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سخنگویکمیسیونآموزشمجلسباانتقادازاینکههر
دستگاهی حتی برخی نهادهای غیردولتی دانشگاه دارند ،از دولت
خواست در این خصوص تصمیم انقالبی بگیرد تا متولی اصلی این
امر صرفا وزارت علوم باشد.
مناظرهسیدحمایتمیرزادهواسداهللعباسی
به گزارش اقتصاد سرآمد ،سیدحمایت میرزاده درباره اظهارات
رییس جمهور مبنی بر اینکه «باید صرفــا یک آموزش عالی
داشته باشیم و تمام بخشهای دیگر باید یا منحل شده یا در
وزارت علوم ادغام شوند» ،گفت :این نکته مشکل چندین ساله
نظام آموزش عالی کشور اســت که از زبان رییس جمهور به
عنوان مسئول اجرایی کشور به حق بیان شد؛ زیرا نظام آموزش
عالی آنقدر پراکنده و گرفتار موازیکاری است و از دست خارج
شده که اصال معلوم نیست متولی اصلی آن کیست.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی افزود :به همین
دلیل بعضا هر دستگاهی یک دانشگاه دارد؛ حتی برخی نهادهای
غیردولتی هم دانشگاه دارند و به اسمهای مختلف اعم از دولتی،
غیردولتی ،آزاد ،مراکز آموزش عالی و غیره در کشور کار میکنند.
دستگاه صادرکننده برخی مدرکهای تحصیلی معلوم
نیست!
وی ادامه داد :با چنین وضعیتی ،به وفور افرادی مشاهده میشود که
هر کدام گواهی میآورند که فارغ التحصیل فالن جا هستند ولی
حتی باالی مدرک او اسم هیچ وزارتخانهای نیست؛ مگر میشود
یک نفر در دستش یک مدرک تحصیلی باشد ولی معلوم نباشد آن
را چه نهادی صادر کرده است!
مشاهده میشــود فردی بیش از  10شــغل دارد ولی همزمان
کارشناسی ارشد و دکترایش را هم گرفته است در حالی که حتی
یک روز هم دانشگاه و کالس هم نرفته است!

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

آموزش عالی در کشور از دست
خارج شده است

میرزاده توضیح داد :اگرچه اشاره رییس جمهور به این موضوع از
منظر بودجه و بار مالی تحمیلی آنها به دولت بود ولی ضرورت این
امرباالترازبودجهاستزیرابیاعتبارشدنجایگاهعلمیکشوروبی
اعتباریمدرکتحصیلیرابههمرهداردوبههمیندلیلتشخیص

گودرزی:

تحریم صنعت هواپیمایی ایران خالف مفاد برجام
است

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد هر گونه تهدید و تحریم صنعت
هواپیمایی کشورمان از سوی اروپایی ها خالف مفاد توافقنامه برجام است
هواپیما  ،بویینگ در حال تیک آف بوئینگ
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،مسعود گودرزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،در خصوص
اعالم برخی خبرها مبنی بر تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی کشور آلمان در سال ،2019
گفت:رفعتحریمهاییکجانبهوغیرانسانییکیازمحورهاوموضوعاتمهمتوافقنامهبرجاممحسوب

افرادیکهازاینمراکزفارغالتحصیلشدند،سختاستزیراکسی
بررسینمیکندفالنفردکهاتفاقامسئولیتیراهمبرعهدهگرفته،
مدرک خود را از کجا و به چه صورت گرفته است.
وی تاکید کرد :بیاعتبار کردن وزارت علوم ،علم ،پژوهش و مدرک

می شود و کشورهای غربی متعهد به اجرای آن هستند.
برخورداری از منافع اقتصادی بخش حیاتی برجام است
نمایندهمردمممسنیورستمدرمجلسشورایاسالمیدراینزمینه،اظهارکرد:بنابراینبرخورداری
کشورمان از منافع اقتصادی حاصله ،بخش کلیدی و حیاتی برجام است و اگر قرار باشد شرکت های
هواپیمایی ایران تحریم شوند این امر نقض می شود.
تهدیدو تحریمصنعتهواپیماییکشورمانخالف مفاد توافقنامهبرجاماست
ویبااشارهبهاینکهچین،فرانسه،آلمان،روسیه،انگلیسونمایندهعالیاتحادیهاروپادرنشستاخیر
نیویورک که مربوط به برجام بود بر حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی با کشورمان تاکید کردند،
ادامه داد :به عبارتی افزایش تبادالت مالی و تجاری موجب خواهد شد اتحادیه اروپا و ایران رفت و آمد
بیشتری داشته باشند و اگر قرار باشد صنعت هواپیمایی کشورمان توسط طرف های برجام تهدید و

کمالیپور:

کاهش۴۰درصدیتعدادزندانیانباتصویبطرحساماندهیزندانیان

عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای
اسالمی گفت:ما اگر نتوانیم قضات خود را راضی کنیم که از ابزار
حبس کمتر استفاده کنند می توانیم با تصویب این طرح دامنه
شمول زندانیان را کم کنیم
یحیی کمالی پور درحال نطق
به گزارش اقتصاد سرآمد ،یحیی کمالی پور؛ در خصوص طرح
ســاماندهی و کاهش جمعیت زندانیان گفــت :این طرح را در
کمیسیون حقوقی و قضایی بررســی و مصوب کردیم که فقط
چند مورد به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است که پس از
اعالم نظر این کارگروه ،طرح را کامل کرده و به صحن خواهیم
آورد.
وی ادامــه داد :آنچه کــه در بحث کاهش جمعیــت کیفری
زندانیان اهمیت دارد قرارهای تامین کیفری اســت که امروزه
درصد اعظمی از بازداشــتی های ما ناشــی از صدور قرارهای
کیفری،وثیقه ،کفالت و بازداشت موقت و ...است.
زندان حبس مجازات کمپ ندامتگاه
باید مانع از افزایش تعداد زندانیان شویم
کمالی پور با اشــاره به اینکه ما تالش میکنیم کسانی که با قرار
وثیقه به زندان فرســتاده می شــوند مانع این کار شویم افزود:
همچنین می توانیم عنوان کیفری از برخی جرایم را حذف کنیم
و به تخلفات ارتباط دهیم که این تخلفــات در مجامع صنفی
مرتبط خود رسیدگی شوند تا دامنه شــمول عناوین مجرمانه
را کاهش دهیم.
 17زندان استاندارد در کشور داریم
در کل  17زندان استاندارد در کشور داریم ،مابقی زندان ها فاقد
استانداردهای الزم هم از لحاظ وضعیت فیزیکی و هم از لحاظ

جمعیت کیفری هستند
وی به حضور رییس ســازمان زندان های کشور در کمیسیون
حقوقی مجلس اشــاره کرد و گفت :طبق آماری که ایشان ارائه
کردند در مجموع فقط  17زندان اســتاندارد در کشور داریم و
مابقی زندان ها فاقد اســتانداردهای الزم هم از لحاظ وضعیت
فیزیکی و هم از لحاظ جمعیت کیفری هستند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :در حوزه انتخابی بنده که جیرفت است زندانی برای
 200نفر ساخته شده درحالیکه االن حدود  1300نفر زندانی را
در خود جای داده است و طبق آماری که داریم تقریبا وضعیت
زندان های کل کشور به این شکل است.
کاهش  40درصدی زندانیان با تصویب طرح ساماندهی
زندانیان
نماینده مردم جیرفت در مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد:
ما اگر نتوانیم قضات خود را راضی کنیم که از ابزار حبس کمتر
اســتفاده کنند می توانیم با تصویب این طرح دامنه شــمول
زندانیان را کم کنیم و اگر این طرح تصویب شود شاهد کاهش
30تا 40درصدی زندانیان در کشور خواهیم بود.
کمالی پور افزود :در سال های گذشته بودجه قوه قضاییه  2.9بود
در سال گذشته به دلیل گرفتاری هایی که داشتیم نتوانستیم
آنچه را که برای این قوه مصوب کرده بودیم را در اختیارشــان
بگذاریم و وضعیت امسالمان نیز بهتر از سال گذشته نخواهد بود
ولی تالش می کنیم ضرورت ها را منطبق با بودجه ای که داریم
اجرایی کنیم.
وی در پایان گفت :ما تالش خواهیم کرد این رقم را در بودجه 98
افزایش دهیم ولی در کل شرایط مملکت را نیز در نظر میگیریم.

تحصیلی مهمتر و جدیتر از بحث بودجه این مراکز است؛ مشاهده
میشود فردی بیش از 10شغل دارد ولی همزمان کارشناسی ارشد
ودکترایشراهمگرفتهاستدرحالیکهحتییکروزهمدانشگاه
و کالس هم نرفته است!
اگر دستگاهها و سازمانها به نیروی انسانی نیاز دارند ،به
وزارتعلومبگویند
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس درباره راهکار این موضوع
توضیح داد :در کشور جمهوری اسالمی ایران متولی هر موضوعی
مشخص است؛ مگر متولی راه وزارت راه نیست ،پس وزارت علوم
هم باید متولی علم و مدرک و دانشگاه باشد و هر دستگاهی که نیرو
نیاز دارد باید از آن وزارتخانه بخواهد.
وی ادامه داد :وظیفــه وزارت علوم تربیت نیرو اســت و وظیفه
دستگاههای دیگر به کارگیری این نیروهای انسانی است؛ اگر این
دستگاهها و سازمانها به نیروی انسانی نیاز دارند باید به وزارت
علومبگویند.
میرزاده تاکید کرد :این قضیه قابل حل است و دولت هم باید آن را
حل کند؛ حال که میخواهند بودجه را جمع و جور کنند پس بهتر
استیکتصمیمانقالبیهمبگیرند.
دولتباقاطعیتعملکند
وی گفت :باید اعالم شود از فالن تاریخ ،صدور مدرک تحصیلی
دانشگاهیفقطوفقطباامضایوزارتعلومووزیرعلوممعتبراست
و هیچ دستگاهی حق استفاده و به کارگیری و استخدام افرادی را
که دارای مدرک غیر وزارت علومی هستند ،ندارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود :رییس
جمهور به درستی انگشت خود را بر این موضوع گذاشته ولی به
شرط آنکه در حد صحبت نباشد و با قاطعیت عمل و دستورات
الزم صادر شود.

تحریم شود به نوعی رفتار خالف مفاد توافقنامه مذکور است.
آلمان نباید درصدد اجرای سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران شود
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی علی رغم ایستادگی کالمی و
سیاسی در برابر آمریکایی ها اما تاکنون اقدام عملی خاصی را برای تحقق منافع کشورمان انجام نداده
اند ،تصریح کرد :باید یادآور شد ایاالت متحده با متهم کردن شرکت هواپیمایی ماهان به دالیل واهی
آن را در فهرست تحریمها قرار داده است و حتی سفیر این کشور در آلمان نیز نسبت به عدم تحریم
کردن هواپیمایی کشورمان از برلین انتقاد کرده بود.
عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمیدراینراستا،خاطرنشانکرد:
امیدواریم سران کشورهای اروپایی پیش از اتخاذ هر تصمیمی و پیروی از سیاست های خصمانه
آمریکا ،به دستاوردهای برجام توجه ویژه ای داشته باشند.

تازه ها

کفه ترازو به نفع موافقین
استیضاح حجتی سنگین
شد
کفه تــرازو بــه نفــع موافقین
اســتیضاح حجتی سنگین شــدهر گونه
مخالفت با اســتیضاح حجتــی ،خیانت به
جامعه کشاورزی است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،لحظه به لحظه
کفه ترازو به نفع موافقین استیضاح حجتی
سنگین تر می شود.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به دهقان
نیوز گفت :اکثریت اعضای شورای مرکزی
خانه کشاورز در سراسر کشور با استیضاح
حجتی موافقند و در این خصوص در حال
رایزنی با نمایندگان استان خود برای تحقق
این موضوع هستند.
سید فاضل شرفی با اشاره به قول بسیاری
از نماینــدگان برای قرار گرفتــن در کنار
کشــاورزان گفت :اگــر چه بســیاری از
نمایندگان بخاطر فشــارهایی که از سوی
رییس مجلس یا دکتر عارف به آنها وارد می
شود در ظاهر در کنار وزیر هستند ولی قطعا
رای آنها با استیضاح حجتی است.
وی گفت :اکثریت تشکلهای کشاورزی به
جز یکی دو تشکل دولتی موافق استیضاح
حجتی هســتند و قطعا هر گونه مخالفت
با اســتیضاح حجتی ،خیانت بــه جامعه
کشاورزی کشور است.
گفتنی است فردا چهارشنبه پنجم دیماه
جلســه اســتیضاح حجتی وزیــر جهاد
کشاورزی در مجلس برگزار شود.
اخبار واصلــه از راهروهــای وزارت جهاد
کشاورزی حکایت از البی گری برای تعیین
وزیر جدید جهاد کشاورزی دارد.

