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عدنانمنصور،وزیرامورخارجهسابقلبنان
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نیازنهادتعلیم
بهالفبایتحول
«رسالت» بایستههای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم را بررسی میکند

وزارتراذ ک ��ر کن ��دامامعلمانی کهدغدغههایخودرابا
نگارشیادداش ��تبرایماارس ��ال کردهاند،یکیاچند
گزین ��هرانامبردهان ��دواز دی ��دخود،توانوقابلیتآنانرا
برای تکیه زدن بر کرس ��ی این وزارتخانه عریض و طویل
در بوته نقد و بررس ��ی قرار دادهاند و برای روی کار آمدن
بوقاط� �عوموردقب ��ولا كثريتجامعه
وزی ��ریمحب ��و 
فرهنگيانبهتكاپوافتادهاندومیخواهندصدایخود
را به گوش رئیس دولت منتخب برسانند.
تبیین اجمالی یک شاخص برتر
اولین نفر ،محمودرضا اس ��فندیار -کارش ��ناس آموزش
ی گذاردوبه
اس ��ت ک ��هدیدگاه ��شرابامابهاش ��ترا کم 
اجم ��الس ��عی ک ��ردهب ��هج ��ایمعرفی«چهف ��ردی»به
بح ��ث«چگون ��هفردی»بپردازدوش ��اخصههایی کهبه
زعم نگارنده سطور از مؤلفههای اثرگذار در انتخاب وزیر
حوزهتعلیموتربیتاستراتبیین کند«:طیهفتههای
اخیر و به محض داغ شدن فضای انتخابات مطالبی در
خصوصوزیرآیندهدرحوزهحا کمیتیومولدسرمایههای
اجتماعییعنیآموزشوپرورشدررسانههامنتشرشدو
پسازانتخابشخصحجتاالسالمرئیسیاینمطالبات
رن ��گوبوی ��یجدیترب ��هخود گرفتوحتیبهمعرفیو
حمایت از برخی افراد هم رسیده است.

اینروزهانام گزینههایاحتمالیبرایتصدیوزارت
آموزشوپرورشبرسرزبانهاافتادهووا كنشهای
مختلفیرااز س ��ویفرهنگيانبرانگيختهوش ��بکههای
اجتماع ��یه ��ماي ��نروزهاپراس ��تاز بحثه ��ایداغو
اخب ��ار وش ��ايعاتدربارهوزارتخان� �های کهبا کلی کمبود
یش ��ود
و نارضایتی و کارهای بر زمین مانده ش ��ناخته م 
و بس ��یاری معتقدند مصائب نظام آموزش ��ی ریش� �هدار
اس ��توهی ��چدولت ��یآنراب هط ��ور قطع ��یحلوفص ��ل
نکرده و انباشت مشکالت ،کار را به اینجا رسانده است
وت ��داومای ��نرون ��د،نارضایتینیرویانس ��انیرابیش ��تر
م کم به خاطر مطالبات
خواهد کرد؛ انس ��انهایی که ک 
انباشتهشده،آسایشوآرامشفکریوخانوادگیوانگیزه
کار را از دس ��ت میدهند .اما معطل ماندن برنامههای
تحول ��یدر آم ��وزشوپرورشه ��مچالشدیگریرابرای
پرمخاطبترینوزارتخانه کشوررقمزده،تحوالتی کهدر
قالب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمع شده
و هنوز فرصت ظهور پیدا نکرده است ،بنابراین با توجه
به حجم کارهای بر زمین مانده و گستردگی ذینفعان
اینوزارتخانهو گستردگیجغرافیاییآن،انتخابوزیری
کارآمد بسیار مهم است.
روزنامه«رسالت»بنانداردناممحتملترین گزینههای

در پشت پرده معادالت کاخ سفید
چه میگذرد؟
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در مقایسه با تیرماه سال  99راتجربه کرده است
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«رسالت» از ضرورت اصالحات اداری
در دولت آینده گزارش میدهد
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دولت روحانی واقعا بینظیر بود!
ادامه از همین صفحه
یکی از چهرههای ارشد دولت که معاون ستاد آقای روحانی در انتخابات  ۹۲بود با
ی گفت« :کدام توان داخلی؟ فناوری ما درست
تمسخر ظرفیتهای کشور بهصراحت م 
کردن قورمهسبزی و آبگوشت بزباش است ».در هشت سال گذشته اغلب شاخصهای
دانشگاهی و پژوهشی و سنجههای تولیدات علمی ما در منطقه و جهان افت کردهاند یا
حداقل از شتابشان کاسته شده است .در برخی حوزهها نیازمند واردات بیشتر شدهایم
و در مسیر خودکفایی ،چندگام رو به عقب برداشتهایم.
ی کند زبان دنیا را میفهمد،
سه .مسئله سوم جامعه و امور اجتماعی است .دولتی که ادعا م 
حتی نتوانسته با مردم خود کشور سخن بگوید و شاهد پایینترین میزان سرمایه اجتماعی
دولتبهویژهدر سالهایپایانیایندولتبودهایم.خروجیبرخورداز موضعنخوتبامردمو
رسانهها،عدمهمراهیمردمدرسیاستهاییهمچونهدفمندییارانههاوپایینآمدننرخ
مشارکتدرانتخاباتاست.اطالعرسانیضعیفدرحوزههایمتعدد کهنمونهبارزشماجرای
بنزین است ،بحرانساز شد .بر اساس بررسیهای میدانی ،حس ناامیدی و میل به مهاجرت
در این سالها افزایش یافت و لطمههای جدی به سرمایه اجتماعی کشور وارد آمد.
چهار.مسئلهچهارماقتصاداست.هرکسدوحوزهپیشینرا-هرچندهمهمواردمستند

بهآمار یاتحلیلهایمعتبراست-نپذیرداز حوزهسومنمیتواندبگذرد،چرا کهمسئلهاز
جنس رویکرد نیست .عملکرد اقتصادی دولت بهصورت ّکمی ثبتشده و قابل ارزیابی
است .خوب است دولتمردان در آستانه خداحافظی بهجای تمجید از موفقیتهای
نداشته ،از سقوط وحشتنا ک ارزش پول ملی بگویند ،از تورم بگویند که تنها در همین
سال۹۹دوبرابرپیشبینیخودشانبود،از ۴۰۰هزار میلیاردتومان کسریبودجهبگویند
که تاوانش را دولتهای آینده و ملت ایران خواهد داد ،از رشد نقدینگی و نابسامانی بازار
ارز ،طال و محصوالت مختلف بگویند ،از کاهش شاخص قدرت خرید بگویند و خالصه
به مردم پاسخ دهند که در این هشت سال چه گذشت که سفرههایشان کوچکتر و
زندگیشانسختترشد.ا کونومیستاخیرا گزارشدادهبود کهدرسالهایاخیر،باوجود
کوچک شدن کیک اقتصاد ایران ،تعداد ثروتمندان و سهم آنها از اقتصاد کشور افزایش
داشته است و این یعنی طبقات پایین و میانی اقتصاد ایران ،عالوه بر تحریم خارجی ،از
تحریم مضاعف داخلی و دولتی هم رنجبردهاند.
ی گردیم».اما کار
پنج.ستادآقایروحانیدر انتخابات۹۶شعار میداد که«بهعقببرنم 
ی گویند
رابهجاییرساندهاند کهجزاندکیمدیردولتییاوارداتچیورانتخوار،همهم 
ی کاش حداقل میشد به عقب برگردیم!
ا 

سردار فدوی:

مرزهای شرقی کشور در امنیت کاملاند

جانشین فرمانده سپاه گفت :مرزهای جمهوری اسالمی
ایران در امنیت کامل هستند و تا کنون هیچ مشکلی
مخصوصا در مرزهای شرقی کشور نداشتهایم.
به گزارش فارس ،دریادار پاسدار علی فدوی ،جانشین
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت:
قوت سپاه ،بسیج و نیروهای مسلح بهگونهای است که
تمامجهانمیدانند کهنمیتوانند کوچکترینخللیدر
امنیت جمهوری اسالمی ایران به وجود آورند.
فدویخاطرنشان کرد:وقتیکهآمریکاییهابهایننتیجهرسیدهاندومیدانند کهدرعرصه
نظامیمقابلجمهوریاسالمیایراننمیتوانندبهپیروزیبرسندوهموارهباشکست
مواجه میشوند ،دیگر کشورها و مجموعهها حساب کار خودشان را میکنند.
مرزهای جمهوری اسالمی ایران در امنیت کامل هستند
ن که مقام معظم رهبری میفرمایند« :زمانی که ما به
جانشین فرمانده سپاه بابیان ای 
قله برسیم ،دشمنیها نیز تمام میشود» ،ازاینرو ما نیز به این سمت حرکت میکنیم
و هرروز به این هدف نزدیکتر میشویم ،تصریح کرد :مرزهای جمهوری اسالمی ایران
در امنیت کامل هستند و تا کنون هیچ مشکلی مخصوصا در مرزهای شرقی کشور
نداشتهایم و بااقتدار و توانمندیهایی که وجود دارد در خصوص مرزها و مجموعهای
باالتر نیز مشکلی به وجود نمیآید.
وی پیرامون حضور پرشور گروههای جهادی در عرصههای خدمترسانی گفت:

قطعا هر حرکتی که به خیل بیانتهای مردم متصل باشد دارای خیروبرکت است .از
ی کار است و زمانی که یک
طرف دیگر بسیج نشان داده است که در همه عرصهها پا 
ی گیرند تا آن گرفتاری را از بین ببرند یا
اتفاق برای هموطنشان میافتد ،دیگر آرام نم 
از آن کم کنند.
حضور  42هزار گروه جهادی ثبتشده در بسیج
جانشین فرمانده سپاه از حضور  42هزار گروه جهادی ثبتشده در بسیج خبر داد و
چ گاه از مشکالتی
افزود :کرونا تمام جهان را دچار مشکل کرده است اما در کشور ما هی 
که برای دیگر کشورها به وجود آمد به وجود نیامده است زیرا ما مردم مسلمانی داریم
که کمک کردن به همنوع را باالترین فریضه میدانند.
مجلس شورای اسالمی پایکار گروههای جهادی آمد
ی کار گروههای جهادی آمده
فدوی ادامه داد :خوشبختانه مجلس شورای اسالمی پا 
است و امسال منابع مالی که این گروهها برای کارهای بزرگ نیاز دارند را پیشبینی
کرده است و انشاءاهلل با شروع به کار آقای رئیسی ،دولت نیز پای کار خواهد آمد و
گرفتاریهای موجود بهزودی حل میشوند.
«بسیج سازندگی» به «بسیج جهاد سازندگی» تغییر میکند
ویبابیاناینکهبهزودیاسمبسیجسازندگیبهبسیججهادسازندگیتغییرمیکند،
گفت:باحلشدنمشکالت کشور باتالشخیلعظیممردمو گروههایجهادی،مردم
ی کنند که کشور مشکالتی همچون مشکل آب داشته است از طرف دیگر
فراموش م 
حضور پررنگ جوانان در عرصههای جهادی دارای خیرات فراوانی است.

سفارت ایران در کابل:

اتباع ایرانی تا اطالع بعدی به افغانستان سفر نکنند
سفارت کشورمان در کابل از اتباع ایرانی خواسته است با توجه به تشدید
مخاطرات امنیتی تا اطالع بعدی از سفر به افغانستان خودداری کنند.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در افغانستان با صدور بیانیهای اعالم کرد:
به دلیل تشدید شرایط امنیتی اتباع ایرانی به افغانستان سفر نکنند .سفارت

رسول مهاجر:

«مادر سیاس ��تپیروزش ��دیموآثار آندر اقتصاد
مش ��اهده ش ��د ».این بخشی از س ��خنان رئیس
دولتهاییازدهمودوازدهمدرآخرینروزهای
ریاستجمهوریاست.عالوهبراو،معاوناول،
س ��خنگو و برخ ��ی دس� �تاندرکاران دولت هم از
بینظی ��رب ��ودنخدماتخودنس ��بتبه۵دهه
گذشتهسخن گفتهاند.ازقضاماهمبراینباوریم
ک ��هدولتآق ��ایروحانیدر چنددههاخیرنظیر
نداشته است ،اما چرا؟ بخوانید:
یک.مسئلهاولرویکردیاست.رئیسجمهور
محترموهمکارانارشدشانپساز ۸سالهنوز
متوجه نشدهاند که ریشه تحریم و تخاصم علیه
ایراناسالمیچیست،زمینههایآن کداماست
وچگونهمیتوانازاثروشدتآن کاست.طبیعی
همهست کهراهحلغلطیبرگزینندومثالتصور
کنند گفتوگویشانباچندرئیسدولتی کهحتی
ی کنند،باعثشده
ورودداروبهایرانراتحریمم 
ی گویندا گر
س ��ایهجنگاز س ��رملتدورشود.م 
ترامپ در آمریکا به قدرت نمیرس ��ید ،وضعیت
ماخوببوداماحواسش ��اننیس ��ت کهخوداین
سخن،بزرگتریننشانهاز فهمورویکردغلطبه
مسائلخارجیاست.ا گرقراربودتغییردولتیدر
آمریکا،سیاس� �تهایدولتایرانراباشکس ��ت
مواجه کندوبهبنبستبکشاند،دیگرچهنیازی
بهانقالباسالمیبود.همینحاال همنمونههایی
در منطقه ما و در جهان هستند که با راه افتادن
نس ��ویدنیا
ناوه ��ایآمریکای ��یاز غ ��رب،در ای 
ی کندیاازتصمیماتخود
دولتهایشانسقوطم 
منصرف میش ��ود اما مگر قرار است ایران چنین
کش ��وریباش ��د؟!ماباتمامضعفهاواشکاالت
ساختاریو گرفتاریهایاقتصادیمان،همانیم
کهدر بیس ��تس ��ال گذش ��تهدر چندینآوردگاه
منطقهای در راستای منافع ملی پنجه در پنجه
آمریکاودنبالههایریزودرش ��تشانداختهایمو
پیروزبودهایم.اشکالاصلیدولتآقایروحانی
درحوزهسیاستخارجیهمهمیناست کهباور
نکردهانددورانشکستیکسیاستدرایرانبا
تغییر یک دولت در آمریکا گذشته است.
دو .اش ��کال اساس ��ی دوم در ح ��وزه سیاس ��ت
داخل ��یاس ��ت.نگاه ��ی ک ��ههمهچی ��زرامعطل
ی کند ،طبیعی اس ��ت که
غرب و بهویژه آمریکا م 
بهتوانداخلیاعتمادنکند،دنبالراهحلهای
مبتکرانه نباش ��د و الگوهای پوس ��یده و کهنه را
مجددا تکرار کند.
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حراج حضوری کاال
مؤسسهایاقتصادیدر نظرداردمقادیری کاال شاملانواعشیرآالتصنعتیچدن،استیلو
برنجدر سایزهایمختلف،قطعاتقابلمونتاژ کیلومترخودرو،قطعاتوماشینآالتصنعتی
مستعمل ،انواع تابلو برق و قطعات الکترونیکی  ،ماشین آالت راهسازی ،تعدادی خودرو
اوراقی ،یک دستگاه جت اسکی و چهار عدد دوچرخه برقی نو را از طریق حراج حضوری به
فروش برساند.
قابل توجه اینكه متقاضیان بایستی  %20مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چك تضمینی
پرداخت نمایند در ضمن دستگاه کارتخوان متصل به بانکهای عضو شتاب در محل حراج
موجود است.

زمان و مكان بازدید
زمان  :سه شنبه  1400/05/12از ساعت 9 :صبح الی  13و  15الی 19
مكان  :قم  ،جاده ارا ک  ،بعد از سیلو ،مقابل پاسگاه ،جنب اداره اتباع خارجی  ،مجتمع
انبارها

زمان و مكان حراج

خبر

چهارشنبه  1400/05/13ساعت  10صبح

جمهوری اسالمی ایران در افغانستان از اتباع ایرانی مقیم در شهرها و مناطق
افغانستانبهاستثنایشهر کابلخواستهرچهزودترخا کافغانستانراترک
کنند.همچنینسفارتایراناز اتباعاین کشور خواستهاستباتوجهبهتشدید
مخاطرات امنیتی تا اطالع بعدی از سفر به افغانستان خودداری کنند.

 ۲۰میلیون دز واکسن خارجی وارد کشور شده است

معاوندیپلماسیاقتصادیوزارتامور خارجه گفت:از زمانآغاز پاندمی کرونا
و ساخت وا کسن در کشورهای مختلف ،حدود  ۲۰میلیون دز وا کسن خارجی
وارد کشور شده است.
رسولمهاجرمعاوندیپلماسیاقتصادیوزارتامورخارجه کشورماندر گفت
وگویی با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در حوزه تأمین وا کسن و تجهیزات

خبر

سرمقاله

خبر

بهداشتی و درمانی تصریح کرد :از زمان آغاز پاندمی کرونا و ساخت وا کسن
در کشورهای مختلف ،حدود  ۲۰میلیون دوز وا کسن خارجی وارد کشور شده
است.مهاجر افزود :وزارت خارجه در زمینه همکاری با کشورهای مختلف در
تولید وا کسن داخلی در زمینه انتقال تکنولوژی ،تجهیزات و تأمین مواد اولیه
نیز نقش بسیار مؤثری داشته است.

مکان :تاالر فرهنگیان واقع در خ شهید لواسانی ،نبش ک 25
دفتر فروش :قم ،خیابان شهید لواسانی ،باالتر از فرمانداری ،بین کوچه 27و 29پال ک281
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