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استاندار گیالن :

تعهد هریک از دستگاه ها برای ایجاد 
شغل در سال جاری، مشخص شود

گیالن امروز- استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه گیالن 
با یادآوری ثبت ایجاد ۲۰ هزار و ۴۴۶ شغل در سامانه رصد طی سال 
گذشته، تأکید کرد که به منظور تحقق هدفگذاری انجام شده برای 
اشتغالزایی در سال جاری، باید تعهد هریک از دستگاه ها با جزئیات 
میزان تعهد مشخص باشد. ارسالن زارع در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه گیالن به آخرین نتایج طرح آمار نیروی کار که در زمستان 
سال 1399 توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت، اشاره و اظهار 
کرد: در این بازه زمانی ، نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۴.۲ درصد 

بوده در حالیکه این شاخص در سطح کشور ۴3 درصد اعالم شد.
اشتغال طی سال  استان در حوزه  اجرایی  تعهد دستگاه های  وی 
1399 را 1۵ هزار و ۶۶3  شغل عنوان کرد و افزود: باتوجه به ظرفیت 
خوب اشتغال استان، ۲۰ هزار و ۴۴۶ شغل در سامانه رصد به ثبت 

رسید و این روند افزایشی طی سال جاری نیز قابل تحقق است.
طی  اشتغال  ایجاد  در  اجرایی  دستگاه های  تعهد  گیالن  استاندار 
برای  سال جاری را ۲1 هزار و ۲9۵ شغل اعالم و تأکید کرد که 
با  باید میزان تعهد هر مجموعه ای  دستیابی به این هدفگذاری، 

جزئیات مشخص باشد.

فرماندار رشت: 

ریشه کنی کرونا نیازمند همت 
همگانی است

گیالن امروز- فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه ریشه کنی 
بیماری منحوس کرونا نیازمند همت همگانی است گفت: در حال 
حاضر در مراکز درمانی شهرستان رشت 3۷9 بیمار بستری هستند.

علی فتح اللهی در جلسه شهرستانی ستاد کرونا رشت اظهارکرد: 
مقابله با کرونا ویروس که یکسالی است فراگیر شده، همت همگانی 
را می طلبد. فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه از ظرفیت های 
شب قدر بهره الزم گرفته شود گفت: همه ما در این شب های باقی 
مانده جهت ریشه کنی این ویروس منحوس از بشریت و سالمتی 
مستدام به درگاه الهی دعا کنیم. وی ادامه داد: نفس کشیدن و 
سالمتی بزرگترین هدیه الهی است، بحران کرونا ویروس تلنگری 
ایجاد کرد که هر جایگاهی که داریم بدان مغرور نباشیم، چرا که 
پست، مدرک و جایگاه هرگز نخواهد توانست در برابر این ویروس 
بایستد. فتح اللهی با بیان اینکه ویروس کرونا در این مدت همه 
ویروس  این  کرد:  اذعان  است  کرده  مختل  را  جهان  فعالیت های 
همه  کرده،  رو  روبه  مشکالتی  با  را  بشری  فعالیت های  و  اقتصاد 
بحران های اقتصادی، سیل و زلزله در مدت کوتاهی حل می شد اما 
این ویروس همه فعالیت های بشری را بیش از یک سال است که 
تحت شعاع قرار داده است.  فرماندار رشت با تاکید بر اینکه ویروس 
کرونا بسیار هوشمندانه عمل می کند اذعان کرد: هر کجا به اصول 
بهداشتی توجهی نشده و ضعیف عمل شود، ویروس بسیار قوی است 
و برعکس هر وقت به پروتکل های بهداشتی توجه شود و از عادی 

انگاری نشود با این ویروس منحوس مقابله الزم انجام می شود.
فتح اللهی با تاکید بر اینکه باور کنید که شرایط عادی نیست اضافه 
کرد: با دستور و استفاده از قوه قهریه این ویروس ریشه کن نخواهد 

شد، ریشه کنی این ویروس یک همت همگانی را می طلبد.
وی میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی طبق اعالم ستاد کرونا 
طی هفته گذشته در گیالن را ۵1 درصد اعالم کرد و گفت: اکنون 
این آمار به ۶1 درصد افزایش یافته است و با میانگین کشوری تنها 

یک درصد فاصله دارد. 

واکسن کرونا به ١٠ هزار سالمند 
باالی ۸٠ سال گیالن تزریق شد

گیالن امروز- مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیالن گفت: 
تاکنون واکسن کرونا به 1۰ هزار نفر از سالمندان باالی ۸۰ سال در 
این استان تزریق شده است. دکتر حسن رخ شاد در گفت و گو با 
ایرنا افزود : واکسیناسیون کرونا به افراد باالی ۸۰ سال از سه شنبه 
گذشته همزمان با سراسر کشور در گیالن آغاز شده و همچنان هم 
ادامه دارد. وی با اشاره به آمار حدود ۵۵ هزار سالمند باالی ۸۰ 
سال در گیالن خاطر نشان کرد: این گروه سنی به هیچ وجه نگران 
نباشند تا زمانی که واکسیناسیون این گروه سنی به اتمام نرسد، 
تزریق واکسن گروه دیگری را آغاز نمی کنیم.   مدیر گروه بیماری 
برای  اینکه در مواردی  بیان  با  های مرکز بهداشت استان گیالن 
تزریق واکسن کرونا برای گروه سنی یاد شده شاهد ازدحام جمعیت 
هستیم، اظهار داشت: معموال این ازدحام به دلیل وجود همراهان 
این سالمندان است که برای جلوگیری از شلوغی و کاهش خطر در 
محل تزریق واکسن، این افراد باید به تنهایی در غیراینصورت فقط با 

یک همراه حضور یابند.

توزیع کارت های »نان متبرک آستان 
قدس رضوی« در گیالن

گیالن امروز- دبیر کانون های خدمت رضوی آستان قدس رضوی 
گیالن از توزیع کارت های نان متبرک آستان قدس رضوی در قالب 

سفره های مهربانی در مناطق مختلف گیالن خبر داد.
به گزارش شبستان، جواد شفیعی ثابت به کمک های کانون های 
خدمت رضوی آستان قدس در گیالن طی ماه مبارک رمضان اشاره 
و اظهار کرد: کانون های خدمت رضوی با همکاری یاوران رضوی 
فعالیت های گسترده ای در گیالن دارند. دبیر کانون های خدمت 
تهیه بسته های  اینکه  بیان  با  رضوی آستان قدس رضوی گیالن 
معیشتی از اهم فعالیت های این کانون با همکاری بنیاد کرامت 
هزار  هدیه ۴۵۰  کارت  گفت: ۲۶۴  است  رمضان  ایام  در  رضوی 
تومانی در قالب طرح سفره های مهربانی و کارت نان های متبرک 
بین نیازمندان گیالنی در این ماه توزیع شد.  شفیعی ثابت اذعان 
کرد : نذورات و کمک های مردمی جهت کمک به نیازمندان به 
به حوزه  توزیع می شود. وی  و  آوری  یاوران رضوی جمع  همت 
های فعالیت کانون های خدمت رضوی پرداخت و ادامه داد: این 
بانوان،  فرهنگی،  قرآنی،  حقوقی،  درمانی،  زمینه های  در  کانون ها 
جوانان، نوجوانان، تبلیغی، ترویجی و ایثار و شهادت خدماتی را در 
سطح استان ارائه می دهند.   دبیر کانون های خدمت رضوی آستان 
قدس رضوی گیالن تصریح کرد: کمک های نقدی و غیر نقدی و 
نذورات همه مردم در سامانه استان قدس رضوی ثبت می شود.  
شفیعی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر گیالن یک هزار و ۸۰۰ 

خادمیار رضوی دارد. 
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آزادسازی و خصوصی سازی دوگانه ضروری اقتصاد

)ادامه از صفحه 1(
به معنای خروج  و کارها  به کسب  این، ورود شرکت های دولتی  بر  عالوه 
شرکت های خصوصی و آسیب به آنها و ایجاد فساد، ناکارآمدی و رانت است. 
اما عالج این مشکالت در گرو خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت یا 
که  است  بخش خصوصی  به  دولتی  بنگاه های  از  بخشی  یا  تمام  مدیریت 

منجر  انگیزشی،  شکست  رفع  با  می تواند 
رشد  افزایش  و  بنگاه ها  کارایی  افزایش  به 

اقتصادی شود.
خصوصی سازی در ایران را می توان به چند 
 13۶9 سال  از  اول  دوره  کرد.  تقسیم  دوره 
کشید.  طول   13۷3 سال  تا  و  شد  شروع 
مجموع ارزش واگذاری ها در این دوره چیزی 
که  بود  تومان  میلیارد   1۷3.۲۸ حدود  در 
۴۰.1درصد آن از طریق مذاکره، ۴۶.۶درصد 
از طریق بورس و 13.۶درصد به روش مزایده 
تعارض  دلیل  به  دوره  این  در  شد.  واگذار 
مقررات، بالتکلیفی مالکیت و مدیریت و نقش 
پررنگ مذاکره در واگذاری ها، عدم شفافیت ها 

و نارضایتی هایی را در پی داشت.
در دوره دوم واگذاری ها که از سال 13۷۴ تا 
سال 13۷۸ طول کشید، نقش بورس افزایش 
یافت و نقش مذاکره کمرنگ شد. به طوری 
که از مجموع ۴۸9 میلیارد واگذاری در این 
بورس، ۶.۶  از طریق  آن  دوره، ۸۵.۶ درصد 
درصد از طریق مزایده و ۷.۸ درصد به روش 

مذاکره واگذار شد.
اما در دوره سوم که از سال 13۷9 تا سال 13۸3 بود به طور کلی روش 
مذاکره حذف و از مجموعه ۲11۶ میلیارد تومان واگذاری در این دوره، ۸۲.۵ 

درصد از طریق بورس و 1۷.۵ درصد به روش مزایده واگذار شد.
از سال 13۸۴ به بعد، با ابالغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، خصوصی سازی سیر 
صعودی به خود گرفت. در شکل زیر روند ارزش واگذاری ها در قیمت های 
جاری و قیمت های پایه شش ماهه اول سال 99 قابل مشاهده است. همانطور 
که مشاهده می شود بخش قابل توجهی از خصوصی سازی ها در اواخر دهه 

۸۰ و اوایل دهه 9۰ بوده است.

چالش های خصوصی سازی در ایران
گسترده،  قیمت گذاری  نظیر  چالش هایی  با  ایران  در  کالن  اقتصاد  محیط 
انحصار های بسیار باال، تورم باال، بحران بانکی جدی و ممیز محوری سازمان 
مالیاتی و تامین اجتماعی مواجه است که به شدت به بنگاه ها فشار می آورند. 
از طرف دیگر با بحران جدی ارزی و سرکوب و جهش نرخ ارز، بحران پایداری 

مالی صندوق های بازنشستگی و عدم ثبات اقتصاد کالن روبرو هستیم. 
این چالش ها در کنار هم شرایطی را رقم زده که امکان خصوصی سازی موفق 
را در کشور کاهش داده است. برای توضیح علت آن می توان گفت بخش 
خصوصی با انگیزه بیشینه کردن سود، اداره یک بنگاه را به دست می گیرد، 
اما مادامی که قیمت گذاری نهاده، قیمت گذاری محصول و اعوجاج بازار ارز 
وجود دارد، نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و حضور او منجر به 

حداکثر شدن سود در اقتصاد نمی شود.
بحث  در  عادی  غیر  و  امنیتی  ایجاد شدن شرایط  دلیل  به  دیگر  از طرف 
خصوصی سازی که سبب باال رفتن ریسک آن شده، بسیاری از افرادی که 
امکان زد و بند با نهادهای امنیتی را دارند به بهانه نجات بنگاه و به بهای 

فروش زمین ها و ماشین آالت آن، وارد فرآیند خصوصی سازی می شوند.
چالش سوم در خصوصی سازی اولویت بندی اشتباه در این مکانیزم است. 
در حالی که بسیاری از کارخانجات در کشور، مانند کارخانه های فوالدی و... 
بانکداری کشور برای  دولتی هستند، به سراغ دو حوزه حساس آموزش و 
خصوصی سازی رفته ایم. به عنوان نمونه در حوزه آموزش و پرورش، ۵1 
درصد از مدارس تهران و ۲۵ درصد مدارس سراسر کشور خصوصی هستند. 
خصوصی سازی بانک ها نیز در کشور های بسیار پیشرفته به عنوان آخرین 
مرحله خصوصی سازی به حساب می آید. به عنوان نمونه در کشور چین، 
مالکیت و یا حداقل مدیریت همه بانک ها در اختیار دولت است. این در حالی 
است که مقصر اصلی بخش عمده خلق نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم در 

اواخر دهه ۸۰ و همچنین در حال حاضر، بانک های خصوصی بودند.
چالش بعدی خصوصی سازی در ایران، فرآیند معیوب واگذاری ها بوده که 
غالباً منجر به اختصاصی سازی شده و رانت هایی را ایجاد کرده است. این 
فرآیند عالوه بر این که باعث بهره وری بنگاه ها در اقتصاد نشده، در برخی 
موارد منجر به تعطیلی بنگاه ها نیز شده است. از طرف دیگر چالش های ارزش 

گذاری و تورم باال باعث به هم خوردن واگذاری های اقساطی شده است.
همه این چالش ها یک شرایط حکمرانی را رقم زده که در آن حتی بهترین 
خصوصی سازی در ایران که واگذاری کشت و صنعت دشت مغان بود و باعث 
شده بود اشتغال و بهره وری در آن شرکت افزایش یابد، ابطال شد. بنابراین 
امکان ادامه خصوصی سازی با این شرایط اقتصادی وجود ندارد. البته طوالنی 
شدن پروژه های کالن خصوصی سازی و نداشتن اولویت و برنامه هم سبب 

شده تا نتیجه مطلوبی در خصوصی سازی نصیب کشور نشود.
چالش دیگر در بحث خصوصی سازی سهام عدالت است که برای تخصیص 
و  اولین مشکل سهام عدالت شمولیت  نداشت.  مناسبی وجود  آن، منطق 
عادالنه نبودن تخصیص آن در بسیاری از موارد است تا جایی که بسیاری 
از افراد متمول، دارای سهام عدالت هستند اما بسیاری از دهک های پایین 
درآمدی از آن بی بهره هستند. مشکل بعدی در این خصوص، مشکل ساختار 
انگیزشی و نحوه حکمرانی شرکت های سهام عدالت است که عماًل آنها را به 
حیاط خلوت دولتی ها تبدیل کرده است و منجر شده مقرراتی که فاقد منطق 
اقتصادی هستند بر آنها حاکم شود. به عنوان نمونه، فروش محصوالت این 
شرکت ها با نرخ های مصوب دولتی باعث کاهش سود آوری این شرکت ها 
و زیان رسیدن به صاحبان آنها شده است. ازطرف دیگر دولت با دوشیدن 
این شرکت ها و عدم افزایش سرمایه آنها باعث آسیب شدید به صنایع مهم 
کشور شده به نحوی که یکی از دالیل کاهش روند سرمایه گذاری در کشور 
بوده است. اخیرا نیز ETFها در واگذاری سهام عدالت مطرح شده اند که 
عماًل با اضافه کردن یک الیه به حیاط خلوت موجود، وضعیت را بغرنج تر و 
پیچیده تر کرده و رصد، مدیریت و جلوگیری از سوء استفاده در این شرکتها 

را سخت تر می کند.
سال  از  که  است  دیگری  چالش  و  مشکل  دولتی،   ETF صندوق های 
صندوق ها  این  مشکل  ترین  اصلی  شد.  گذاشته  آن  بنای  سنگ  گذشته 
این صنایع  کارایی  کاهش  باعث  که  بود  دولتی  حفظ صندلی های طالیی 
شده بودند و تنها ظاهرا خصوصی شده و به نام مردم می شد اما همچنان به 
کام سیاسیون و مدیران بود، بدون اینکه امکان ردیابی سوء استفاده ها وجود 

داشته باشد.
چه باید کرد؟

اوالً خصوصی سازی بخش بانکی و آموزش و پرورش را باید از سایر بخش ها 
جدا کرد. خصوصی سازی بخش بانکی مالحظات جدی دارد که باید در نظر 
گرفته شود چون بانک ها با راه های مختلف از جمله دادن نرخ بهره موهومی 
و جذب سپرده می توانند سود موهومی بسازند. این بخش نیاز به تنظیم گری 

جدی دارد که هنوز مکانیزم و توانایی آن در بانک مرکزی وجود ندارد و باید 
جزء آخرین آزادسازی ها باشد.

بانک ها در دهه ۸۰ یک پیشرانه جدید برای  متاسفانه با خصوصی سازی 
خلق نقدینگی ایجاد شد که در کنار کسری بودجه، منجر به رشد بی ضابطه 
نقدینگی در کشور و خروج آن به بازار های نامولد شد. خصوصی سازی بانک ها 
خصوصی  بانک های  و  شود  متوقف  باید 
شده بر اساس استانداردهای جهانی، مورد 
نظارت بسیار جدی قرار گرفته و اصالحات 

نظام بانکی انجام شود.
در  سازی  خصوصی  بحث  با  رابطه  در 
دو  گفت  توان  می  نیز  پرورش  و  آموزش 
نوع پیچیدگی برای مردم وجود دارد. اولین 
پیچیدگی مربوط به عدم تقارن اطالعات 
نمی توانند  والدین  که  معنا  این  به  است 
ارزیابی  را  مدارس  در  شده  ارائه  خدمات 
بنابراین در بعضی مواقع الزم است  کنند 
یک سال عمر فرزند خود را برای ارزیابی 
این  یک مدرسه تلف کند. برطرف کردن 
سازوکار  و  نظام  اصالح  با  تنها  مشکل، 

ارزیابی درست مدارس امکان پذیر است.
اما چالش دیگری که در این حوزه وجود 
به  پرورش  و  آموزش  که  است  این  دارد 
عنوان دو فعالیت که جایگزین یکدیگرند 
اولی اندازه پذیر است اما دومی اندازه پذیر 
به  و  مقوله  دو  این  که  مادامی  نیست. 
خصوص پژوهش به درستی تبیین نشود و 
شاخص های قابل اندازه گیری برای آن ها ارائه نشود، امکان خصوصی سازی 

آن وجود ندارد.
بنابراین همانطور که گفته شد خصوصی سازی دو مقوله آموزش و پرورش 
اما  شود  اجرا  کشور  در  سازی ها  آخرین خصوصی  عنوان  به  باید  بانکها  و 
با چهار نوع اعوجاج در کشور  برای خصوصی سازی در نگاه های مختلف، 
روبرو هستیم که باید قبل از خصوصی سازی برطرف شوند. اولین اعوجاج،  
خاصی  گروه های  به  رانت  اعطای  باعث  که  هاست  نهاده  گذاری  قیمت 
می شود. اعوجاج دوم، قیمت گذاری دستوری محصوالت است که سبب شده 
خصوصی سازی در هر حوزه ای بی معنا شود. با وجود قیمت گذاری نهاده 
و محصول عماًل حضور بخش خصوصی برای بیشینه کردن کارایی و سود 
معنایی نخواهد داشت. اعوجاج سوم، اعوجاج ایجاد شده توسط دولت در بازار 
کار است که با قانون غلط کار، به بنگاه ها و بخش خصوصی اجازه فعالیت 
انعطاف پذیر داده نمی شود. چهارمین و مهمترین اعوجاج، سرکوب ارز است 
که منجر به ارزان شدن واردات و از بین رفتن صنایع داخلی می شود. به طور 
مثال می توان شرکت هپکو، ارج، آزمایش را نام برد که به دلیل برداشتن 
تعرفه ها و سرکوب نرخ ارز، واردات محصوالت مشابه ارزان شده و منجر به 
ورشکستگی آنها شده است. با خصوصی کردن چنین صنایعی با وجود ارز 

سرکوب شده، عالوه بر از بین رفتن اشتغال، تولید هم از بین می رود.
آزادسازی  آن  مجموع  به  که  اعوجاج ها  این  سازی  برطرف  کلی  طور  به 
می گویند، الزمه خصوصی سازی در ایران است. بازیگر منطقه و جهان شدن 

ایران در بازار نهاده و محصول، امکان دستکاری قیمتی را از بین می برد.
از آنجایی که آزادسازی و برطرف کردن این اعوجاج ها پیش نیاز خصوصی 
با  باید  آزادسازی، چگونه  از  قبل  این سوال پیش می آید که  است،  سازی 
خصوصی سازی رفتار کرد. بهترین راه حلی که با بررسی تجربیات کشورها 
و انواع روشهای مختلف خصوصی سازی به دست می آید، تجربه ای شبیه به 
کشور سوئد است. به این معنا که برای یک دوره 3 تا ۴ ساله یک صندوق 
ایجاد کنیم و کلیه شرکت های دولتی، شبه دولتی و عمومی،  ثروت ملی 
از شرکتهای زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی گرفته تا شرکت های زیر 
این  بدهیم.  قرار  آن  زیر مجموعه  را  رهبری  نظر  تحت  نهادهای  مجموعه 
صندوق مدیریت ثروت عمومی زیر مجموعه شخص رئیس جمهور است و 
شخص رئیس جمهور در قبال عملکرد آن پاسخگو است. قانونی که برای این 
نهاد نوشته می شود باید هدف مولد سازی دارایی ها را در آن دنبال کند و 
ساالنه صندوق را ملزم به داشتن عملکردی با یک نرخ معلوم نماید. در غیر 

اینصورت باید تیم مدیریتی آن برکنار شود.

آقازاده، نماینده رشت در مجلس : 

ساختار جذب و گزینش معیوب در آموزش و پرورش است
گیالن امروز- نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام ساختار جذب 
و گزینش آموزش و پرورش را ساختاری معیوب و ناکارآمد دانست و گفت: 
مجلس در باب مطالبات معلمان حساسیت خاصی دارد و با جدیت به دنبال 

رفع مشکالت ایجاد شده است.
به گزارش شبستان، »سیدعلی آقازاده« عنوان کرد: معلمان با تمام احساس 
مسئولیت و تعهد در جهت پرورش مادی و معنوی فرزندان ایران اسالمی 
مظلومانه گام برمی دارند و قطعا زحمات و تالش های آنان فراموش شدنی 

نیست.
در  اینکه  بیان  با  مجلس  در  خمام  و  رشت  مردم شهرستان های  نماینده 
سال 99 و در مجلس یازدهم یکسری اقدامات جدیدی در قبال حمایت از 
معلمان انجام شد تصریح کرد: مجلس یازدهم با پیگیری هایی که داشت 
تا  کرد  موظف  معلمان  حقوق  و  حق  و  همسان سازی  بحث  در  را  دولت 

اقداماتی را در این حوزه انجام دهد.
وی سابقه عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور و ساختارهای 
مقاطع  در  که  نیروهایی  از  پشتیبانی  و  جذب  مدیریت  جذب،  ورودی، 
مختلف و در عضویت های مختلف در آن جذب می شوند را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: این ساختار جذب و گزینش یک ساختار معیوب و ناکارآمد و 

واقعا چالش بسیار بزرگی در مسیر کشور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز داشت: همواره 
عملکرد برنامه ریزان آموزش و پرورش البته نه نیروهای صف و یا استان ها 
بلکه آنچه که مربوط به تهران می شد در رابطه با گزینش، جذب معلمان 
و  سلیقه ای  بی برنامه،  ناکارآمد،  بسیار  داشتند  که  عضویت هایی  سایر  و 

غیردانشی بود.
نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه حوزه 
جذب و پشتیبانی در آموزش و پرورش همواره مشکل داشته است اذعان 
باعث شده که مجلس و حتی خود وزارت آموزش و  کرد: همین مسئله 
بلندمدت را  برنامه ریزی کوتاه و  نتوانند یک تصمیم واحد و یک  پرورش 

برای دفاع از حق و حقوق معلمان داشته باشند.
نهضتی ها،  حق التدریسی ها،  قالب  در  معلمان  تجمع  موضوع  آقازاده 
غیرانتفاعی ها و سایر عضویت ها را هم مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: 
چندین حوزه اینچنینی هست که آموزش و پرورش به آن ورود و در آن 
عنوان یک  به  این مشکالت  به همین جهت  و  است  مشکل آفرینی کرده 

دغدغه بزرگ نصیب جامعه ما شد.
سردرگمی،  بی برنامگی،  نتیجه  شده  اشاره  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
باندبازی، معامله گری و سوءمدیریتی است که سال های سال در آموزش 
و پرورش وجود داشته یادآور شد: مجلس به طور مثال در تعیین تکلیف 

مجموعه عضویت ها، تبدیل وضعیت آن ها، گزینش ها، همسان سازی حقوق 
معلمان و بحث رتبه بندی اقدامات خوبی را انجام داده است.

اینکه  بر  تاکید  با  نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس 
قرار شده از طریق دانشگاه نسبت به جذب معلمان اقدام شود اضافه کرد: 
به  تعیین تکلیف و نسبت  ارتقاء معلمان  و  اقدام در بحث آموزش  این  با 
انجام  مؤثری  اقدامات  انسانی  نیروی  و  آموزشی  و ساماندهی  سازماندهی 
خواهد شد که در آن صورت قطعا مشکالت اشاره شده هم کاهش پیدا 
می کند. آقازاده با اشاره به اینکه مجلس در باب مطالبات معلمان حساسیت 
خاصی دارد تصریح کرد: در یک سال و اندی که جامعه دچار یک بیماری 
مزمن و سختی به نام ویروس کرونا است بسیاری از حوزه ها تعطیل شده 
و مشکالت عدیده ای برای بسیاری از سازمان ها به وجود آمد اما سیستم 
آموزشی و معلمان به جهت آن تعهد، تدین و احساس مسئولیتی که دارند 

وارد کار شدند و میدان را خالی نکردند.
وی حضور معلمان در یک میدان جهادی و با یک روحیه جهادی را برای 
پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی قابل ستایش و ستودنی دانست و اظهار 
اینکه  برای  اوج شیوع ویروس کرونا معلمان  داشت: دیدیم که در دوران 
روند آموزش تعطیل نشود حتی به منازل دانش آموزان هم مراجعه و با تک 

تک آن ها ارتباط برقرار می کردند.

شبهاتی در رد صالحیت بعضی از کاندیداهای شورای شهر 
علیرضا خانی

بررسی صالحیت  در  و  وروستا  انتخابات شوراهای شهر  دوره  در ششمین   
کاندیداها تعدادی از آنها با استناد به بند ج ماده 33 قانون شوراها به عنوان 
اشتهار به فساد و متجاهران به فسق رد صالحیت شدند. صرف نظر ازاینکه 
یکی از کاندیداهای مونث شورای شهر الهیجان با ارایه مدارکی به دفتر روزنامه 
دال براینکه در زمان دانشجویی در زمینه قرائت و ترتیل قرآن کریم در یکی 
ازدانشگاههای الهیجان رتبه برتر را کسب کرده وهمچنین در مراسم های 
مذهبی  یکی از خادمین اهل بیت)ع( در الهیجان بوده با استناد به این ماده 
و بند رد صالحیت شده است.   اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق بر 
اساس بند ج ماده 33 قانون شوراها که به واسطه آن حتی برخی از اعضای 

فعلی شوراهای شهر نیز رد صالحیت شده اند دارای تعریف خاص خود از حیث 
شرعی و قانونی است و ناظر به مواردی است که فردی در ارتکاب گناهان 
واعمال ضد اخالقی یا غیر شرعی اصرار بورزد و بدون مالحظه ای  اعمال 
مذکور را ادامه داده و تظاهر نماید و این امردر شهر و در بین مردم مشهور باشد.

اما حال این سوال در ذهن می آید که چگونه است افرادی که مشهور و متجاهر 
به فسق و فساد هستند و هم اکنون در جایگاه قانون گذاری شهرها قرار دارند 
، هیچ نهاد نظارتی برای لغو عضویت آنها اقدام قانونی نکرده است ؟مسوولیت 
این چهار سال گذشته را به پای چه کسی باید نوشت؟ البته شاید پاسخ به این 
سوال زیاد سخت نباشد چرا که لغو عضویت اعضای شورای شهری که مشهور 
به فساد و متجاهران به فسق هستند جز با احکام قضایی در دادگاه صالح 

امکانپذیر نیست که اگر این کاندیداها در استعالم های دستگاههای قضایی ، 
امنیتی و اطالعاتی اگر چنین موردی برای آنها اعالم می شد قطعا در هیات 
اجرایی صالحیت آنها رد می گردید و تایید وعدم تایید صالحیت شان به هیات 
نظارت کشیده نمی شد. البته شاید ما به عملکرد اعضای شوراهای اسالمی 
شهر انتقاد داشته باشیم و گاه عملکرد آنها را به چالش کشیده باشیم اما رد 
صالحیت برخی از کاندیداها به واسطه چنین بندهایی به نظر می رسد از نظر 
افکار عمومی و ارزیابی مردم شبهه بر انگیز است و بهتر است حداقل مصادیقی 
که بند ج ماده 33 را بر کاندیدا مترتب کرده است دقیقا به او اعالم شود تا 
خود کاندیدا از چرایی رد صالحیت خود آگاهی دقیق یافته و شبهات قضیه 

نیز کاسته شود.


