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ﻣﻦ و اماس

گفتوگو با ناهید توسلی

ﺧﺒﺮ

یک تصمیم؛
بازی »اماس« تمام میشود

تریبون در دست تخریبگران ضدزن

معاون آموزشی وزیر علوم:

ﻣﺮﯾﻢ ﭘﯿﻤﺎن

عمودی:
 -۱حیــران و ســرگردان -ابــزار مکانیکــی
 -۲عصــاره -خــوش چهــره -از میادیــن مهم و
اصلــی تهران کــه در خیابان ولیعصر قــرار دارد
 -۳هیئت منصفه -ارباب -ســیاه زخم  -۴حلق-
از باشــگاههای فوتبال اسپانیا -ســخن کنایهآمیز
 -۵گوشهای در دســتگاه همایون -پیشی گرفتن-
فشــار برای راندن چیزی  -۶الفبای موســیقی -از
ابزار حفــاری -عموم مــردم  -۷الزم و ضروری-
شــفاهی -ســرخاب  -۸انــدک -همســر امــام
علی)ع( -آش ســنتی یزد  -۹واحــد اندازهگیری

مقاومت الکتریکی -با ســالح گرم پرتاب میشود-
دســر ســنتی از عصاره جوانه گندم  -۱۰منســوب
به آخرت -چنــد رئیس -حیوان وحشــی  -۱۱مغز
ســر -مغفرت -بــزرگ و عظیــم  -۱۲کتاب شــعر
ســعدی شــیرازی -جوانمرد -ضمیر متکلموحده

ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮا؛  2رواﯾﺖ
کســی که این ادعــا را کرده ،همراهــی و همخوانی
دارد؟ روایت دیگر از ماجرای ویدئوی دادن اطالعات
زنان مطلقه به صندوق جمعیت و توســعه سازمان
ملل برای کار در آنتالیا ،روایت گفتمان انتقادی است
که به ما میگوید زبان شــکلدهنده درک ما از جهان
خارج اســت و هرکس از طریق زبان ماهیت سلطه
و قدرت اجتماعــی دورانــش را درک و گفتمانی در
جهت بازتولید و تداوم سلطه یا نقد و نهی آن ایجاد
میکند؛ نظامهای فکری هر شــخص تحتتأثیر زبان
گروهی که در آن بهســر میبــرد و به آن عادت دارد،
واقعیت را شــکل میدهــد و در ذهنش تصویری از
واقعیت میسازد .هیچ دو همزبان را نمیتوان یافت
که با وجود داشتن الفبای زبانی مشترک ،واقعیتهای
اجتماعی را یکســان درک و منعکس کنند .از این رو
فرهنگ کــه از طریق همجواری در خانواده و گروهها
به شخص ایمنی و قدرت میبخشند ،نقش مؤثری در
شکلدهی ساختار زبانی دارند .در فرهنگ جنسیتزده،
زبــان و گفتمان زن و مرد براســاس سلســلهمراتب

فرادســتی مرد »به ما هو مرد« و فرودستی زن تنهای
بدون مرد شــکل میگیرد و ایــن زبان در مواقع مهم
بهطور ناخودآگاه فرهنگ نابرابر جنسیتی شکلگرفته
در ذهن را از طریق بازنمودهای ذهن به زبان میآورد.
در فرهنگ و بر زبان جنســیتزده ،زن جوان مطلقه
بهویژه زن جــوان فقیر صاحب کودک و سرپرســت
خانوار زیر خط فقر تنها یک راه گذران دارد و فقط به
درد کار در آنتالیــا میخورد؛ ازاینرو دادن اطالعاتش
بــه صنــدوق جمعیــت و توســعه ســازمان ملل
همردیف عمل منکر و ترویج فحشــا تصویر میشود
و گفتمان کنترل را میســازد .گفتمانی که با ریاکاری
و دســتکاری حقیقت و سندسازی از طریق حمایت
نمادین سعی در اقناع و تغییر عقیده دیگران به نفع
خود دارد .درســت در همینجاســت که پای تحلیل
گفتمان انتقادی به میان میآید؛ کنترل ذهن دیگران
یکــی از کارکردهای اصلی متن و گفتار اســت و باید
توجه داشــت که زبان زور امروزه دیگر در اعمال زور
بازو بیان نمیشود ،بلکه زبان سلطه را برای طبیعی و

 -۱۳جویدنی اســت -پیروی کــردن -میوه صددانه
یاقوت  -۱۴ذکر جزئیات مطلبی -شهر جنوبی ایتالیا
که بهشــت تابستانی گردشگران اســت -بندری در
اوکراین  -۱۵عقیــم و نازا -فیلســوف ،ریاضیدان،
ستارهشناس و رباعیسرای ایرانی دوره سلجوقی.

ﺣﻞ ﺳﻮدوﮐﻮ 1821

افقی:
 -۱سرنگون -از بازیهای شیرین دوران کودکی
 -۲غروبکردن -بچه ســگ -اتومبیل  -۳شرعی-
اشــاره -جادوگر  -۴پاســخ مثبت -خوششــکل-
نگین انگشــتر  -۵آخریــن یکرقمی -فوق -کالری
متر  -۶محکم و اســتوار -واحد پــول هلند -یازده
 -۷یــار همایــون -درگیــر -لکنت ناگهانــی زبان
 -۸زمــان آغازین -ظــرف حمل مایعــات -نوعی
دوخــت در خیاطــی  -۹از مصالح ســاختمانی-
ژتــون -پهنــاور  -۱۰مذکــر -پاییــن کــوه -میانه
 – ۱۱مورد عفو قرارگرفتــن -رخوت -صد مترمربع
 -۱۲نمایش با ســاز و آواز -تیراژ -برای بیان تأسف
به کار میرود  -۱۳طــول معینی از زمان -امپراتور
دیوانه روم باســتان -رهبر اســتقالل هندوســتان
 -۱۴برج ششم فلکی -زاینده -سازمان فضانوردی
آمریکا  -۱۵فناوری – معشوق.

مینو مرتاضیلنگــرودی :یک روایــت ،روایت خانم
آلیا از رابطه نامشــروع صندوق جمعیت و توســعه
ســازمان ملل بــا آدرس زنان مطلقــه و زنان جوان
و زیر خط فقر و سرپرســت خانوار اســت .اخیرا وی
در ویدئویــی صراحتا معاونت امور زنــان و خانواده
ریاســتجمهوری را متهــم کرده که در قــراردادی
»اطالعــات زنــان ،بهخصــوص زنان مطلقــه  ۲۰تا
 ۲۵ســاله« را در اختیار صندوق توســعه و جمعیت
ســازمان ملل متحد قرار داده است .ایشان همچنین
مدعی میشــود که صنــدوق توســعه و جمعیت
سازمان ملل متحد به بهانه کارآفرینی برای این زنان
به دنبال کارکردن آنان در منطقه توریســتی »آنتالیا«
در ترکیه اســت .او البته توضیح نمیدهد چگونه به
ایــن خالف پی برده و اظهار تعجب نمیکند چرا قوه
قضائیه جلوی این خالف آشــکار را تاکنون نگرفته و
نمیگیرد؟ مدعی هم به ما نمیگوید چه مدتی است
به این خالف پی برده و چرا تا امروز ســکوت کرده و
حال و اکنون را برای افشاگری و نهی از منکر انتخاب
کرده اســت؟ حاال ببینیم صندوق توسعه و جمعیت
سازمان ملل چیست و چه اهدافی را دنبال میکند و
اساســا اهداف این صندوق تا چه میزان با رمزگشایی

منالشمس است ،آیا کاری اخالقی و اسالمی است؟
ایشــان نقطهنظرهای متضاد و تعجبآور دیگری را
هم پیشترها گفتهاند و باید از خانم آلیا پرســید که اگر
همه این اظهارات ایشان درست است و به آن باورمندید
و بــه زنان توصیه میکنید ،پس چرا خودشــان خانه و
شوهرداری و بچهداری و ...را رها کرده و به »سیاست«،
)کــه به زعم من و با این ادبیات و تئوریهای موجود در
جهان امری کامال »نرینه« است( روی آوردهاند؟ و اینک
که تریبون در دستشان است ،چرا برای تخریب معاونت
امور زنان دولت که بانویی مؤمنه ،فرهیخته ،روشنفکر،
کوشا و آشــنا به همه مسائل حوزه زنان بوده و بیش از
مشــغول خدمت است ،تهمت میزنند؟
 ۲۰سال است
ِ
درحالیکه خود ایشــان از زنان مسلمان هزینه میکنند.
تأسفبار است که بخشی از زنانی که صندلیهای قدرت
سیاســی را )البته قدرت سیاســی با گفتمان تکجنسه
مردانه( ،در اختیار دارند به جای کوشــش در اصالح و
تغییر این گفتمان تکجنســی به گفتمانی »فراجنسی«،
در پی فربهکردن قدرت سیاسی مذکر هستند!
 به نظر شــما چنین تهمت بزرگی به عرصه زنان
جوان بیوه از چه مرجعی قابل پیگیری است؟
بدیهی اســت پیگیری تهمتهــای اینچنینی باید
از ســوی قوه قضائیه با درخواســت ارائه سند و مدرک

صورت بگیــرد .اما اینکه چرا نهادهای مســئول ،پیگیر
چنیــن اتهامهایی که بیش از آنکــه خانم موالوردی را
زیر ســؤال ببرد ،نظام اســالمی ،دولت و حاکمیت را زیر
ســؤال میبرد و با آبروی نظامی که حفظ حرمت زنان
و خانواده برایش یکی از مهمترین داعیههاســت بازی
میکند!
اینکه چرا هســته مرکزی و اصلی ایــن اتهام ،زنان
جوان مطلقه یا شــوهر ازدستداده هستند و با نگاهی
اینگونه غیرانســانی ،اخالقی و غیراســالمی ،مشخص
نیســت! آیا تبلیغ سوء و تنزل شخصیت و تقلیل حقوق
انسانی زن همسر ازدســتداده و گزینش او برای کاری
غیراخالقی کاری اســت که از ســوی خانمی مسلمان
و باایمــان پذیرفتنــی باشــد؟ آیــا انتســاب چنین کار
غیرانسانیای به بانویی مؤمنه و دیندار ،تحصیلکرده و
حقوقدان که از ســوی ریاست اجرائی کشوری اسالمی
برای حفظ حقوق انســانی زنان مسلمان ایران ،برگزیده
شــده است ،با هیچیک از مؤلفههای جمهوری اسالمی
ایران میتواند هماهنگی داشته باشد؟
بعید به نظر میرســد امکان چنیــن اتهامی ،حتی
از ســوی هر ایرانــی ضدانقالب و ضددیــن ،به یکی از
اعضای زن در دولت زده شــود .مهمتر از آن حتی آنان
که با همه هستی جمهوری اســالمی ایران مخالفاند
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

 نگاه جنســیتی به زن در صحبتهــای نماینده
پیشین مجلس که زمانی در فراکسیون زنان نیز حضور
داشته ،بسیار پررنگ اســت ،این نگاه را ناشی از چه
میدانید؟
اظهارات )اگر نگوییم تهمتهای( خانم آلیا ،به نظر
ِ
مــن درحالحاضر بیش و پیــش از آنکه مورد اعتراض
جامعه زنان ایران باشــد ،باید از سوی نهادهای دولتی
و بهویژه »رجال سیاســی« مورد بررسی ،نقد و اعتراض
قرار بگیرد.
من در حیرتم که مردان مســلمان و غیرتمند ایران،
چگونه حاضرند چنین اتهامهایی را بپذیرند و در برابر آن
ســکوت کنند .خانم آلیا که خودشان زمانی برای حفظ
حرمــت زنان و نیز حفظ حرمت جمهوری اســالمی بر
کرسی نمایندگی مجلس نشســته بودند و بههرحال از
ارکان نظام هستند ،چگونه حاضرند با چنین تهمتهایی
منافــع و حیثیت و آبروی ایــران و اســالم و نیز منافع
جمهوری اسالمی ایران را به بازی بگیرند؟ شکی نیست
کــه مطرحکردن چنین تهمتهایی ،آن هم در این زمان
و در این روزها ،اهداف سیاســی اســت .تخریب دولتی
که با تأیید همــه نهادهای نظارتی و بــا رأی مردم و از
همه مهمتــر با تنفیذ رهبری نظام بــه روی کار آمده و
خدماتش با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته اظهر

ﻋﮑﺲReuters :

 لیــوان خنک آب را تا ته ســر میکشــم .روی
صندلی ولو میشــوم و با ناامیدی به دیوار سفید
روبهرو خیره .تکرار میکنم؛ »تمام شــد« .روزهای
خوب و خنک بهار تمام شد .درد در ماهیچههای
بادکــرده پاهایم میپیچد .توانی برای بلندشــدن
نــدارم .گرما امان بریده این روزها و نفســی برای
من و تاکســیهای داغتر از آتــش جهنم نمانده.
هنــوز شــهر گرما را بــاور و هضم نکرده اســت.
کولرها جدی روشــن نشدهاند و کسی کنار خیابان
یــخ نمیفروشــد .کاش! زودتر بگذرنــد روزهای
گرم بهار و تابســتان و پاییز با خنکی و شــادابی از
راه برســد .صدایی در خانــه ذهنم میپیچد؛ »یخ
زدم .کولر را خاموش کــن!« دکمههای کولر را با
انگشتان سوزان از گرمای بهاری خاموش میکنم
و دلزده از گرماي آرزوی ســالمتی .امســال من و
»اماس« هــم باید بازی را تمام کنیم و این موجود
عجیــب باید باور کند که در بدن من جایی برای او
نیســت .دیگر او جزئی از من نیست ،فردی جدای
از من شــده است .باید مثل زمســتان شال و کاله
کند و از خانه من برود .خارش دستها ،بیحالی،
بیقراری و عصبانیت با گرما تشدید میشوند و من
این روزها به اشــتباه وارد بازی این بیماری شدهام
و مثل یک بســتنی ســاکت و آرام ،بــدون تحرک
در ســایه آفتاب ،آب میشــوم .هر چه گرما بیشتر
هجــوم میآورد ،خســتگی ،بیحالی و عصبانیت
جدیتــر هر بیمار مبتــال بــه اماس را به ضعف
میکشــاند و زندگــی در روزهای گرم بــه فرار از
خیابان و خانهنشینی منتهی میشود .بارها و بارها
در برابر گرمــا مقاومت میکند و برای عادیبودن
و عادی بهنظررســیدن ظهرهای گرم هم به دنبال
زندگی معمولی مــیرود .اما همه این تالشهای
ناآگاهانه ،حملههای مکرر و تشــدید بیماری را به
همراه دارد و اگر بیمار زودتر از شهر و دیگران بهار
را جدی بگیرد ،شــاید بتواند نشانههای بیماری و
گرما را عقب براند و با کمترآزاردیدن و در معرض
گرما قرارگرفتن از هر مشکلی جلوگیری کند.
کتابهایــم را در قفســهای کوچــک میچینم.
با حســرت روی آنها دست میکشــم .به کتابخانه
بزرگ و انبوهی فکر میکنم که سالها کتابهایش
را نخوانــده رهــا کــردم و امــروز سرنوشــتی جز
خاکخــوردن ندارنــد .ذوق دارم .ذوق خوانــدن
آنچه همیشه برای من امری محال و دستنیافتنی
بود؛ خواندن داســتانی بلند که نوشــتن آن سالها
نویســندهاش را درگیر کرده بود .مبــارزه با بیماری
برای من دشوارتر از کار او نیست .نوشتن جانکندن
اســت و بیماربــودن هم .نویســنده از جــان مایه
میگــذارد و ذهن؛ و من کار ســادهتری را در پیش
دارم .بسیاری از بیماران حتی شروع به مصرف دارو
و درمان نمیکنند ،اما من این بازی را شروع کردهام
و تــا امروز موفــق بودهام .حاال ادامــه این بازی به
شــکل اتمام آن یک رؤیای دستیافتنی است؛ باید
بدون بیماری زندگیکردن را یاد بگیرم .بدون بودن
داروها ،عذر و بهانه برای تنبلیها و عقبافتادگیها
و حتی حرفی از یک بیماری .خاطرات تلخ و تجربه
بیمــاری بــرای بلوغ جســمی و ذهنی مــن باقی
میماننــد و مثل دیگران ،من هم نباید نشــانهای از
این بیماری در روح و جسمم ببینم.

شرق ،شــهرزاد همتی :در پی اظهارات هفته گذشته
فاطمه آلیا ،نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی،
در زمینه مفاد برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان
و خانواده ریاستجمهوری با دفتر صندوق جمعیت
ملل متحد در تهران و ارائه فهرســتی از ســوی این
معاونت ،از زنان مطلقه  ۲۰تا  ۲۵ســال ،به سازمان
ملل به منظور اعزام بــه آنتالیا ،معاون رئیسجمهور
در امــور زنان و خانــواده گفت :پیگیــری قضائی و
شــکایت از اظهــارات و ادعاهای سراســر کذب و
خالفواقع فاطمه آلیــا را از طریق معاونت حقوقی
ریاستجمهوری به جریان انداختهایم و پیگیریهای
الزم را تا مختومهشــدن این پرونده انجام میدهیم.
این مســئله واکنش فعاالن حوزه زنــان را نیز در پی
داشت .ناهید توسلی ،پژوهشگر و سردبیر مجله نافه
درباره اظهارات فاطمه آلیا در گفتوگو با »شرق« به
نکاتی اشاره میکند که در ادامه میخوانید.
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و نزدیک  ۴۰ســال است هرچه نســبت ناروا بوده است
به این حکومت روا داشتهاند ،راضی نمیشوند به زنان
مظلوم و مســلمان همسر ازدســتداده میهنشان که
در حاکمیت مرد /پدرســاالرانه» ،بیوه« خوانده و نامیده
میشوند اینگونه تهمت بزنند.
چنین نگاه و برخوردی به زنان هموطن از سوی زنی
که خود داعیه مؤمن و مسلمانبودن دارد ،بسیار دردناک
و ناپذیرفتنی است .کاش خانم آلیا خود نسبت به آنچه
نهتنها معاونــت امور زنان و خانــواده را بلکه گروهی
از زنان ایــران را که ایشــان »بیــوه« مینامند ،توضیح
میدادند ،شاید ما زنان کنشگر دچار »بدفهمی« شدهایم!
 واکنش جامعه زنان کنشــگر را به این ســخنان
چگونه دیدید؟
اجــازه بدهید پیش از پرداختن بــه واکنش جامعه
زنان کنشگر و نیز همه زنان ایران ،ببینیم جامعه مردان
مســلمان ما و نیز »رجال سیاسی«مان که ما زنان را به
دلیل خوانش مردانه قرآن که مخاطبش »ناس« ،یعنی
همه انسانها فارغ از جنس و رنگ و نژاد و زبان و قومیت
و ...هســتند و بیتوجه به بررســیهای اتیمولوژیکی و
معنایــی و نیز نقش »درزمانــی« واژه »رجل« و کارکرد
آن بهعنوان متــن  textدر زمینه  contextو تنها به جرم
»نساء سیاســی« نبودن ،از صحنه حضور در رقابتهای
انتخاباتی ریاستجمهوری حذف کرده ،اما به شدت به
رأی همین زنان برای انتخاب »رجل سیاسی« نیازمندند،
چه واکنشی نسبت به متهمکردن خانم موالوردی که در
ذمه دولت اســالمی به خدمت به زنان مشغول است و
همچنین به زنان بهاصطالح بیوه ،دارند؟
بدیهی است جامعه زنان کنشگر و حتی برخی زنانی
که مســئولیتهای سیاسی داشــته و دارند و نیز اساسا
بخش عظیمی از زنان مسلمان ایران واکنششان بسیار
حیــرتآور بوده ،آن هم از ســوی خانمــی که مدتها
نماینــده زنان این جامعــه برای رفــع تبعیض حقوق
نابرابر و ناعادالنه انسانیشان نمایندگی آنان در مجلس
قانونگذاری را بر عهده داشته است .گرچه برخی از این
بانوان کنشــگر و حتی نمایندگان کنونی مجلس به این
نظر ایشــان اعتراض کرده و از ایشان گالیه داشتهاند ،اما
هنوز ،نه خود ایشان و نه هیچ نهاد رسمی یا غیررسمی،
در رابطه با ســخنان و برخورد غیرمنصفانه و شاید هم
سیاسی خانم آلیا واکنشی نشان ندادهاند.
قابل پذیرش جلوهدادن جعلیات خود با سوءاستفاده
از حساسیتهای فرهنگی ،ادبیات و ذهنیت کنترلگر
را مقبولیت میبخشند» .صندوق توسعه و جمعیت
ســازمان ملل صندوقی اســت که آن را با مشارکت
 ۱۷۰کشــور و در رأس آنها کشــور ایــران و در جریان
کنفرانس بینالمللی قاهره در ســال  ۱۹۹۴ساختند.
در ایــن کنفرانس بــا تأکید بر پیوندهــای نزدیک بین
توسعه پایدار و بهداشــت باروری و برابری جنسیتی
که سایر حوزههای اصلی فعالیت صندوق جمعیت
ملــل متحد را تشــکیل میدهنــد ۱۷۹ ،کشــور و از
جمله جمهوری اسالمی ایران توافق کردند صندوق
جمعیت ملل متحــد در فعالیتهای خود از برنامه
عمل مصوب کنفرانــس پیروی کند .در آن کنفرانس
 ۱۷۹کشــور توافق کردند تأمین نیازهای آموزشــی و
بهداشتی از جمله بهداشت باروری از شرایط توسعه
پایدار در طوالنیمدت اســت .آرمــان فراگیر مصوب
کنفرانــس و صندوق قرضالحســنه مربوط به آن تا
سال  ۲۰۱۵کاهش فقر شدید به نصف بود که از طریق
اهداف ذیل اجرائی میشــوند و این روایت فاصلهای
بسیار بعید با روایت صندوق جمعیت توسعه سازمان
ملل و آدرس زنان مطلقه و سرپرست خانوار دارد.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ1822
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ 1822
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

مجوز  ۷۱رشته جدید بینرشتهای
به دانشگاهها داده شد
 مجتبی شریعتینیاســر در جشنواره نوآوران بنیاد
نخبگان ســعیدی دانشــگاه کاشــان ،گفت :تعامل
بین دســتگاهها ،مراکز علمی و تعامل بین شــهرها
و مناطــق مختلف یکی از عوامل پیشــرفت جامعه
اســت .وی یکــی از مهمترین مؤلفههــای مؤثر در
دانشــگاه کاشــان را توجه به رویکرد خرد جمعی و
مشارکت عمومی که جزء سیاستهای آموزش عالی
دولت یازدهم است برشــمرد و اظهار کرد :دانشگاه
کاشــان در جذب خیریــن آموزش عالی نیز پیشــرو
اســت .وی از مغفولماندن علوم پایــه ابراز نگرانی
کرد و گفت :علوم پایه بسترســاز ســایر رشتههاست
کــه متأســفانه این علــوم کمتــر مورد توجــه قرار
گرفتــه و باید فکر کنیم که نبوغ دانشــمندان زمانی
ظهور و بــروز خواهد کــرد که در علــوم پایه مورد
توجه قــرار گیرد .دکتــر شریعتینیاســر بر ضرورت
تحول در نظام آموزشــی اشــاره کرد و افزود :نظام
آموزشــی ماننــد  ۵۰ســال پیش اداره میشــود که
بایــد گامهای تحول را در نظام آموزشــی برداریم تا
دانشآموزان و دانشــجویان نقش خود را در کالس
و محیط دانشــگاه مفید احســاس کننــد .وی نقش
فعالیتهای جمعی و خرد جمعی را برای توســعه
و پیشــرفت جامعه حائز اهمیت دانســت و افزود:
یکی از سیاســتهای آموزش عالــی خرد جمعی و
برقراری تعامل بین حوزههای علمی اســت .معاون
آموزشــی وزارت علوم بر ارتباط بین رشتهها و ایجاد
علوم بینرشــتهای در دانشگاهها تأکید و اظهار کرد:
در ســالهای اخیر مجوز  ۷۱مورد رشــتههای جدید
بینرشــتهای به دانشگاهها داده شد که امید است با
این رشــتههای جدید توســعه علمی کشور را شاهد
باشــیم .وی خاطرنشان کرد :دانشــگاهها میتوانند
درسهــای اختیاری کاربــردی را بــا تأثیرگذاری در
معدل و برای دانشافزایی دانشجویان در دانشگاهها
ارائه دهند .دکتر شریعتینیاســر توجه به کارآفرینی
را برای حل مشــکالت جامعه الزم دانست و گفت:
کارآفرینــی یکی از مؤلفههایی اســت که جوانان را
خــالق ميکند و رفع مشــکالت بیکاری و توســعه
اقتصــادی را به همراه دارد .دکتر شریعتینیاســر به
رشــد توسعه آموزش عالی از ســال  ۱۳۸۴تا ۱۳۹۲
در کشــور اشــاره و اظهار کرد :در سال  ۱۳۸۴تعداد
دانشــجویان کشــور دومیلیون و  ۲۰۰نفر بوده که در
ســال  ۱۳۹۲به چهارمیلیون و  ۸۰۰دانشجو افزایش
یافته اســت .معاون آموزشی وزیر علوم تعداد مراکز
آمــوزش عالــی در ســال  ۱۳۸۴را  ۹۱۷مرکز عنوان
کرد و گفت :در ســال  ۱۳۹۲بــه دوهزار و  ۸۰۰مرکز
افزایش یافت .وی به رشد ۱۲درصدی جذب اعضای
هیئــت علمی در دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی
اشــاره کرد و افــزود :درحالحاضر حــدود  ۸۱هزار
عضو هیئت علمی در دانشــگاهها مشغول هستند.
معاون آموزشــی وزیر علوم خاطرنشان کرد :یکی از
مهمترین مؤلفههایی که در دانشگاهها مطرح است
نســبت دانشــجو به استاد اســت که در سال ۱۳۸۴
این نســبت  ۲۵بود اما در ســال  ۱۳۹۲به  ۳۵مورد
رسیده اســت .وی مأموریتگرایی دانشگاهها را یکی
از اهداف و رســالتهای آموزش عالــی عنوان کرد
و گفت :دانشــگاهها باید به صــورت مأموریتگرا و
هدفمند فعالیت کنند .معاون آموزشــی وزیر علوم
با اشــاره به اینکه داشــتن برنامه راهبردی برای هر
دانشگاه و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی با
جهتگیری معنادار مطابق برنامه راهبردی ضروری
است ،خاطرنشان کرد :دانشــگاهی که مأموریتگرا
باشد دانشجوی آن بیکار نمیماند.

