یا هر اتفاق دیگری، در مجموع چه اتفاقی وجود دارد که ما یک 
ســاختار جدید ایجاد کنیم و این اتفاق یا موقعیت جدید و مهم را به 

این وزارتخانه بسپاریم. 
وی افزود: از این ســوی دیگر وقتی که واردات در کنــار تولید و 

صادرات باشد و در افق دید این ها قرار گیرد کشور در معرض واردات 
بی رویه قرار نخواهــد گرفت. ما در تاریخ ۱۲ بار ایــن وزارتخانه ها را 
تفکیک و ادغام کردیم و بعد از آسیب شناسی هایی که در کمیسیون 
 انجــام دادیم به این نتیجه رســیدیم که هیچ فایده ای برای کشــور 

ندارد.
عضو کمیســیون صنایع همچنین خاطرنشان کرد: در این مساله 
باید مجموع شرایط کالن کشــور را ببینیم اما متاسفانه گاهی روی 
جزئیات متمرکز می شویم. االن شرکت های دانش بنیان را داریم که 
می خواهیم کمک کنیم قدرت بگیرند و توانمند شوند، از سوی دیگر 
حوزه صنایع ما در این سال ها تحت تاثیر تحریم خوب فعالیت کرده و 
پیشرفت کرده است، اگر این ها را تفکیک کنیم و ببریم یک گوشه ای 
و اجازه دهیم یک عده بروند آنجا جمع شــوند و واردات انجام دهند؛ 
اتفاقی که می افتد این است که اگر حتی تحریم رفع شود و درآمدهای 
دالری وارد کشور شود، این منابع مالی ما درست مدیریت نخواهد شد 
و سرازیر می شود به سمت واردات در آن وزارتخانه جدید و صنایع ما را 
زمین خواهد زد و مجددا به نقطه اول باز می گردیم. کمیسیون صنایع 
برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، با موضوع مخالفت کرد و در رأی گیری 

استمزاجی که داشتیم تنها یک نفر موافق این مساله بود.
نماینده مردم مرند و جلفا در ادامه اظهار داشت: بنابراین من فکر 
می کنم که ســران قوا و دولتمردان باید بنشــینند و به دور از بعضی 
حرف و حدیث ها و اتفاقات از دید حکمرانی به این مســاله نگاه کنند 
و افق کالن کشــور را ببینند که آیا این اتفاق به صالح است یا نه، اگر 
نظر شخصی من را بخواهید اصال به صالح کشــور نیست که این کار 

را انجام دهیم.
پاشــایی بهرام ابراز داشــت: به جای این کار تفکیک ما می توانیم 
معاونانی در حد وزیر داشته باشیم و برویم به سمت اینکه در انتصابات 
دقت و ســختگیری اعمال کنیم، باید ســاختار دیوانساالری مان را 
دچار تغییر و تحول کرده و با اصالحات به سمت کارآمدی و اثرگذاری 

مثبت پیش برویم.

گفت و گواجالس
رئیسی در اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور:

عدالت خواه شدن جامعه در گرو تربیت و آموزش صحیح است 
پاشایی بهرام در گفت وگو با ایلنا: 

کمیسیون صنایع با تشکیل وزارتخانه جدید مخالفت کرد 

ین
نال

برآ
: خ

رح
ط


