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«همدلی» از تهدید سالمت جسمی و روانی سیل زدگان گزارش میدهد

سیل در کمین سالمتی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

بازی نرخ سود
بامعیشت

«همدلی» حاشیههای تصمیم بانک مرکزی برای عدم افزایش سود سپرده را بررسی کرد

همدلی| گروه اقتصــادی :بازی با نرخ ســود بانکی
همچنان ادامه دارد ،سیاستی که هر تصمیمگیری درباره آن،
حاشیههای بسیاری را در بخشهای مختلف اقتصادی کشور
ایجاد کرد .روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد در
سال  98سود نرخ بانکی هیچگونه افزایشی نخواهد داشت .در
حالی نرخ سود بانکی قرار است در محدوده  ۱۰تا  ۱۵درصد
باقی بماند که نرخ تورم رسمی در ایران به  30نزدیک شده

است .پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد
به نرخ تورم تک رقمی و نرخ سود بانکی دو رقمی خواستار
آن بودند که نرخ ســود بانکی مناسب با تورم کاهش یابد
اما در شــرایط کنونی به رغم عقبماندگی شدید نرخ سود
بانکی از تورم ،قرار نیست سود بانکی افزایشی را تجربه کند.
سود بانکی در حالی بین  ۱۰تا  ۱۵درصد است که بررسیها
نشان می دهد بازار ارز در سال گذشته یعنی در فاصله بین

ایرنا

کلنجار برای جلب رضایت معترضان ،همچنان بیثمر است

مقاومت سودان
در برابر حاکمیت نظامی
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سازمان سینمایی بعد از یک ماه ناگهان تصمیم گرفت پرفروشترین فیلم نوروز  98را
از پرده سینماها پایین بکشد

 22میلیارد فروش؛ جریمه فیلم «صحنه»دار !
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یادداشت

پژوهش و آموزش های دانشگاهی در هجوم منتقدان
حسن دادخواه

حقوقدان

در چند سال اخیر و بویژه با گسترش رسانه های
مجازی و شــبکه های اجتماعی ،دستاوردهای
پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها و آموزش عالی
کشور بهطور گسترده مورد هجوم منتقدان قرار
گرفته اســت .این انتقادهــا در برهه هایی که
جامعه دچار یک بحران یا پدیده نامیمون مانند
سیل و آب گرفتگی بنیان کن ،شده ،باال گرفته
و شدیدتر شــده است .منتقدان ،امر پژوهش و
آموزش در نظام آموزش عالی و دانشــگاه های
کشور را ناکارآمد و ناهماهنگ با نیازهای جامعه
و عقب افتاده می دانند و می کوشند تا با جلب
توجه مقامات مسئول و دانشگاهیان ،امر پژوهش
و آموزش دانشــگاهی را چابک و ســودمند و
کارآمد بگردانند.
جالب آن است که دسته ای از منتقدان ،کسانی
هســتند که ســال ها عضو عالی ترین مراکز
تصمیم گیری آموزش عالی کشور بوده اند و از
مزایای مادی و معنوی و علمی وضع موجود بهره
جسته اند.
واقعیت این است که دانشگاه ها و نظام آموزش
عالــی مانند دیگر مشــکالت و پدیــده های
اجتماعی ،بخشی کوچک از مجموعه گسترده
کشوری است و ارزیابی و انتقاد و عالج و درمان
کاستی های آن بدون مطالعه همه جانبه آن در
بســتری از عوامل داخلی و بیرونی تاثیرگذار بر
آن ،امکان پذیر نیست.
در همین راســتا ،شــناخت و بررســی فراز و
فرودهای پژوهــش و نظام آمــوزش عالی در
چهاردهه اخیر می تواند منتقدان آموزش عالی
را به آغازیدن گفتمانی نو و ســودمند رهنمون
کند زیرا وضعیت کنونی دانشــگاه ها بازتاب و
ثمره تصمیمات و رویکردها و موضع گیری هایی
است که در طی سالیان دراز اتخاذ شده و گریز
از وضع کنونی در گرو تغییر و اصالح وضع کلی
کشور است.
در ادامه یادداشــت الزم اســت بــه عوامل و
متغیرهای تاثیرگذار بر روند پژوهش و آموزش
در دانشگاه ها در طی چهار دهه گذشته نظری
بیفکنی :م
 -۱نــگاه کلی مقامات عالی کشــور به ماهیت
دانشگاه ها.
 -۲انتظارات مقامات عالی کشور از دانشگاه ها
بخصوص از جنبه دانش آموختگان و ابعاد انسانی
و سیاسی آن.
 -۳جدا سازی رشته های پزشکی از غیر پزشکی.
 -۴نــگاه کلی و تلقی مقامات عالی کشــور از

رشتههای علوم انسانی.
 -۵تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی و گسترش آن.
 -۶راه اندازی دانشــگاه های تخصصی از سوی
وزارتخانه های مختلف.
-۷جدا شدن برخی سازمان های فرهنگی از بدنه
وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور.
 -۸خارج شــدن بخش هایی از آموزش عالی از
اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
 -۹راه اندازی معاونت علمی در نهاد ریاســت
جمهوری.
 -۱۰جدا شــدن امر فنــاوری از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری.
 -۱۱تبدیل ســتاد انقالب فرهنگی به شورای
عالــی انقالب فرهنگی و ســپردن بخشــی از
اختیارات وزیر علوم به آن شورا.
 -۱۲سنگین شدن کفه سیاسی دانشگاه ها در
فقدان احزاب و مطبوعات مستقل.
 -۱۴ســرزبان افتــادن مفاهیمی چون نهضت
نرمافزایی ،تولید علم  ،تولید مقاله ،بومی کردن
علم ،اســامی کردن علم ،نظام متمرکز جذب
اســتاد و دانشجوی ارشــد و دکتری ،تغییرات
سریع در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و.....
هر یک از بندهای  ۱۴گانه و دیگر مسایلی که از
ذکر آن خودداری می شود ،از عوامل تاثیرگذار
در نظام پژوهش و آموزش دانشــگاه ها در طی
چهار دهه گذشته بوده است.
بر این پایه:
 -۱دسته ای از عوامل تاثیرگذار بر نظام پژوهش
و آموزش عالی کشور به امور شکلی و سازمانی و
ساختاری مربوط می شود.
 -۲نباید از نظر دور داشــت که دانشــگاهها،
دســتگاه اجرایــی و متولــی امــور اجــرا
نیســتند .برای نمونه دانشــکده هایی مانند
دامپزشکی،کشــاورزی ،علــوم ورزشــی و
تربیتبدنی ،مهندسی ،علوم تربیتی اقتصاد
و علوم اجتماعی دخالت مستقیم در رسیدگی
به نیازها و مشــکالت فــوری و روزانه جامعه
ندارند بلکه دانــش آموختگان آنها که جذب
دستگاههای اجرایی شــده اند متصدی رفع
مشــکالت متعارف و روزانه آنهم در ساختار
وزارتخانه های تخصصی می باشند.
 -۳دســتاوردهای علمی و پژوهشی و آموزشی
دانشــگاه ها در بســترها و تصمیماتی فراتر از
اختیار دانشگاهها شکل می گیرد .مانند مقدار
بودجه تخصیصی به دانشگاه ها ،تعداد دانشجوی
راه یافته به دانشگاه ها ،انگیزه ها و عالقمندی
دانشجویان به علم و دانش ،امکان اشتغال برای
دانــش آموختگان دانشــگاه ،وضعیت عمومی
اقتصاد جامعه و معیشت افراد.

خبر

همدلی| گروه جهان :اقداماتی مثل برکناری افراد و پیشنهاد مذاکره از طرف
نظامیان جانشین عمر البشیر ،در جلب رضایت مردم معترض سودان بینتیجه مانده
است و آنان همچنان بر خروج نظامیان از قدرت پافشاری میکنند .در آخرین قدم،
رهبران معترضان فهرستی از درخواستهای خود را ارائه دادهاند که شامل حاکمیت
غیرنظامی نیز میشود .روزهای گذشته ،پس از چندین هفته اعتراضات ...

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد

توزیع داروی رایگان با کد ملی در مناطق سیل زده

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت مجلس
گفت:اکثر خانههای مردم سیل زده تخریب
ومدارکشان مفقود شده است،به همین دلیل
تســهیالت ویژهای در این مناطق ارائه شده
تا مردم بتوانند بــدون دفترچه بیمه و تنها
با ارائه کد ملی و به صورت رایگان داروهای
مورد نیاز خود را در مناطق سیل زده تامین
کنند.
بــه گزارش ایرنا ،حیدر علــی عابدی افزود:
جلســه امروز  25-فروردین -کمیســیون
بهداشــت برای استماع گزارش سازمان غذا
و دارو ،وضعیت تولیــدات داخلی و وارادات
دارو و برنامــه ها و چالشــهای پیش روی
آن و همچنین بررســی وضعیت دارویی در
مناطق ســیل زده بود؛ به همین دلیل میر
صالحی معــاون وزیر بهداشــت و درمان و
رئیس سازمان غذا و دارو ،صفوی مدیر کل
تجهیزات پزشکی ،عبده زاده مدیر کل امور
دارویی ،ده دشــتی معاون پارلمانی وزارت
فناوری ،فروزش معاون پارلمانی ســازمان
هــال احمــر ونماینــدگان مرکزپژوشها
درکمیسیون بهداشــت حضور یافتند و به
نمایندگان گزارش دادند.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس ادامه داد:
اکثر خانه هــای مردم دچار تخریب شــده
و مدارکشــان مفقود شــده ،به همین دلیل
تســهیالت ویژهای در این مناطق ارائه شده
اســت تا مردم بتوانند بدون دفترچه بیمه و
تنها با کــد ملی و به صورت رایگان داروهای
مورد نیاز خود را در مناطق سیل زده تامین
کنند .طبیعتاً به دلیل وجود سیســتم های
الکترونیکی توزیع از سوءاستفادههای احتمالی
در بحث داروی رایگان جلوگیری میشود.
این نماینده مــردم در مجلس دهم ،با بیان
اینکه ســازمان غــذا و دارو از بهورزان برای
حضور دائمــی و فعال در کمپهای مناطق
سیل زده قدردانی کرد و گفت :نگرانیهایی
برای حضور دائمی آب در استان خوزستان
وجود دارد ،چرا که احتمال شــیوع برخی از
بیماریها را افزایش میدهد ،از طرفی وجود
مار ،عقرب در اطراف کمپ ها مارگزیدگی و
عقربگزیدگی را افزایش داده است.
وی با اشاره به صحبتهای رئیس ازمان غذا
و دارو گفت :رئیس ســازمان غــذا و دارو از
برنامهها و سیاستهای کلی سازمان گزارشی
ارائه کرد ،در بحث تجهیزات پزشکی گفتند
که  35درصــد ارزش ریالی بــه تجهیزات
پزشکی داخلی اختصاص داده شده و مابقی
آن هم به صورت وارداتی است ،برای واردات

تجهیزات پزشکی نیز مقرر شد کمیته های
مشــترکی با حضور تولیدکنندهای داخلی
تشــکیل شود تا آن دســته از تجهیزاتی را
کــه تولید کنندگان داخلــی توان تولیدش
را دارند وارد نشــود تا فرصتی برای استفاده
از توانمندیهای داخلی باشــد ،حدود 56
شــرکت تولید تجهیزات پزشکی در داخل
کشــور وجود دارد که  15شــرکت دارای
تاییدیــه اروپایی بوده و  41شــرکت هم به
دنبال اخذ این نوع تاییدیهها هستند.
عبدی با اشاره به چالشهای سازمان غذا و
دارو اظهار کرد :با توجه به اینکه در ســال
گذشــته نقدینگی داروســازان کاهش پیدا
کرد ،نمیتوانســتند مواد اولیه و سایر اقالم
ضروری را در حد انبار و تامین نیازهای سال
بیاورد ،به همین دلیــل برخی اقالم را قبل
از ســال و برخی را ممکن است در ابتدای
همین سال بیاورند .خوشبختانه به جز چند
قلــم محدودکمبود دارو در کشــور نداریم
 ،اما ممکن اســت به دلیل قاچاق معکوس
کمبودهایی در آینده وجود داشته باشد .الزم
به ذکر اســت که داروهای بیماران خاص و
داروهایی که برای دیالیز مد نظر است تامین
شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وی تصریح کرد :ســازمان غذا و دارو ،داروها
را بــه چهار دســته تقســیم کرده اســت،
-1داروهایی که مشــابه داخلی ندارند و باید
تماماً از خارج کشور وارد شوند ،که حدود 3
درصد از کل داروهای مورد نیاز کشــور است
 -2داروهایی که نمونه داخلــی دارند ،اما از
کیفیت خوبی برخوردار نیست و برای تامین
کمبودها دارو وارد میشود-3 ،داروهایی که
تولید داخلی دارند و از کیفیت بسیار خوبی
هم برخوردار است و هیچ دارویی از این دسته
وارد نمیشوند  -4داروهای خاص و سرطانی
که تحت هر شرایطی باید تامین شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:
یکی از مشــکالت اساسی که سازمان غذا و
دارو مطــرح کرد این بود که به واردات مواد
اولیه تولیــد دارو ارز دولتی تعلق میگیرد،
امــا برخی از تجهیــزات داروخانــهای و یا
وســایل بازســازی صنعت دارو صرفاً با ارز
نیمایی تامین میشود .نوسانات ارز نیمایی
مشکالتی را برای افراد وارد کننده به وجود
آورده است ،برای حل این مشکل درخواستی
از هیئت دولت کرده اند که آن مبلغ خالص
ارزی را در اختیار خود وزارت بهداشت قرار
دهد تا بانظمی بیشتر در اختیار صنعت دارو
بگذارد.

فروردین تا پایان اسفند بازدهی در حدود  ۱۸۰درصد داشته
باالست .متوسط قیمت ارز در فروردین ماه بر اساس آمارهای
ارائه شده از سوی بانک مرکزی در حدود  ۵هزار تومان بود،
این در حالی اســت که در فروردین ماه سال جاری دالر در
محدوده  ۱۳هزار و  ۸۰۰تا  ۱۴هزار و  ۲۰۰تومان نوســان
میکنــد .به این ترتیب بازده بازار ارز در حدود  ۱۸۰درصد
تلقی میشود .در عین حال بازار سکه ...
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«عباس عبدی» پشتیبانی اصالحطلبان از سپاه پاسداران را موقتی
ارزیابی کرده است

حمایت مشروط
ِ

همدلی| گروه سیاســی ـ هرمز شریفیان ـ قرار دادن نام سپاه پاسداران
انقالب اســامی در فهرست گروههای تروریستی توســط ترامپ و گروه اندک
شمارش در دولت آمریکا ،بازتابهای گستردهای در سطوح داخلی و بینالمللی
داشت .این اقدام دولت تندروی ترامپ واکنشهای ایرانیان را نیز در سطحی وسیع
برانگیخت و در شبکههای اجتماعی که فضای آزادتری نسبت به ...

2

خبر

تشکیل کمیته ای در کمیسیون انرژی به منظور روشن شدن دالیل وقوع سیل
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی با
اشــاره به اینکه عده ای از نماینــدگان بر این باور بودند
که مدیریت آب پشت ســدها و تخلیه بخشی از آن در
ماه های قبل می توانست در کاهش خسارات سیل موثر
باشد گفت :کمیسیون انرژی از پاسخ های وزیر نیرو قانع
نشد و قرار شــد کمیته ای برای روشن شدن حقایق و
دالیل وقوع ســیل در کمیسیون تشکیل شود و بررسی
های کارشناسانه صورت گیرد.
اســد اهلل قره خانی در گفتوگو با ایسنا ،ضمن تشریح
جلسه دیروز(یک شنبه) کمیسیون انرژی مجلس بیان
کرد :قرار بود هفته گذشته کمیسیون جلسه ای را با وزیر
نیرو به منظور بررسی سیل اخیر داشته باشد ،ولی چون
وزیر نیرو و معاونین وی در مناطق سیل زده جنوب بودند
جلسه امروز تشکیل شد .در جلســه امروز وزیر نیرو به
همراه معاونینش حضور یافت و گزارشی از اقدامات انجام
شده ارائه کرد .نمایندگان نیز سواالت خود را مطرح کرده
و اعتراضاتی نیز داشــتند که بیشتر متوجه زمان قبل از
وقوع سیل بود.
وی در ادامــه اظهــار کرد :بعضی از نماینــدگان بر این
باور بودند که با پیش بینی و برنامه ریزی الزم میشــد
،خسارت ناشی از سیل را کاهش داد .از جمله رهاسازی
آب ســدهای بزرگ درماه های قبــل ،ایجاد کانال های
انحرافی ،الی روبی رودخانه ها و پیشگیری از ساخت و
ساز غیر قانونی در حریم رودخانه ها که می توانست در
کاهش خسارات سیل موثر واقع شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد:

وزارت نیــرو نیز مواردی را مطرح کرد .وزارت نیرو اذعان
داشــت هرآنچه در توان وزارتخانه بوده انجام شده اما با
توجه به باال بودن حجم باالی بارش ها و امکانات و توان
وزارتخانه کوتاهی هایی انجام شده است .کمیسیون نیز
چندبار از بهمن سال گذشته به صورت کتبی و شفاهی
پیش بینی هــای الزم را انجام داده و نامه های الزم زده
شده بود و سوال این بود که چرا اقدامات الزم برای کاهش
خسارات انجام نشده است.
قره خانی در ادامه تاکید کرد :انتقاد اعضای کمیســیون
معطوف به دوران قبل از ســیل بود که چرا پیش بینی
های الزم انجام نشده است و تدابیر الزم اندیشیده نشده
اســت .در خصوص زمان وقوع سیل همه اذعان داشتند
که وزارت نیرو زحمات الزم را در حد توان کشیده است.
البته غفلت قبل از وقوع ســیل نیز به سال های طوالنی
قبل بازمی گردد.
وی افزود :در نهایت کمیســیون از پاسخ های وزیر قانع
نشــد و قرار شــد کمیته ای برای بررســی دقیق تر و
کارشناســانه تر برای روشن شدن حقایق تشکیل دهد.
قرار اســت کمیته اسناد و مدارک موجود را بررسی کند
تا دالیل وقوع سیل مشخص شود.
وی در پایان گفت :این کمیته به منظور روشــن شدن
حقایق موضوع است و باید به این پرسش پاسخ داده شود
که چرا این اتفاق به اینگونه رخ داده است و آیا تخلیه آب
سد ها می توانست در کاهش خسارات موثر واقع شود و
چه کسانی در این تصمیم مقصر بودند و آیا سهل انگاری
انجام شده یا داده های علمی آن ها اشتباه بوده است.

قدردانی روسای قوه مقننه و قضائیه
از کمکهای مردمی و مسئوالن کشوری و لشکری به سیلزدگان
نخستین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در
ســال جدید روز یکشــنبه به ریاست حجت االسالم و
المســلمین حســن روحانی رئیس جمهور و با حضور
رئیس مجلس شورای اسالمی ،رئیس قوه قضائیه و دیگر
اعضای شورای عالی تشکیل شد.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور در ابتدا به رئیس جدید
قوه قضائیه که برای اولین بار در جلســه شورای عالی
شــرکت داشت ،خوشــآمد گفت و ابراز امیدواری کرد
که همکاریهای قوه قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی
کشــور با استفاده از ظرفیت شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی تداوم یافته و گسترش یابد.
حسن روحانی با اشاره به وقوع سیل بیسابقه در کشور
که از اواخر ســال گذشته شروع شــد و آثار آن هنوز
ادامه دارد ،گفت :از مردم خوب کشورمان که در کنار
نیروهای امدادی ،مســئوالن کشور و نیروهای نظامی
و انتظامی به کمک ســیلزدگان شــتافتند ،قدردانی
میکنم .کمکهای سازمان یافته مردم به هممیهنان
خود همچنان مورد نیاز اســت که در کنار تالشهای

دولت دســتگاههای مختلف امکان آن را فراهم کنند
که هر چه زودتر زندگی در مناطق سیلزده به حالت
طبیعی برگردد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت همکاری ســه قوه
ک به آسیبدیدگان سیل اخیر در کشور تأکید
برای کم 
کرد.
روســای قوه مقننــه و قضائیه نیز ضمــن قدردانی از
کمکهای مردمی و مســئوالن کشوری و لشکری به
سیلزدگان ،تداوم این کمکها را مورد تأکید قرار دادند.
در این جلســه ،موضــوع اختصاص منابــع الزم برای
جبران خسارات وارده به سیلزدگان از جمله استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت و
تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
شورای عالی در بخش دیگری از بررسیهای خود لزوم
دسترســی حداکثری مردم به بیمه حوادث طبیعی را
مورد بررســی قرار داده و در جهــت اختصاص منابع
کافی در این زمینه پیشــنهادهای الزم را مورد بررسی
و تصویب قرار داد.

