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وزیر علوم در گفت وگو با «ایران» خبر داد

هدی هاشمی
خبرنگار

عکس آرشیوی/ایرنا

تــا همیــن چنــد ســال پیــش اگــر از
دانشآموزى میپرسیدید که میخواهد
چه کاره شــود؟ احتماالً درکنــار دکتر و یا
مهنــدس شــدن ،گزینه اســتاد دانشــگاه
شــدن را هــم میشــنیدید .گرچه اســتاد
شــدن کار چنــدان ســادهای نیســت و
دردســرهای خاص خــود را دارد .اســتاد
دانشــگاه شــدن یعنی بیش از  ٢٣ســال
تمــام درس خوانــدن ،پژوهــش و مقاله
نوشــتن .استاد شــدن آنهم در دانشگاه
دولتی یعنی نوشــتن کتاب و مقاالت در
معتبرترین مجالت دنیا ،یعنی گذشتن
از تفریــح و جوانــی و ســالهای ســال
کتــاب خوانــدن و به روز شــدن .ســختی
اســتاد شــدن باعــث شــد خیلیهــا قید
هدفی را که داشــتند بزننــد؛ همانهایی
کــه بعــد از گرفتــن مــدرک کارشناســی
یــا ارشــد راهــی بــازار کار شــدند امــا در
ایــن میــان بودنــد انــدک دانشــجویانی
کــه تمام ســختیها را به جــان خریدند.
فقــط درس خواندنــد تا بلکــه بتوانندبه
رتبه ای علمی برای تدریس در دانشگاه
دســت یابند .واقعیت این است که حاال
همــان دانشــجویان دیــروز کــه اعضــای
هیــأت علمی جوان دانشــگاههای امروز
شــدهاند به خاطر حقوق و مزایایشان،
دلســرد و تا حدودی بیانگیزه شــدهاند.
این موضوع را بارها رؤســای دانشــگاهها
هم اعــام کردهانــد که حقــوق دریافتی
اعضــای هیــأت علمــی درشــأن آنهــا
نیست و چه بسا شرایط به گونهای پیش
بــرود کــه تعــدادی از آنهــا بــه پیشــنهاد
دانشگاههای خارجی فکر و به آن پاسخ
مثبت دهند.
حتی چنــدی پیش قائم مقام ســتاد
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
هــم گفــت کــه میــزان حقــوق اعضــای
هیأت علمی دانشگاهها بسیار کم است
و قابــل بیان نیســت همیــن موضوعات
موجب شــد تا وزیــر علوم بــرای اصالح
و ترمیــم حقــوق اعضای هیــأت علمی
اقدامــات قانونــی را انجــام دهــد .گرچه
این اقدامات با مخالفت مجلس روبهرو

شــد اما منصور غالمی به «ایران»اعالم
کــرد« :ترمیم و افزایش حقوق اســتادان
بویژه استادان جوانتر را پیگیری میکنیم
ما بایــد اســتادان را در داخل کشــور نگه
داریم متأســفانه برخی از استادان جوان
و برخی از اســتادانی که چندین ســال در
دانشــگاههای مــا کار کردهانــد بــه دالیل
مختلف از جمله مباحث مالی و رفاهی
دانشگاهها را ترک میکنند .این خسارت
زیادی اســت .ایــن موضوع جدی شــده
اســت و امیدواریــم بتوانیــم حداقــل
نگرانــی معیشــتی اســتادان را برطــرف
کنیم».
ëëپیگیر افزایش حقوق استادان هستم
وزیر علوم موضــوع افزایش و ترمیم
حقوق اعضای هیأت علمی را در دستور
کار خود قرار داد .مســئوالن وزارت علوم
بــر این باورند که چندین ســال اســت که
حقــوق دریافتــی اعضای هیــأت علمی
دانشــگا ه افزایش ناچیزی داشــته است.
همین موضوع مشکالت بسیاری را برای
اعضــای هیأت علمی جوانتر و البته ٨٧
هــزار عضو هیــأت علمی دیگــر بهوجود
آورده است .عالوه بر این موضوع اصلی
گالیههای استادان دانشــگاههای وزارت
علوم تبعیض حقوق و دریافتیهایشان
با اســتادان وزارت بهداشــت است .آنها
خواهان برابری و همسانســازی حقوق

خــود هســتند .همیــن اعتــراض موجب
شــد تا وزیر علوم موضوع همسانسازی
حقــوق شــاغالن وزارت بهداشــت و
وزارت علــوم را مطــرح کنــد .موضــوع
البتــه بــا مخالفــت کمیســیون تلفیــق
مجلــس مواجــه شــد .در این بــاره البته
وزیــر علوم کوتــاه نیامــد و در نامهای به
رئیس ســازمان برنامه و بودجه خواستار
اعــام موافقــت این ســازمان بــا اجرای
طرح همسانســازی حقوق شــاغالن دو
وزارت علــوم ،تحقیقــات و بهداشــت،
در ســال آینده به میــزان  ۳۵۰۰میلیارد
تومــان شــد .در کنار این موضــوع دولت
همچنین پیگیر افزایش حقوق استادان
دانشــگاهها اســت .منصــور غالمــی بــه
خبرنگار «ایران» میگوید« :در دورههای
مختلف به حقوق اعضای هیأت علمی
توجه شده اســت اما این افزایش برخی
وقتها قابــل توجه و برخی زمانها هم
کم بود .البته در سالهای اخیر این نگاه
خیلی بهتر شــده اســت .یعنی در اقدام
متقابــل هــم دانشــگاهها و مراکز علمی
توانستند کارهای بسیار خوبی را در حوزه
رفــع مســائل و مشــکالت جامعــه پیش
ببرند .البته در این مدت محدودیتها،
تحریمها و مسائل و مشکالت اقتصادی
نیز به جامعه تحمیل شــده اســت و این
موضوعــات بــرای جامعــه دانشــگاهی
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هــم مشــکالتی بهوجــود آورده اســت.
ایــن موضــوع را نمیگویــم کــه بخواهم
بگویــم دانشــگاهیان مجموعــهای جــدا
از جامعه هســتند .امــا باید بگویم جایی
که برای ما ارزش بیشــتری به لحاظ حل
مشــکالت دارد دانشــگاه اســت و انتظار
میرود توجه بیشــتری به استادان شود.
برای همین ما در یکی دو ســال گذشــته
بــرای ترمیــم حقــوق اعضــای هیــأت
علمــی تــاش کردیــم البته چند ســالی
هم حقوق آنها بیشــتر نشــده بود .با این
همــه افزایــش حقــوق را ســال گذشــته
پیگیری کردیم .کــه بهصورت محدودی
انجام شــد امســال هــم توقــع داریم که
ایــن اتفــاق رخ دهــد .خوشــبختانه در
دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــه ایــن
موضــوع توجــه بهتری شــده اســت و ما
هــم انتظــار داریــم در دانشــگاه وزارت
علوم حداقل همسانسازی اتفاق افتد.
از مجلــس هــم خواهش کردیــم به این
نکتــه توجه کند چرا که بــه هر ترتیبی که
شــده باید استادانمان را در داخل کشور
نگــه داریــم ».غالمــی ،دربــاره صحــت
خبر منتفی شــدن افزایــش حقوق برای
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها و
مؤسســات آموزش عالــی تأکید میکند:
موضــوع مربــوط بــه اعمــال افزایــش
حقــوق بــرای اعضــای هیــأت علمــی از
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خیز کرونا در  8استان

واکسیناسیون براساس اولویتهای تعیین شده ،این هفته آغاز میشود
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ضمــن هشــدار
نســبت بــه خیــز مالیــم کرونــا در برخــی اســتانها ،از دو
برابــر شــدن شــهرهای نارنجــی در کشــور خبــر داد.
بهگــزارش ایســنا ،علیرضــا رئیســی دربــاره آخریــن
وضعیــت کرونــا در کشــور ،گفــت :خوشــبختانه هنــوز شــهر
قرمــز نداریــم ،اما شــهرهای نارنجی از  ۱۸تا به  ۳۶رســیده
و دوبرابــر شــده کــه ایــن یــک هشــدار اســت .شــهرهای زرد
از  ۱۳۰بــه  ۱۷۸رســیده و شــهرهای آبــی از  ۳۰۶بــه ۲۳۴
شــهر کاهــش یافتــه اســت.
وی افــزود :ایــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه خیــزی از
بیمــاری در برخــی اســتانها گرچــه بهصــورت مالیــم

شــروع شــده و چــون در ابتــدای راه هســتیم میتــوان بــا
رعایــت و مداخلــه مؤثــر پروتکلهــا و رعایــت آموزههایــی
کــه داشــتیم یعنــی پرهیــز از تجمعــات و دورهمیهــای
خانوادگــی ،زدن ماســک و رعایــت پروتکلهــا و تهویــه
مناســب میتوانیــم جلــو خیــز شــدید بیمــاری را بگیریــم.
رئیســی گفــت :بــه اســتانهای هرمــزگان ،خوزســتان،
یــزد ،اســتانهای شــمالی گیــالن ،مازنــدران و گلســتان،
آذربایجــان غربــی و لرســتان هشــدار میدهیــم کــه بایــد به
دقــت مراقــب و مواظــب باشــیم .هفتــه گذشــته فقــط در
دو اســتان شــهر نارنجــی داشــتیم؛ بــه طــوری کــه در گیــالن
ســه شــهر و در مازنــدران  ۱۵شــهر نارنجــی بــود ،امــا اکنــون

پراکندگــی ایــن  ۳۶شــهر نارنجــی در شــهرهای مختلفــی
اعــم از آذربایجــان شــرقی ،اصفهــان ،خراســان شــمالی،
ســمنان ،کرمانشــاه ،گیالن ،مازندران ،گلستان ،هرمزگان،
همــدان ،یــزد و ...نشــان میدهــد برخــی شــهرهایی کــه
در ایــن اســتانها زرد بودنــد بــا توجــه بــه افزایــش مــوارد
ابتــال ،تغییــر رنــگ داده و یــک درجــه باالتــر رفتنــد و وارد
شــهرهای نارنجــی شــدهاند.
رئیســی بــا بیــان اینکــه اســتان تهــران و شــهر تهــران و البــرز
هنــوز در وضعیــت زرد اســت و هنــوز نارنجی نشــده اســت،
گفــت :امــا ممکــن اســت ایــن وضعیــت شــکننده باشــد و
حتمــاً بایــد رعایــت پروتکلهــا انجــام شــود .وی افــزود:

ســه اســتان شــمالی گیــالن ،گلســتان و مازندران منــع تردد
دارنــد؛در برخی شــهرهای مســافرپذیر ماننــد بندرعباس،
قشــم ،کیــش ،اصفهــان ،بوشــهر ،شــیراز ،مشــهد هــم منــع
تــردد دارنــد.
احمــد شــیرانی رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک
پلیــس راهــور ناجــا اعــالم کــرد کــه از امروز(شــنبه
 ۱۸بهمــن) ورود خودروهــای بــا پــالک غیربومــی بــه
اســتانهای گیــالن ،مازنــدران ،گلســتان و همچنیــن هفت
شــهر دیگــر ممنــوع شــده اســت.
بــه گفته او شــهرهای مشــهد ،شــیراز ،بندرعباس ،بوشــهر،
جزایــر قشــم و کیــش از جملــه این شــهرها هســتند.

اگر بتوانیم این پنج  -شش هفته را بهخوبی رعایت کنیم مانع موج چهارم می شویم
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فوت شده ( 24ساعت گذشته)

تاکنون
اظهار داشــت:
جمهوریو ۳۳
رئیسو  ۶۱۲هزار
هســتند.میلیون
۹
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
است.دیگری از واکســنهای
شدههای
بخش
با ورودانجام
خریداری شده ،تا قبل از عید بهطور قابل
مالحظهای در کشــور واکسیناسیون انجام
میگیرد .دکتر روحانی در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه کرونا پیر و جوان
نمیشناســد ،رعایت دقیقتر و گستردهتر
دســتورالعملهای بهداشــتی را ضروری
خوانــد و گفــت :در این ایام شــاهد بودیم
آقایان میناوند و انصاریان؛ از ورزشــکاران
و فوتبالیســتهای معروف کشورمان ،در
اثر این پاندمی به رحمت خدا رفتند و این
هشداری برای همه مردم است.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
کاهش ترددها ،تجمعهــا و رعایت دقیق
دســتورالعملهای بهداشــتی ضــروری
اســت ،عنوان کــرد :آمــار رعایتکنندگان
دســتورالعملهای بهداشتی از  ۸۱درصد
به  ۷۵درصد کاهش یافته و هرچه میزان
رعایــت پروتکلهــا کاهش پیــدا کند ،باید
انتظار داشــت که در هفتههای بعد از آن،
شاهد افزایش آمار ابتال و فوتیها باشیم.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکه ســه
موضوع مهم دربــاره پاندمی کرونا وجود
دارد ،افزود :مســأله اول پیشــگیری است،
موضــوع دوم درمــان بیمــاری اســت کــه
تاکنــون درمان قطعــی و مؤثری برای این

نـفـر

بیمــاری به دســت نیامده و مســأله ســوم
جمعــی
ایمنــی
وضعیــتایجــاد
واکسیناســیون و
شهرســتان
نارنجــی۱۷۸ ،
 ۳۶شهرســتان در
در وضعیــت زرد و  ۲۳۴شهرســتان نیــز در وضعیــت آبــی
جهانــی
طریــق آن اســت کــه ســازمان
از
قــرار دارنــد.
بهداشــت بهخاطر شرایط خاص پاندمی
کرونــا مجــوزی اضطــراری برای اســتفاده
از تعــدادی واکســن را صــادر کــرده ،اما با
این حال تا رســیدن به سطح قابل قبولی
از واکسیناســیون مســیری طوالنــی باقــی
مانــده اســت .رئیــس جمهــوری تصریح
کرد :حتی اگر همه امکانات فراهم باشــد
و تعداد کافی واکســن تولید شده باشد باز
هــم دو مرحلــه واکسیناســیون نزدیک به
 ۸میلیــارد نفر جمعیت جهان یا حداقل
واکسیناســیون  ۶۰درصــد از این جمعیت
زمان زیادی را میطلبد.
رئیــس جمهوری بــا اظهار امیــدواری
نســبت بــه اینکــه واکســنهای در حــال
ســاخت داخلــی (پاســتور ،رازی و برکت)
نیز تــا قبل از پایــان فصل بهار ســال بعد
به مرحله اســتفاده برســند ،گفــت :حتی
اگــر تعــداد کافــی واکســن در دســترس
باشــد ،بایــد بدانیــم کــه واکسیناســیون
گســترده زمــان زیــادی را میطلبد و حتی
پس از واکسیناســیون عمومی نیــز از آنجا
کــه اثربخشــی هیچکــدام از واکســنها
صددرصــد نیســت ،ضــرورت دارد
پروتکلهــای بهداشــتی بــا دقــت کامــل
اجرا شــوند و از همه رســانهها میخواهم

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

در حالــی کــه بــا ورود نخســتین محموله
واکسن روسی کرونا به کشور ،امیدها برای
آغاز واکسیناسیون در کشور دوچندان شده
اســت ،اما همزمــان خبرهــا از خیز مالیم
کرونــا در  8اســتان کشــور حکایــت دارد
بهطوری که هشــدار افزایش آمــار ابتال به
ویــروس کرونا و پیک چهــارم این بیماری
داده شــده و تأکید میشود؛ چنانچه مانع
خیز چهارم ویروس نشــویم ،از نوروز آرام
هــم خبری نخواهد بود .این هشــدارها در
حالــی از زبــان اعضای ســتاد ملی مقابله
با کرونا بیان میشــود که در دو هفته اخیر
رعایت پروتکلهای بهداشتی از  81درصد
بــه  75درصد رســیده و تعداد شــهرهای
نارنجی نیز به دو برابر رقم قبلی منتهی به
کونیم ماه گذشــته افزایش یافته است.
ی 
همچنیــن در ادامه هشــدارها و نگرانیها
از بــاال رفتــن احتمــال خطــر خیز عــدد و
رقمهــای ویروس در کشــور ،واکســنهای
وارداتی که بنا بود براساس برنامهریزیها
در اختیــار گروههــای هــدف قــرار بگیــرد
طی روزهای آتی به پرســنل آیســییو که
خــط اول مقابله بــا کرونا هســتند ،تزریق
میشــود .بنا به گفته سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا ،براساس اولویتبندی که
در سند ملی واکسیناسیون کشور (مصوب
ســتاد ملی مقابله با کرونا) مصوب شده،
تزریــق را شــروع میکنیــم .اولویــت اول
تزریــق واکســن کرونای روســی بــا افرادی
اســت که در آیســییوها کار میکنند و در
بخش مراقبت ویژه که مســتقیماً با بیمار
ارتبــاط دارند .بنا بــه این گــزارش ،رئیس
جمهــوری دیــروز در جلســه ســتاد ملــی
مقابله با کرونا اعالم کرد که با ورود اولین
محموله واکسن ،همه دستگاهها خودشان
را برای واکسیناسیون عمومی آماده کردند
و واکسیناسیون از همین هفته ،مصادف با
دهه مبارک فجر و جشن ملی ملت ایران
با اولویت کادر درمان آغاز میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت،
حســن روحانــی گفــت :همــه دســتگاهها
برای پیشبرد طرح واکسیناسیون در کشور
آمادهانــد و در این چارچوب ،کادر درمان،
ســالمندان و افــراد دارای بیماریهــای

کــه همچنــان مــردم را بــه رعایــت دقیق
دستورالعملهای بهداشتی توصیه کنند.
ëëموج مالیم کرونا در برخی از استان ها
همچنین سخنگوی ستاد ملی مقابله
بــا کرونــا از واردات محمولههــای بعــدی
واکســن کرونا در هفتههای آینده خبر داد
و گفــت :مقالــهای کــه در مجلــه پزشــکی
معتبــر لنســت چــاپ شــد ،تأیید کــرد که
ایــن واکســن  ۹۱.۶درصــد اثربخشــی دارد
کــه این میــزان نشــان میدهد کــه یکی از
واکســنهای با باالترین اثربخشــی اســت
کــه در دنیا وجود دارد .از ویژگی های دیگر
ایــن واکســن این اســت کــه بــرای تمامی
گروههای ســنی اولویتدار قابل اســتفاده
است .برخی واکسنها در برخی سنهای
خــاص منع مصرف دارد ،اما این واکســن
ایمن و خوب اســت و به همین دلیل اکثر
کشــورهای اروپایــی متقاضــی شــدند کــه
این واکســن را در اختیار بگیرند .علیرضا
رئیســی با هشــدار نســبت به خیــز مالیم
کرونا در برخی اســتانها ،از دو برابر شدن
شــهرهای نارنجــی در کشــور خبــر داد و
گفت :به استانهای هرمزگان ،خوزستان،
یزد ،استانهای شــمالی گیالن ،مازندران
و گلســتان ،آذربایجــان غربــی و لرســتان
هشــدار میدهیم که باید به دقت مراقب
و مواظب باشیم.
وی ادامه داد :هنوز شهر قرمز نداریم،
اما شهرهای نارنجی از  ۱۸تا به  ۳۶رسیده
و دوبرابر شــده که این یک هشــدار اســت.
رئیســی در ادامه از مردم خواست هوشیار
باشــند و پروتکلهــا را رعایــت کننــد .وی
گفت :امید داریم که اگر خوب بتوانیم این
پنج  -شش هفته را بهخوبی رعایت کنیم
و مانع خیز چهارم شــویم،یک شــب عید
آرام داشــته و برخی فعالیتها را بتوانیم
انجام دهیم.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا
درباره آخرین وضعیت کشور ،گفت :هنوز
شهر قرمز نداریم ،اما شهرهای نارنجی از
 ۱۸تا به  ۳۶رســیده و دوبرابر شــده که این
یــک هشــدار اســت .شــهرهای زرد از ۱۳۰
به  ۱۷۸رســیده و شــهرهای آبی از  ۳۰۶به
 ۲۳۴شهر کاهش یافته است.

طریــق کمیســیون تلفیــق در مجلــس
شــورای اســامی بــود کــه بــا برگشــت
الیحــه بــه دولــت دیگــر در کمیســیون
موضوعیــت ندارد.بــا وجود ایــن وزارت
علوم همچنان پیگیــر تأمین منابع الزم
بــرای افزایــش حقــوق اعضــای هیــأت
علمی دانشــگاهها و مؤسســات آموزش
عالــی از طریق ســازمان برنامه و بودجه
اســت .با قولی که رئیس سازمان برنامه
دادهانــد ،در اصالح الیحه رقم مورد نیاز
که قبالً مشخص شده است ،به سرجمع
اعتبــارات وزارت علــوم اضافــه خواهــد
شد.
ëëمجلس نگاه ویژهای داشته باشد
بحــث ترمیــم حقــوق اســتادان حاال
جزو مطالبه رؤسای دانشگاهها هم شده
است به طوری که آنها از مجلس شورای
اســامی میخواهنــد کــه بــه وضعیــت
معیشــت اعضــای هیــأت علمــی بویژه
جوانترهــا نــگاه ویــژه و خاصی داشــته
باشــند .آنطــور کــه برخــی از رؤســای
دانشــگاهها اعــام کردهانــد حقــوق و
دســتمزد پاییــن اعضــای هیــأت علمی
جوانتر موجب بیانگیزه شــدن آنها در
دانشگاه شده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتی شــریف در
ایــن بــاره میگویــد :مهمترین ســرمایه
دانشــگاهها اســتادان و اعضــای هیــأت
علمــی هســتند کــه در حــال حاضــر
وضعیــت حقوقــی خوبــی ندارنــد ایــن
وضعیــت بــرای جوانترهــا مشــکالت
بســیاری ایجــاد کرده اســت .هــم اکنون
حقــوق اعضــای هیأت علمی جــوان در
تهران بهگونهای است که توان پرداخت
کرایــه خانــه را ندارند .یــک عضو هیأت
علمــی جــوان از بهتریــن دانشــگاههای
خــارج یــا داخــل فارغالتحصیــل شــده
است وقتی با این حقوق مواجه میشود
اولیــن و مهمتریــن اتفاقــی کــه برایــش
میافتــد ایــن اســت کــه بــه مهاجــرت
فکــر میکنــد .دولــت در یــک دورهای
تالشهــای خوبــی داشــت و برخــی از
فارغالتحصیــان به کشــور برگشــتند در
دانشگاه شریف از ســال ٩٤تا ٩٨بیش از
 ١٠٠نفر به هیأت علمی جذب شدند که
 ٦٥درصــد ایــن اعضــا فارغالتحصیالن

دانشگاههای مطرح دنیا هستند.
او تأکیــد میکند :اگر یکــی از اعضای
هیــأت علمــی نتواند بهدلیل معیشــتی
در کشــور دوام بیاورد و به کشــوری دیگر
مهاجــرت کنــد ایــن موضوع دو مســأله
بزرگ برای ما ایجاد میکند اول اینکه ما
نتوانســتیم عضو هیأت علمی خودمان
را نگــه داریم و دوم اینکــه آنها این پیام
را بــه فارغالتحصیــان دیگــر کشــورها
میدهنــد کــه شــرایط اعضــای هیــأت
علمی در ایران خوب نیست.
رئیــس دانشــگاه امیرکبیــر هــم ایــن
صحبتهــا را تأییــد میکنــد و میگوید:
اســتاد جوانی که  ٦میلیون تومان در ماه
دریافتــی دارد چطــور میتوانــد بــه فکر
تحــول علمــی و پژوهشــی کشــور باشــد.
اگر مجلــس به افزایش حقــوق اعضای
هیــأت علمی بویــژه جوانترها بیتوجه
باشــد آنهــا مهاجرت میکننــد .من یک
ســؤال را مطــرح میکنــم عضــو هیــأت
علمــی که در دانشــگاه امیرکبیر تدریس
میکنــد چــه فرقی با اســتادان دانشــگاه
علوم پزشــکی دارد .این تبعیض اســت
و باید نســبت بــه همسانســازی حقوق
مجلس ورود کنــد .معتمدی با تأکید بر
دریافتــی حقــوق اعضای هیــأت علمی
میگویــد :میــزان حقوق اعضــای هیأت
علمی بســته بــه رتبههــای مختلف اعم
از قراردادی ،پیمانی ،استادیار و دانشیار
متفــاوت اســت .یــک اســتاد در  ٣٠تــا
 ٣٥ســالگی شــروع بــهکار میکنــد .او تا
آن ســن فقــط هزینه کرده اســت و هیچ
پساندازی نــدارد .البته همین فرد حق
کار کــردن در مرکــز علمــی دیگــر را هم
ندارد و فقط حقوق دانشگاه را میگیرد.
این اســتاد موظف اســت  ٤٠ســاعت در
هفته در دانشــگاه حضور داشــته باشــد.
تدریــس انجــام دهــد .کتــاب و مقالــه
پژوهشــی بنویســد ،تحقیقــات علمــی و
صنعتــی انجام دهــد و اســتاد راهنمای
دانشــجویان در دوره پایــان نامــه باشــد
اســتادان جوانتر باید  ٥سال این چنین
فعالیت کنند تا پیمانی دانشــگاه شوند.
با این همه فعالیت باید توجه بیشــتری
به این افراد داشــته باشیم .مجلس باید
نگاه ویژهتری داشته باشد.

تزریق  ۱۱۰دستگاه اتوبوس و مینیبوس به ناوگان شهری

 ۱۱۰دســتگاه اتوبــوس و مینیبــوس جدیــد دیروز به نــاوگان حمل و نقل عمومی شــهر
تهران اضافه شد.
به گزارش ایســنا ،پیروز حناچی با اشــاره به برنامه جامع کاهش آلودگی گفت :پیش
از کرونــا روزانــه دو میلیون و  ۲۰۰نفر از طریق مترو و دو میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از طریق
اتوبوســرانی مدیریت سفر آنها کنترل میشــد؛ لذا موضوعی که روزانه پنج میلیون نفر
بــا آن درگیــر هســتند موضوعی حاکمیتی اســت و باید با منابع عمومــی حداکثر امکان
برای آن فراهم شود .البته نمودار  ۱۰ساله تهران حاکی از کاهش آلودگی است .حناچی
تأکید کرد :ما در بودجه شــهرداری در ســال  ۷.۷ ،۹۰میلیــارد دالر معادل  ۹هزار و ۲۹۴
میلیــارد تومــان در نظــر گرفتهایــم برای ســال  ۹۹ایــن رقم بــه  ۱.۵میلیــارد دالر یعنی
معادل  ۳۰هزار میلیارد تومان رسید.

یادداشت

پیگیری ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها

آینده نزدیک آموزش و استلزامات آن

بحــران کرونا ،با صبــر و تحمل مردم و
تالش دستاندرکاران بویژه پرستاران و
پزشکان عزیز رو به افول است.
در کنــار همــه صدماتــی کــه ایــن
بیمــاری مهلــک بــه جامعــه بشــری
محمد بطحائی
تحمیــل و آثــار جبرانناپذیــری را
وزیر سابق
آموزش و پرورش در بخشهــای مختلــف وارد کــرد،
فرصتهــای جدیــد و ظرفیتهــای
پنهانی را نیزنمایان ساخت .شــاید بیشترین مصداق واژه «دوران
پســاکرونا» را بایــد در حــوزه آمــوزش و پــرورش ســراغ گرفــت در
حالی که بســیاری ازروشها ،تکنیکها و ابزارهای مرسوم و فعلی
آمــوزش و پــرورش در کنارچالــش جــدی اهــداف و حتی فلســفه
آموزش و پرورش بشدت مورد تردید قرار گرفته است.
آموزش و پرورش فردای کشور چه مختصات و شمایلی خواهد
داشت؟ آیا مدارس و کالسها و برنامههای درسی به شکلی که در
یکصد ســال گذشته تاکنون البته با اندکی تغییرات ،جاری و ساری
بوده اســت اســتمرار مییابد؟ کودکان و نوجوانان با تسلطی که بر
حضــور و بهرهبرداری از فضــای مجازی پیدا کردهاند و با انبوهی از
اطالعات و دادهها که در این دنیای جدید یافتهاند حاضر به حضور
مؤثر و با انگیزه در مدارس و کالسهای سنتی خواهند بود؟
ایــن ســؤاالت و دههــا ســؤال مشــابه تلنگــری جــدی بــرای
سیاســتگذاران آموزشــی اســت تــا فرصــت را غنیمــت شــمرده و
مختصات مطلوب مدرسه در دنیای آینده را ترسیم کنند.
مــا معلمــان و سیاســتگذاران آموزشــی بایــد بــاور کنیــم
دانشآمــوزان فــردا خود به صورت مســتقل به یادگیــری خواهند
پرداخــت و نقش مــا در بهترین حالــت صرفاً به عنــوان راهبراین
فرآیند خواهد بود.
اگر تا دیروز نگرانی جامعه ،مدرســهای با تجهیزات گرمایشــی
اســتاندارد ،وجــود میز و نیمکت و معلمانی مســلط به روشهای
تدریس در این مدارس بود ،نگرانی فردا نبود تجهیزات کافی برای
ارتباطات در فضای مجازی و ضعف دانشآموزان برای تسلط به
این فضا و بویژه ضعف معلمان -شما بخوانید راهبران آموزشی و
تربیتی  -در مدیریت مطلوب و شایسته فرآیند یاددهی و یادگیری
خواهــد بــود .در آینــدهای نزدیــک ،آنچــه عدالــت آموزشــی را بــا
مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت ،نبود فضای آموزشی نیست
بلکه نبود تجهیزات ارتباطی و ضعف دسترسی به شبکههای امن
ارتباطی و اطالعاتی و گسترش زیرساختهای فنی آن خواهد بود.
در آینــدهای نزدیــک ،مدرســه و کالس بایــد بــه عنــوان مرکــز
راهبــری آموزشهــای دانشآمــوزی معطــوف و منطبــق بــا
نیازهــای آموزشهای تلفیقــی (مجازی و حضوری) تبدیل شــود.
آزمایشگاهها و کارگاهها برای تمرین مهارتهای عملی به صورت
تجمیعی در یک نیمروز به دانشآموزان خدمت دهند .رایانههای
مدرســه با پشــتیبانی خدمــات اینترنت و شــبکه ملــی اطالعات و
ارتباطــات ،محلــی بــرای تعامــات دانشآمــوزان و ورود آنهــا به
فضــای مجازی قرار گیــرد .در آیندهای نزدیــک باید ما معلمان با
گذرانــدن دورههــای فشــرده و اثربخــش ،شایســتگی الزم را بــرای
تولید محتوای چندرســانهای ،آشــنایی و بهرهبرداری از بانکهای
اطالعاتــی و منابع مفیــد دیجیتالــی ،روشهای فعــال یاددهی -
یادگیری و تکنیکهای ارزشیابی در آموزشهای مجازی و تلفیقی
و سایر موضوعات مشابه را به دست آوریم.
در آینــدهای نزدیک باید والدین با گذرانــدن آموزشهای الزم
نقــش جدیــد خــود را در همراهی و شــراکت در فرآینــد یاددهی -
یادگیری دانشآموزان بیاموزند و به آن باور داشته باشند.
در آینــدهای نزدیک بایــد وزارت ارتباطــات ،اپراتورهای تأمین
کننــده اینترنــت ،کســب و کارهــای اینترنتــی و ســایر مؤسســات و
شــرکتهایی کــه برنــده مطلــق دوران جدیــد و گســترش فضــای
مجــازی بودنــد بــا احســاس مســئولیت اجتماعــی خــود و البتــه
حمایتهــای قانونــی ،تجهیزات و منابــع الزم را برای مدیریت در
عرصههای فوق در اختیار آموزش و پرورش کشورمان قرار دهند.
بــاور کنیــم آینــده نزدیــک بســیار نزدیــک اســت و غفلــت از
مقتضیــات آموزش و پــرورش در دوران پســاکرونا ،نهتنها عدالت
آموزشــی را بشــدت در معرض تهدید قرار خواهد داد بلکه مســیر
تعلیم و تربیت نســل آینده را از مدیریت خارج کرده و به سمت و
سویی خطرناک جهت خواهد داد.

