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شهرنوشت

»یکی بر سر شاخ بود و بُن می برید«. 
این مصرع مشهور شاید خالصه ای باشد 
از مصوبه دیروز مجلس شورای اسالمی. 
مصوبه ای که در آن مجلس، دست خود 
را کوتاه تر کرد و رســما به رقیبش در 
حوزه آموزش و فرهنگ و پرورش اجازه 
داد تا، مصوبــات ابطال ناپذیری را به 

قوانین کشور اضافه کند. 
بر این اســاس قــوه مقننــه که 
براســاس قانون اساســی کشور تنها 
نهاد قانونگذار اســت؛»دیوان عدالت 
اداری را از رســیدگی به شکایات علیه 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
و فضای مجازی منع کــرد«. این قرار 
منع در حالی صادر شــد که بسیاری 
از حقوقدانان مصوبات شــورای عالی 
انقالب فرهنگی را خالف قانون اساسی 

می دانند.
دیروز ۱۷۶نماینده از مجموع ۲۴۲ 
نماینده حاضر در حالــی با مصونیت 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
و فضای مجازی از شــکایات موافقت 
کردند که براســاس مــاده ۹۰ قانون 
اساســی می توان از نحوه کار مجلس 

شکایت کرد. 
بدین ترتیــب عالوه بــر مجلس 
خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت 
ملی که تاکنــون امکان شــکایت از 
مصوبات آنها از طریق دیوان عالی وجود 
نداشت، با اصالح ماده ۱۲ قانون دیوان 
عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای 
عالی فضای مجازی هم از شهروندان 

گرفته شد.
این مصونیت در حالی است که اخیرا 
مصوبات این شــورا، صدای بسیاری 
از افراد را در گروه هــای مختلف بلند 
کرده اســت. پرســروصداترین این 
مصوبات که واکنش های فراوانی را بین 
کاربران فضای مجازی در پی داشــت 
به الزام اســتخدام اساتید زن و بچه دار 
بر می گردد. در مصوبه اخیر شــورای 
عالی انقالب فرهنگی آمده است: »در 
بررسی صالحیت عمومی متقاضیان 
عضویــت هیأت علمی دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالــی، در ازای تأهل ۵ 
امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ 
امتیاز به امتیازات صالحیت عمومی 
افزوده می شــود. همچنین براساس 
این مصوبه در صورت تساوی امتیازات 
طبق فرم بررسی صالحیت عمومی، 

اولویت با فرد متأهل است«. 

شورای عالی انقالب فرهنگی 
چرا تاسیس شد؟

در ســال های اولیه پس از انقالب 
با پشت سر گذاشــتن ماه عسل کوتاه 
انقالبیون، کم کم شعله اختالفات باال 
گرفت و نیروهای مخالــف رو در روی 
یکدیگر قرار گرفتند و دانشــگاه محل 

اصلی این مقابله بود.
به دســتور بنیانگــذار جمهوری 
اســالمی، در ســال ۵۹ تحت عنوان 
انقالب فرهنگی، دانشگاه ها تعطیل شد 
و تغییرات فراوانی در چینش اساتید و 
حتی دانشــجویان رخ داد. با پایان این 

تعطیلی در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۳ شورای 
عالی انقالب فرهنگی با هدف گسترش 
نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه، 
تقویت انقــالب فرهنگــی، اعتالی 
فرهنگ عمومی و تزکیه محیط های 
علمی و فرهنگــی از افکار مادی و نفی 

مظاهر و آثار غربزدگی تاسیس شد.
عمده ترین فعالیت این شورا نیز در 
این سال ها بر حوزه فرهنگ و آموزش 
و پرورش و زنان و ... متمرکز بوده است.

این شورا دارای ۴۴ عضو حقیقی و 
حقوقی است که از این تعداد ۲۴ نفر از 
مسئوالن ارشــد نظام به عنوان عضو 
حقوقی در شــورا حضــور دارند و ۲۰ 
نفر باقی مانده هم عمدتا از مسئوالن 
پیشینی هستند که چهره ای آکادمیک 

هم دارند.
در شــورای عالی انقالب فرهنگی 
رئیس جمهور به عنوان رئیس، رئیس 
مجلس شورای اسالمی به عنوان نایب 
رئیس اول و رئیس قوه قضائیه به عنوان 

نایب رئیس دوم فعالیت می کنند.
این موضوع به شکلی دیگر در حوزه 
شورای عالی فضای مجازی هم رخ داده 

اســت به طوری که با گسترش فضای 
مجازی در کشور؛ این شورا در تاریخ ۱۷ 
اسفند ۱۳۹۰ و با دستور رهبر انقالب به 
منظور سامان دهی و مدیریت تحوالت 
فضای مجازی عمدتا با اهداف مشترک 
با شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل 
شد؛ شورایی که اعضای آن را دو گروه 
حقوقی و حقیقی تشکیل می دهند و در 
سال های گذشته در بسیاری از تغییر و 
تحوالت و اعمال محدودیت های شدید 

در فضای مجازی تأثیر گذار بوده اند. 

انتقاد از ورود شورا
در حالی هر ساله بودجه این شوراها 
افزایش قابل توجهی پیدا می کند که 
نارضایتی ها در خصــوص آن هم باال 
گرفته اســت. همین چندی پیش در 
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس، اعضا از ورود غیرقانونی 
شورای عالی انقالب فرهنگی به حوزه 

قانونگذاری انتقاد کردند.
بر اســاس گــزارش خبرگزاری 
صداوسیما؛ احمد نادری، نایب رئیس 
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس گفت: »تأکید ما همواره بر این 
است که شورای عالی انقالب فرهنگی 
حق قانونگذاری ندارد و فقط می تواند 

سیاستگذاری کند«.
نادری به مصوبات غیرقانونی شورای 
عالی انقالب فرهنگی در زمینه »نحوه 
برگزاری کنکور« و مصوبه اخیر شورا 
درباره »مجوزدهی به سایر دانشگاه ها« 
انتقاد کرد و افزود: »مورد نخســت به 
گسترش بی عدالتی می انجامد و مورد 
دوم قطعا موجب تضعیــف بار علمی 

کشور می شــود؛ به همین دلیل شورا 
باید از تصمیمات غیرکارشناسی دست 

بکشد«.
ماه گذشــته، جبارکوچکی نژاد، 
نماینده به شــدت اصولگــرا و عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
نیز با انتقاد از مصوبه کنکوری شورای 
عالی انقالب فرهنگــی، این مصوبه را 
غیرقانونی خواند و خواستار لغو آن شد.

مخالفــت بــا مصوبات شــورای 
انقالب فرهنگی از ســوی نمایندگان 
مجلــس چنان باال گرفــت که برخی 
از آنهــا در بیانیه ای قانون ســنجش 
و پذیــرش مصوب مجلس در ســال 
۱۳۹۲ را برای سیســتم آموزشــی 
کشور اجرایی دانستند و مصوبه اخیر 
شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش 
متقاضیان ورود به آموزش عالی را در 
تعارض با تدابیر مقــام معظم رهبری 
عنــوان کردند. با وجــود این موضوع 
به نظر می رســد روز گذشــته همین 
نمایندگان اجازه دادند تا این شــورا 
با فراغ بال بیشــتری در امور مجلس 

دخالت کند.
این دخالت ها به گونه ای شــدت 
گرفته کــه در روزهــای اخیر صدای 
رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی 
کشور را هم درآورد. محمد رئیس زاده، 
بــا انتقــاد از مصوبــات این شــورا 
در خصوص بحث افزایــش ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی و همچنین 
دندان پزشــکی در دانشگاه های علوم 
پزشکی، گفت: »مشکلی که در حال 
حاضر در کشــور داریم، این است که 
برخی نهادها به جای نظارت و راهبری، 
در مقام نهادهای اجرایی تصمیم گیری 
می کنند. این اشــکال دارد و ما نسبت 
به آن اعتــراض داریــم. دلیلی ندارد 
که شــورای عالی انقالب فرهنگی به 
جای وزارت بهداشت، میزان افزایش 
ظرفیــت تعیین کند، بلکه شــورای 
انقالب فرهنگی باید بگویــد که نیاز 
جامعه و کشــور این میزان است و به 
وزارت بهداشت اعالم کند که برای رفع 
این نیاز سیاست گذاری کند. اینکه ما 
وزارت بهداشت و نهادهای تصمیم گیر 
را حــذف و خودمــان تصمیم گیری 
کنیــم، آن هم بدون نظــر حوزه های 
کارشناســی، حتما چیز خوبی از آب 

درنخواهد آمد«.

دستان دیوان عدالت اداری 
کوتاه تر می شود

با این حال بســیاری مصوبه اخیر 
مجلس را چندان جدیــد نمی دانند 
و معتقدند، اقدامات بــرای مصونیت 

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
از مدت ها پیش آغاز شده و حال با قانون 
جدید؛ شورای عالی فضای مجازی هم 

مشمول این مصونیت شده است. 
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران، دیوان عدالت 
اداری، مرجع عام رسیدگی به شکایات، 
تظلمات و اعتراضات مردم نســبت به 
مامورین یا واحدها یــا آیین نامه های 
دولتــی و احقاق حقوق آن ها اســت. 
بر این اســاس، یکی از اساســی ترین 
کارویژه های ذاتی دیوان، رسیدگی به 
شکایات ابطال مصوبات دولتی است. 
دیوان عدالت اداری از زمان اســتقرار 
اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساســی، دو 
قانــون مصــوب ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ و دو 
آیین نامه »آیین دادرســی« مصوب 
۱۳۶۲ و ۱۳۷۹، همــراه با اصالحات 
آن ها را از ســر گذرانده که دستان این 

دیوان را کوتاه تر کرده است.
با این حال در ســال های پس از آن 
تالش هایی برای بازگرداندن جایگاه 
دیــوان عدالت اداری صــورت گرفته 
اســت، به طوری که بر اساس مصوبه 
اولیه مجلس مورخ ۱۳۹۰ در خصوص 
تبصره دوم ماده ۱۲ الیحه تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، 
مقرر شده بود: »مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی در مواردی که خارج 
از حدود اختیارات و وظایف این شورا 
باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیات 

عمومی دیوان عدالت اداری است«.
با این حــال علیرغم عــدم ذکر 
مصوبــات شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی بــه عنوان مســتثنیات 
صالحیت هیــات عمومــی دیوان 
عدالت اداری در قانون سال ۱۳۹۲، 
کماکان رویه غالب شــکل گرفته از 
سال ۱۳۸۵ مبنی بر عدم رسیدگی 
به ابطال مصوبات شــورای مذکور، 
جاری و ساری است و حال نیز گویا 
با طرح دوباره این موضوع در مجلس، 
به نماینــدگان معترض به تحرکات 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی 
یادآوری شده اســت که این شورا و 
شورای عالی فضای مجازی از هر گونه 
چند و چون آزادند و می توانند بدون 
قید و بند و محدودیت مصوباتشان 
را که احتمــاال تنهــا نماینده گروه 
فکری خاص و اندکی هم هســت، 

پیش ببرند.

مجلس، دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به تخلفات شورای عالی انقالب فرهنگی منع کرد

الیهمحافظتیبیشتربراییکنهادغیرپاسخگو

گزارش

دیروز قوه مقننه که براساس 
قانون اساسی کشور تنها نهاد 

قانونگذار است؛
»دیوان عدالت اداری را از 

رسیدگی به شکایات علیه 
مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی و فضای مجازی منع 

کرد«

بسیاری مصوبه دیروز 
مجلس را چندان جدید 

نمی دانند و معتقدند، 
اقدامات برای مصونیت 
مصوبات شورای عالی 

انقالب فرهنگی از مدت ها 
پیش آغاز شده و حال با 

قانون جدید؛ شورای عالی 
فضای مجازی هم مشمول 

این مصونیت شده است
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

دانشگاه آزاد باید شعبی را که 
کارآیی ندارند، تعطیل کند

نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: سال گذشته چندین 
شــعبه از دانشــگاه پیام نور 
تعطیل شد، دانشگاه آزاد نیز 
شعبی که کارایی ندارد را باید تعطیل کند. به گزارش 
ایسنا، محمد تقی نقدعلی بیان کرد: امروز کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر کشور نسبت به پرداخت 
نشدن سه درصد حق بیمه بیکاری که در طول ۴۰ سال 
گذشته از آنها اخذ شده اما به تامین اجتماعی واریز نشده 
است گالیه مند هستند. از سوی دیگر دانشگاه آزاد در 
مصوبه ای ۲۵ درصد درآمد شعب را در استان به حساب 
مرکز استان واریز می کند تا شعبه هایی که دانشجو 
ندارند از این منابع استفاده کنند و تعطیل نشود. مگر 
خدا گفته که به هر قیمتی باید دانشگاه آزاد حفظ شود. 

    
رئیس کل دادگستری استان مازندران 

خبر داد
بازداشت 120  گردشگر

 در جنگل های نکا
رئیس کل دادگســتری 
استـــان مازنـدران گــفت: 
۱۲۰ نفر از اعضــای یک تور 
گردشــگری غیرمجــاز که 
مرتکب اعمــال مجرمانه در 
جنگل های نکا شده بودند بازداشت شدند.  به گزارش 
تسنیم، محمدصادق اکبری افزود: اعضای این تور در 
جنگل پی رجه نکا با نصب بنرهای شیطان پرستی و 
اعمال مجرمانه ای از قبیل شرب خمر، روابط نامشروع، 
رقص مختلط، کشف حجاب و دیگر موارد خالف شرع 
و قانون، توسط پلیس امنیت اخالقی دستگیر و نیز در 

این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد.
    

درخواست هزاران بیمار 
ام اس برای حمایت بیمه ای 

از»سلول درمانی« 
گروهی از بیماران مبتال 
بــه ام اس و خانواده های آنان 
با راه انــدازی کارزاری از وزیر 
بهداشت خواسته اند سلول 
درمانی بــرای بیماری ام اس 
شامل بیمه شود. نتایج کارآزمایی بالینی سلول درمانی 
بیماران مبتال به ام اس تاکنون امیدوارکننده بوده است. 
پزشکان سلول های بنیادی تقویت شده را وارد خون 
بیمار می کنند تا تبدیل به گلبول  سفید جدید  شوند 
و به بدن کمک کنند که سیستم ایمنی سالمی بسازد. 
در متن این کارزار که تا امروز نزدیک به ۶ هزار نفر آن 
را امضا کرده اند، آمده اســت: »همانطورکه مطلعید 
درمان بیماری های ام اس از طریق سلول های بنیادی 
میسر شده ولی این درمان دارای هزینه زیادی است. 
مستدعیست امر به دستور فرمایید مداوای درمان ام اس 
از طریق سلول های بنیادی تحت پوشش بیمه قرار 
گیرد تا مساعدت و عنایت شما مسبب شفای بسیاری 
از بیماران ام اس شود«. ام  اس یک بیماری خودایمنی 
است؛ در این بیماری سیستم ایمنی بدن به بافت  خود 
حمله می  کند. ام اس را می توان یکی از شایع  ترین علت 

ناتوانی نورولوژیکی در افراد جوان دانست. 
    

قتل هولناک زن جوان گیالنی
به دست شوهرش

منابع محلی در کسمای 
صومعه سرا از قتل زنی جوان 

در خانه خود خبر داده اند.
به گزارش رکنــا، این زن 
۳۲ ساله به نام سارا رضایی که 
در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود، مادر پسری ۷ساله 
بود . منابع محلی می گویند ایــن زن روز ۲۶ خرداد 
۱۴۰۱ بعد از ضرب و شتم توسط شوهرش با بالشت 
و بر اثر خفگی به قتل رسیده است. سارا یک هفته قبل 
از این فاجعه به دلیل اختالفات خانوادگی خانه را ترک 
کرده بود. او روز حادثه به گمان اینکه همسرش در خانه 
نیست برای برداشتن اوراق هویتی خود و طالهایش به 
خانه بازگشته بود که به قتل رسید. گفته می شود همسر 
این زن بازداشت شده و به اتهام قتل اعتراف کرده اما این 
خبر از سوی مراجع قضایی تائید یا تکذیب نشده است.

    
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 

اعالم شد
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴۰۱ اعالم شد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از اول 
تا چهارم تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان 

سنجش  اقدام به انتخاب رشته کنند.

از گوشه و کنار 

 رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران ضمن انتقاد نسبت به 
کمبود نیروهای متخصص حوزه سالمندی گفت: در حال حاضر 
جمعیت سالمندان ایران تقریبا با جمعیت کودکان زیر پنج سال 
برابری می کند؛ درحالی که حــدود ۳۰۰۰ متخصص کودک در 

کشور فعالیت می کنند، تنها ۲۳ نفر متخصص سالمند داریم.    
احمد دلبری، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی در گفت وگو با ایسنا ضمن بررسی 
چالش ها و خالءهای حوزه سالمندی در ایران اظهار کرد: شاخص 
دیده بان سالمت، شــاخصی از توسعه سیســتم های درمانی، 
رفاهی و بیمه ای اســت اما با توجه به ارتقای وضعیت سالمت و 
افزایش سن که در این دوره اتفاق افتاده، الزم است در این زمینه 
زیرساخت هایی فراهم شــود. وی با اشــاره به افزایش جمعیت 
سالمندی و لزوم ایجاد زیرساخت ها گفت: دو برابر شدن جمعیت 
سالمندی در کشورهای دیگر حدود ۱۰۰ سال زمان برده و همگام 
با آن زیرساخت  تهیه شده است اما متاسفانه در ایران فرصت تامین 

زیرساخت ها وجود ندارد.

فاصله ۲۵ ساله سن بازنشستگی با امید به زندگی
رئیس مرکز تحقیقــات ســالمندی ایران افزود: از ســوی 
دیگر نیز درحالی امید به زندگی به ۷۶ ســال رســیده که سن 

بازنشستگی ۵۲ سال اســت یعنی تقریبا ۲۵ سال از عمر افراد در 
دوره بازنشستگی سپری می شود. براین اساس باید برای این ۲۵ 
سال نیز زیرساخت های خاصی در نظر گرفته شود. به طور مثال 
بازنشستگان از کار بازنشست می شوند اما از زندگی که بازنشست 
نمی شوند. حال سوالی که مطرح می شود این است که برای یک 
سوم عمر افراد چه برنامه ریزی داریم؟ دلبری با اشاره به اینکه بخش 
زیادی از مشکالت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی سالمندان 
ناشی از بی برنامگی، بی هویتی و بی هدف بودن است، خاطرنشان 
کرد: سالمندان دچار مسائل و مشکالت روحی و روانی می شوند 

چراکه زندگی شان فاقد نظم است.

نبود مهدهای سالمندی یا باشگاه بازنشستگی
وی با بیان اینکه باتوجه به اینکه درصد کمی از سالمندان شاغل 
هستند، گفت: حدود ۷۰ درصد سالمندانی که شاغل نیستند باید 
برای اوقات فراغت و مهارت آموزی آنها برنامه ریزی کرد. در گام اول 
مراکز روزانه سالمندی، مهدهای سالمندی یا باشگاه بازنشستگی 
می تواند کمک کننده باشد. تقریبا جمعیت سالمندان با کودکان زیر 
پنج سال یکسان است اما در کشور چه تعداد مهدکودک و چه تعداد 
باشگاه بازنشستگی داریم؟ در حال حاضر تقریبا همه کشورهای دنیا 
دارای باشگاه بازنشستگی یا مراکز مشابه به آن هستند؛ هرچند که 

ایران نیز راه اندازی چنین مراکزی را آغاز کرده است اما به عنوان نمونه 
تعداد آن در شهر تهران دو مرکز است که باید تعداد آنها گسترش یابد.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران در ادامه به توضیحاتی 
درخصوص چالش های حوزه سالمت و درمان سالمندان در کشور 
پرداخت و ضمن انتقاد نسبت به فقدان کلینیک های سالمندی در 
رشته های مختلف پزشکی افزود: باید بیمارستان های سالمندی 
یا بیمارستان های دوستدار سالمند راه اندازی شود و همانگونه که 
بیمارستان های ویژه مادر و کودک وجود دارد، باید برای سالمندان 
نیز بیمارستان هایی مناسب سازی شوند. اکنون در دنیا انواع و اقسام 

این مراکز وجود دارد.

نیاز به بیش از ۲۰۰۰ متخصص طب سالمندی
وی کمبود نیروهای متخصص حوزه ســالمندی را یکی 
دیگر از مشکالت در این زمینه دانست و گفت: در حال حاضر 
جمعیت ســالمندان ایران تقریبا با جمعیت کودکان زیر پنج 
ســال برابری می کند؛ درحالی که حــدود ۳۰۰۰ متخصص 
کودک در کشــور فعالیت می کنند، تنهــا ۲۳ نفر متخصص 
ســالمندان وجود دارد، حال آنکه براســاس استانداردهای 
جهانی اکنون به بیش از ۲۰۰۰ متخصص طب سالمندان نیاز 
داریم چراکه نیازها و مسائل این قشــر فراتر از نیاز جسمانی 

آنان است.

با وجود افزایش جمعیت گروه های سنی باالی 6۰ سال در کشور؛

تنها 2۳ متخصص طب سالمندی داریم

سعیده علیپور


