
ارز بازار  ارزان تر از دولتي شد
سردار غالمرضا سليماني تأکيد کرد قيمت دالر آزاد دیروز تا 11۳5۰ تومان کاهش یافت که ۳۲۰ تومان ارزان تر از دالر بانكي بود 

با حكم رهبر معظم انقالب

برخي نمایندگان مجلس در مورد تحریم مالي 
رسانه ملي از سوي دولت واکنش نشان دادند

گفت وگوي »جوان« با نویسنده کتاب »سربلند« 
که زندگي شهيد حججي را روایت مي کند

 عمق بخشی و کيفي سازي 
در دستور کار بسيج

 حجت االسالم عبادي زاده 
 نماینده ولي فقيه 

در استان هرمزگان شد 

 گل یا پوچ انتخابات 
برای اصالح طلبان

 گاندو می سازی؟ 
پول نمی گيری!

 شهيد حججی 
 یک سير مشخص تحول 

و تكامل داشته است
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کارشناسان حوزه آموزش عالی در گفت وگو با »جوان«:

آقای ستاری! اسامی پژوهشگاه های بدون خروجی را منتشر کنید
مسئوالن بسيج اساتيد سراسر کشور در بيانيه ای اعالم کردند

استادان بسیجی آماده ارائه راه حل های علمی برای حل مشکالت کشور هستند

تل آویو با »درخت « به جنگ راکت های مقاومت می رود!

سيدمجيد حسينی درباره 

مهسا گربندی
گالی�ه مع�اون علم�ی و   جوان آنالین

فن�اوری رئيس جمه�ور 
برای نبود خروجی مناسب در بسياری از پژوهشگاه   ها 
به خبرنگار »جوان آنالی�ن« می گوید: »آقای معاون 
علمی و فناوری رئيس جمهور اعالم نكرده اند که کدام 
پژوهش�گاه   ها با وج�ود دریافت بودجه ه�ای ۲ الی 
۳ميلي�اردی هي�چ خروجی مناس�بی نداش�ته اند، 
 بنابراین بهتر اس�ت ایشان اس�امی پژوهشگاه   ها را 
اع�الم کنن�د ت�ا ای�ن مس�ئله روش�ن ش�ود.«

ب��ه تازگی س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور از فعالیت پژوهشگاه   هایی که هزینه های 
بسیار زیادی دارند، اما در عوض هیچ خروجی مناسبی 
نداش��ته اند گل��ه ک��رده و گفته: »م��ا امروز در کش��ور 
پژوهشگاه   هایی را داریم که ۲ هزار و ۵۰۰ هیئت علمی 
دارند یا پژوهشگاه   هایی را داشته ایم که طی دو، سه سال 
۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان ب��رای آنها هزینه کرده ایم، اما 

خروجی نداشته اند!«
ستاری با اشاره به چرایی عدم حصول نتیجه در پژوهش 
کشور اظهار داشته: »منظور من این نیست که در بخش 
پژوهش س��رمایه گذاری زیادی انجام ش��ده، ولی آیا از 
هزینه های ص��ورت گرفته در این بخش و از پتانس��یل 
نیروی انس��انی و نخبگان کش��ورمان چق��در بهره مند 
ش��ده ایم؟ بنابراین به نظر می رس��د ما جایی از مسیر را 

اشتباه رفته ایم.«
به نظر می رسد که موضوع بی نتیجه بودن فعالیت بسیاری 
از پژوهشگاه   ها به قدری حاد شده که حتی معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور نیز از برخورد با آنها عاجز مانده 
است و تصمیم گرفته این مسئله را رسانه ای کند. از طرفی 
باید گفت که هستند پژوهشگاه   هایی که با دست خالی و 
نبود بودجه کافی، تمام تالش شان را کرده و در نهایت نیز 

به خروجی بسیار خوبی دست یافته اند. 
  مسئله اساسی نظام توزیع درآمد و بودجه است

سیدمجید حس��ینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

در این باره به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: »بعید 
می دانم بودجه پژوهشگاه های کشور باال باشد و حتی به 
اصل این آمار ارائه شده نیز مشکوک هستم اما باید گفت 
که مسئله اساسی در بودجه کشور نظام توزیع درآمد و 
بودجه اس��ت و در بخش های متعددی این را مش��اهده 
می کنیم که توزیع منابع و بودجه به نفع پروژه های توسعه 
تبعیض  آمیز است، به عنوان مثال اختالف درآمدی که در 

وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد.«
حس��ینی ادام��ه می دهد: »ح��دس من این اس��ت که 
پژوهش��گاه   هایی که معاون علم��ی رئیس جمهور از آن 
سخن می گوید، پژوهشگاه   هایی هستند که نوع جنس 
مطالعات و فعالیت شان به نفع توس��عه لیبرالی و نابرابر 
است اما در مقابل، پژوهشگاه   هایی که در حوزه عدالت و 
نابرابری فعالیت می کنند هیچ وقت مورد توجه و عنایت 

دولت های اخیر قرار نگرفته اند.«
  معاون علم�ی و فناوری رئيس جمهور اس�امی 

پژوهشگاه   ها را اعالم کند
او تصری��ح می کن��د: »آقای مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور اع��الم نکرده اند که کدام پژوهش��گاه   ها 
با وجود دریاف��ت بودجه های ۲ ال��ی ۳ میلیاردی هیچ 
خروجی مناسبی نداشته اند، بنابراین بهتر است ایشان 
اسامی پژوهش��گاه   ها را اعالم کنند تا این مسئله روشن 

شود.«
این عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به این 
مسئله که عادت کرده ایم بشنویم منابع بودجه ای صرف 
توسعه های تبعیض آمیز و خرید زمین و ساختمان سازی 
ش��ده اند، اما آنجا که باید هزینه ش��ود، متأسفانه انجام 
نمی شود، می گوید: »مشکل اصلی نبود قانون مناسب در 
این زمینه است که باید توسط مجلس و نهاد های نظارتی 

و امثالهم رسیدگی شود.«
  نهاد علم را بروکراتيک فهميدیم

اما میثم مهدیار، اس��تاد دانش��گاه عالم��ه طباطبایی و 
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی درباره 
گالیه معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور برای نبود 

خروجی مناسب بس��یاری از پژوهش��گاه   ها به خبرنگار 
»جوان آنالین« می گوید: »بس��یاری از پژوهشگاه   ها به 
نبود امکانات و بودجه کاف��ی معترضند و می گویند که 
آزادی های علمی بسیار کمی دارند. بنابراین، ما باید به 

این موضوع دوطرفه نگاه کنیم.«
مهدیار ادامه می ده��د: »قطعاً با بودج��ه ۲ الی ۳ هزار 
میلی��اردی می توان کار های بس��یار مؤث��ری در زمینه 
پژوهش انجام داد اما مسئله اینجاس��ت که ما نهاد علم 
را بروکراتیک فهمیدیم و تصور کردیم که اداره نهاد علم 
همچون سایر نهاد های بروکراسی کشور است. در صورتی 
که نهاد علم منطق خاص خودش را دارد و با فرآیند های 

بروکراسی نمی توان آن را سنجید و اندازه گیری کرد.«
  بحران نهاد پژوهش داریم

او می گوی��د: »تلق��ی غلط م��ا از پژوهش باعث ش��ده 
بروکرات   ها به جای پژوهشگران داعیه دار این کار شوند. 
متأسفانه بروکرات   ها که ایده ای برای حل مسائل ندارند، 
عمدتاً درگیر فعالیتی می ش��وند که فاق��د درک کلی از 
پژوهش است و در نتیجه خروجی کار نیز مفید نخواهد 

بود.«
مهدیار اظهار می دارد: »در نهاد سیاس��ت هر تصمیمی 
که می خواهید بگیری��د باید به پش��توانه پژوهش های 
مطالعاتی باش��د. در نتیجه پژوهش��گاه های کشور قرار 
است که به سیاست برای تصمیم گیری کمک کنند. اما 
نهاد سیاست متناس��ب با اقتضائات، منافع و فشار های 
اقتصادی یا سیاس��ی تصمیم می گیرد و پژوهشگاه هم 
برای خودش جداگانه موضوعاتی را سوژه قرار می دهد 
و با صرف هزینه، گزارش��اتی را ارائه می دهد که گا   ه این 
مطالعات در هیچ کجا استفاده نمی شود! بنابراین بحران 
پژوهش در کشور ما از همین ش��کاف ایجاد شده و نبود 

تعامل میان پژوهشگاه و دولت است.«
این اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی در پایان تأکید 
می کند: »متأسفانه در کشور بحران نهاد پژوهش داریم 
و نمی دانیم که پژوهش را برای چ��ه می خواهیم، بلکه 

هدف مان صرفاً داشتن پژوهشگاه است.«

نشست ساالنه رؤسای مراکز    سیاسی
بس�يج اس�اتيد کش�ور و  
مدیران کانون های بسيج دانشگاه های تهران بزرگ دیروز با 
حضور جمعی از اساتيد بسيجی در دانشگاه آزاد برگزار شد. 
اساتید بس��یجی در پایان این نشس��ت با قرائت بیانیه ای 
تفصیلی با اشاره به مسائل مهم کشور و منطقه تأکید کردند: 
بسیج استادی و کثیری از نمایندگان جامعه دانشگاهی در 
کنار ملّت بزرگ ایران هرگ��ز از مأموریت تاریخی خویش 
برای تحقق گام دوم انقالب غفلت نخواهند کرد و خویش را 
در وضعیت پیش برندگِی گام دوم انقالب به حساب خواهند 
آورد. اکنون و در دوره ش��بکه ای ش��دن، جامعه س��ازی، 
دولت سازی و تمدن سازی انقالب اسالمی، باید با تکیه بر 
استعداد    ها و امکان  های تجربه 4۰ ساله جمهوری اسالمی، 
»نظریه مردم  ساالری دینی« را به صورت انضمامی و عینی 
در مراتب »دولت سازی«، »جامعه سازی« و »تمدن سازی« 
تحقق ببخشد و آن را در متن سیاستگذاری، نظام حکمرانی 

و مناسبات مدنی قرار دهد. 
رؤسای مراکز بسیج اس��اتید کشور تأکید کردند: جنبش 
استادی متشکل در بسیج اساتید، آماده ارائه راه  حل های 
علمی و پژوهش��ی جهت حل مشکالت کش��ور و جامعه 

است. 
این جنبش با 4۰ هزار اس��تاد در کن��ار دولت و حاکمیت 

است و آنها باید از این ظرفیت استفاده کنند. توصیه ما این 
است که دولتمردان و قوای سه  گانه به استفاده از این توان و 
ظرفیت نزدیک شوند زیرا برآورد جنبش استادی از وضعیت 
جامعه این است که قوای سه گانه در وضعیت کار جهادی 
قرار ندارند. جنبش استادی معتقد است آن چیزی که کشور 
کم دارد، تفکر جهادی است و همه کارگزاران کشور در قوای 
سه گانه باید به تفکر جهادی مسلح و مسلط شوند تا جامعه را 

از شرایط تحریمی به سالمت و با موفقیت عبور دهند. 
در ادامه این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسالمی به 
عنوان یکی از ارکان رس��می قدرت و عصاره فضائل ملت، 
در فرآیند تحوالت کشور، جایگاه اساسی دارد و عملکرد 
تقنینی و نظارتی مجلس دهم از منظ��ر وضعیت جاری 
کشور، رضایت بخش نیست. در مقایسه با نقش کنگره امریکا 
در فرآیند تحریم علیه جمهوری اسالمی، مجلس شورای 

اسالمی نتوانسته نقش شایسته ای ایفا کند. 
در طوِل این مدت، مجلس محت��رم به وظایف »نظارتی « 
و »قانونی« خ��ود در برابر دولت محترم، مردم و ش��رایط 
تحریمی کشور، به درس��تی عمل نکرده و »منفعالنه« و 
»دنباله  روانه«، یا ناخواس��ته خود را در خدمت خطاهای 
قوه مجریه تقلیل داده است، در حالی  که مجلس باید شأن 
مستقل خویش را در نظر گرفته و هرجا که ضرورت اقتضا 
کند، قاطعانه و فارغ از »مصلحت  اندیشی های جناحی« در 

پیشگاه ایران و اسالم، به وظایف قانونی خود درباره دولت، 
عمل کند. در پایان سال جاری، انتخابات مجلس شورای 
اس��المی را در پیش داریم که عرصه نقش آفرینی مردم و 
جنبش استادی برای زمینه سازی تحقق مدیریت جوان و 

انقالبی در جامعه است. 
مسئوالن بسیج اساتید سراسر کشور با اشاره به دزدی 
دریایی انگلیس تأکید کردند: بدون شک، اقدام خفت  بار 
انگلیس در راهزنی دریایی و توقیف نفتکش حامل نفت 
ایران، و نیز تحرکات ش��یطان بزرگ امری��کا، به دلیل 
شکست  سیاس��ت های س��لطه طلبانه غرب در منطقه 
و پیروزی ه��ای پرافتخار و ماندگار جبه��ه مقاومت در 
برابر گروه  های تروریس��تی مورد حمایت غرب و رژیم 

صهیونیستی است. 
در پایان این بیانیه آمده است: به عنوان فرزندان ملت بزرگ 
ایران در سنگر مهم و سرنوشت ساز دانشگاه، ضمن اعالم 
آمادگی برای ایفای نقش تاریخی در هر سنگری که نیاز نظام 
مقتدر اسالمی مان باشد، از همه مدیران ارشد و کارگزاران 
کشور درخواس��ت می  نماییم با رویکرد جهادی و روحیه 
بسیجی در پی حل مشکالت جامعه برآمده و با نصب العین 
قرار دادن منویات رهبری، تهدید دشمنان قسم  خورده نظام 
جمهوری اسالمی را به فرصتی برای تعالی کشور و اعتالی 

ملی تبدیل نمایند. 

  بین الملل ارتش رژیم صهيونيستی 
برای گرفتن دید عامالن 
اط�راف  در  غ�زه،  ن�وار  از  راک�ت   ش�ليک 
ش�هرک های مج�اور این منطق�ه درخت م�ی کارد. 
کانال 1۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد، ارتش 
اسرائیل برای حمایت شهرک های اسرائیلی مجاور غزه 
از راکت های مقاومت قصد دارد هزاران درخت در اطراف 
این شهرک   ها بکارد. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل 

معتقد است این طرح جلوی دید عامالن شلیک راکت   ها 
در نوار غزه را می گیرد و به این ترتیب در کاهش تلفات 
مفید خواهد بود. بر اساس گزارش کانال 1۳، این اقدام 
پس از آن صورت می گیرد که یک شهرک نشین در جنگ 
دو روزه اخیر در پی اصابت راکت کش��ته ش��د. روزنامه 
صهیونیس��تی »یدیعوت آحارونوت « هفته جاری اعالم 
کرد، با گذش��ت پنج س��ال از جنگ ۵1 روزه علیه نوار 
غزه ، شهرک نشین های مجاور غزه هنوز احساس امنیت 

نمی کنند. ب��ا تقویت توان موش��کی گروه های مقاومت 
فلسطین در نوار غزه، صهیونیست  ها از این مسئله ابراز 
نگرانی کرده اند. در هفته های اهیر رهبران حماس تهدید 
کرده اند که در صورت جنگ احتمالی در آینده تل آویو 
را مورد ه��دف قرار خواهن��د داد. حمالت موش��کی به 
سرزمین های اشغالی سبب شده صهیونیست  ها از مناطق 
همجوار غزه فرار کنند و مهاجرت معکوس در این مناطق 

ایجاد شده است. 

   اقتصادی

يادداشت هاي امروز

اين کشتي برنامه مي خواهد نه دعا!
فريدون حسن

1۳

برداشت از صندوق توسعه، شايد وقتي ديگر!
محمدجواد اخوان

۲

عقب نشینی نظامیان سودان تا حصول توافق
سید رحیم نعمتی

1۵

 توهم   پمپئو  
درباره موشک های ایران

  اظه�����ارات محمدجواد ظریف که در هن��گام صحبت از 
برنامه موش��کی ایران آن را به موضوع فروش سالح امریکایی 
به همسایگان عربی گره زده و درواقع تعلیق به محال کرده بود، 
باعث شد که وزیر خارجه امریکا توهم بزند که ایران آماده مذاکره 

موشکی است | صفحه 15

ويژه هاي جوان  

 ماجراي حضور خبرنگار بي بي سي در ايران
 روايتي از قانع شدن محسن رضايي

 در انتخابات 88
صفحه ۲

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه  ۲7 تير 1۳98   -    15 ذی القعده144۰
سال بيست و یكم- شماره 57۰۲ - 16 صفحه

قيمت: 1۰۰۰  تومان

نجفی: مهدور الدم بودن ميترا استاد 
در دفاعيات من نيست و هيچ زمانی  
و هيچ جایی نگفتم که همسر دومم 

پرستو بود

نه  پرستو    
نه مهدورالدم

جمعی از دانشجویان در حمایت از شیخ زکزکی مقابل وزارت خارجه تجمع کردند-ابنا 24

شرکتي گمنام با ۳9مجله 
ناپيدا  یارانه ارشاد را مي بلعد!

مورد عجيب در توزیع یارانه کاغذ مطبوعات

 مشاهدات میداني روز گذشته در بازار فردوسي نشان داد که تا پیش 
از ظهر فروشندگان ارز بیش��تر از روزهاي قبل بودند و کار به جایي 
رسید که همزمان با ریزش شدید قیمتي در بازار ارز، فروشنده هاي 
دالر بیشتر از روزهاي قبل شدند. قیمت دالر آزاد ۳۲۰ تومان ارزان تر 
از قیمت دالر صرافي هاي بانکي شد.   به نظر مي رسد ترمز کاهش 
قیمت ها را صرافي هاي دولتي در حالي کشیدند که محمود واعظي، 

 رئیس دفتر رئیس جمهور در حاش��یه جلسه دیروز هیئت دولت با 
بیان اینکه نرخ واقعي ارز پایین تر از نرخ دیروز است، گفت که روند 
کاهشي نرخ ارز باید ادامه یابد.  فعاالن بازار مي گویند فروشنده هاي 
دالر در بازار آزاد بیشتر از روزهاي قبل هستند.  آنها معتقدند نگهداري 
دالر فعاًل به صرفه نیست و مشخص نیس��ت که قیمت دالر تا چه 
مقدار دیگر کاهش خواهد داشت.  به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، 

خروج بازیگران ب��زرگ از ب��ازار ارز، فروشنده ش��دن بازیگران 
خرد، رفتارهاي مؤثر بازار س��از، افزای��ش عرضه و کاهش تقاضا 
و راه اندازي بازار متشکل ارزي از مهم ترین دالیل کاهش شدید 
قیمت ارز در روزهاي گذش��ته به حس��اب مي آید. اما مردم این 
روزها بیش از آنکه از کاهش قیمت دالر خوشحال باشند،  منتظر 

آثار این کاهش بر قیمت کاالها هستند | صفحه 4
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