
نايب رييس فراكسيون زنان 
در گفت و گو با »  اعتماد « :

 به دنبال تبعيض مثبت
 به سود زنان در مجلس هستيم

محسن ايزدخواه 
كارشناس امور تامين اجتماعي

روز تامين اجتماعي و 
راه هاي برون رفت از بحران

امروز بيست و پنجم تيرماه روز »تامين 
اجتماعي« اس��ت، ضمن گراميداشت 
اين روز و تبريك اين روز به جامعه بزرگ بيمه ش��دگان 
و كارفرمايان اين مناسبت ها براي مسووالن صندوق ها 
فرصتي را فراهم مي س��ازد كه كارنام��ه عملكرد خود 
را از طرق مختلف به س��مع و نظ��ر خدمت گيرندگان 
برس��انند اما از سوي ديگر اين مناس��بت ها فرصتي را 
فراهم مي س��ازد تا به چالش هاي پيش روي صندوق ها 
به ويژه سازمان تامين اجتماعي اشاره شود تا نظام عالي 
تصميم گيري كشور بداند بي توجهي به اين چالش ها در 
ابعاد مختلف آن حت��ي مي تواند حوزه امنيت ملي را به 
مخاطره بيندازد. بر اين اساس فرصت را مغتنم شمرده 
و در ابت��دا به تصويري كوت��اه از مجموعه صندوق هاي 
بيمه اي اشاره و به لحاظ جايگاه عظيم و ژرفي كه سازمان 
تامين اجتماعي به تنهايي در كش��ور دارد به تعدادي از 

چالش هاي پيش رو اشاره مي شود. 
1-  در حال حاضر جمعيت شاغل كشور تحت پوشش 
نزدي��ك به 24 صن��دوق بيمه اي ك��ه تماما خدمات 
بازنشس��تگي، پيري و از كارافتادگ��ي ارايه مي كند، 
ق��رار دارند. از اي��ن 24 صندوق ح��دود 20 صندوق 
اختصاصي كه يا حرفه يا صنعت يا وزارتخانه خاصي را 
تحت پوشش قرار مي دهند مانند صندوق بازنشستگي 
كاركن��ان صنع��ت نفت، صن��دوق ف��والد، صندوق 
بازنشستگي كاركنان ش��هرداري و... و چهار صندوق 
تحت عنوان صندوق هاي عموم��ي فعاليت دارند كه 
عبارتند از سازمان تامين اجتماعي، تامين اجتماعي 
نيروهاي مس��لح، صندوق بازنشس��تگي كش��وري و 
صندوق بيمه روس��تاييان و عش��اير. به لحاظ ضريب 
نفوذ مجموعه 20 صندوق اختصاصي جمعيتي بالغ 
بر 1/3 درصد جمعيت كشور را تحت پوشش قرار داده 
حالي كه چهار صندوق بيمه اي عمومي سازمان تامين 
اجتماعي با 46 درصد، صندوق بازنشستگي كشوري با 
7درصد، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح با بيش 
از 6/5 درصد و صندوق بيمه روستاييان و عشاير با 20 
درصد در مجموع حدود 80 درصد جمعيت كشور را 
تحت پوشش قرار داده اند. اما آنچه مهم است اينكه آيا 

صندوق هاي مذك��ور در حال حاضر 
توانايي اداره خود را ب��ه لحاظ انجام 

تعهدات مالي و همچنين كسب منابع درآمدي دارند؟ 

تيترهاي امروز نگاه روز

  شنبه  رييس جمهور با مالقات عارف و اعضاي 
كميته تعامل شورای عالی اصالح طلبان آغاز شد

  روحاني امروز مالقات ديگري 
با هيات رييسه شوراي عالي اصالح طلبان دارد

فصل رايزني 
براي كابينه

طرح : فيروزه مظفري
13 و 14

دومين ديدار ميان محمدرضا عارف و حسن روحاني 
با حضور كميته تعامل ش��وراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلب��ان ص��ورت گرفت تا فص��ل رايزني براي 
تشكيل كابينه ميان مجلس و دولت با سرعت بيشتري 
جلو برود. عصر روز گذشته اما خبر ديدار محمدرضا 

عارف و حس��ن روحان��ي در نهاد رياس��ت جمهوري 
خب��ر مهمي بود؛ ديداري كه برخ��الف دوره قبل كه 
محمدرض��ا عارف به صورت انفرادي در آن ش��ركت 

كرده بود ترجيح داد تا با حضور برخي 
از اعضاي كميته تعامل شوراي عالي 

سياستگذاري اصالح طلبان با حسن روحاني جلسه 
داشته باشد. 

گروه سياسي

 اخراج بازنشسته ها 
از ادارات دولتی

 رييس سازمان 
بازرسي كل كشور خبر داد
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معادله زندگي»مريم«
 » اعتماد«  امروز همراه با گزارشي از محله زندگي 

+گفت وگو با همكالسي ها و زندگينامه وي

مريم ميرزاخاني ) - مرگ(  =  زن ايرانيمادر +    رياضي     نبوغ    

مالقات پس از 17سال

 گزارش اختصاصي »اعتماد« 
از ديدار صفايي فراهاني و طالبي

 چاقوكشي درايستگاه  متروي 
شهرري با مرگ ضارب به پايان رسيد

حمله به يك روحاني

انتفاضه جوانان جبارين
سازش، گزينه مردم فلسطين نيست

 ما همدست او 
نبوديم

 گفت وگوي »اعتماد«
 با برادر و مادر قاتل آتنا: 

عباس ملكي در  گفت و گو با »اعتماد«:پيشنهاد فيض اهلل عرب سرخي در گفت وگو با »اعتماد«: 

نقطه آغاز گفت  وگوي ملي 
از سران قوا

 سياست سعودي
 از نفت سعودي جداست
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دعوت به همكاري
يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر

جهت تكميل كادر بازاريابي خود
به چند كارشناس فروش و بازارياب مجرب 

با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است.
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رجوع به صفحه 15

احياي 32 هزار هكتار از نخلستان هاي 
اطراف رودخانه هاي اروندرود و بهمنشير

وزير نيرو در آبادان عنوان كرد 

رجوع به صفحه 10

آموزش عالي بازيچه سياست
اگر نهادهاي مه��م جامعه به ويژه نهاد 
علم و دانش��گاه از حوزه قدرت مستقل 
نباشند، توسعه و پيشرفت نصيب آن جامعه نخواهد 
شد. متاس��فانه وضعيت نهاد علم در ايران به گونه اي 
است كه مثل گوشت قرباني شده ، هر كس تكه اي از آن 
را باب ميل خود جدا مي كند و به تنها چيزي كه اهميت 
داده نمي ش��ود مس��اله حداقل معيارها براي اطالق 
عنوان دانشگاه به يك نهاد است. نهاد علم به جاي آنكه 
محل توليد دانش و انجام پژوهش و تربيت دانشمند 
باشد، به محيطي براي فروش مدرك تحصيلي تبديل 
شده اس��ت و شايد در هيچ كش��وري در جهان تا اين 
حد آش��كار و وقيح فروش پايان نامه به عرصه عمومي 
كشيده نشده باشد. روشن است كه مساله نهاد موجود 
توليد علم نيست، بلكه توليد و عرضه و فروش مدرك 
است تا صاحب آن از مزاياي مدرك بهره مند شود و با 
يدك كشيدن عنوان مهندس و دكتر، شغلي پيدا كند 

و پستي بگيرد و پولي به جيب بزند.  

مساله اين است كه هر موسسه آموزش عالي براي اينكه 
رسميت پيدا كند، بايد حداقلي از ضوابط را داشته باشد، 
براي مثال هر گروه آموزشي بايد چند عضو هيات علمي 
مرتبط با گروه و تمام وقت داشته باشد. برحسب اينكه در 
مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا آموزش 
مي دهند تعداد و رتبه هاي علمي اين اساتيد بايد باالتر 
باشد. از سوي ديگر به تناسب تعداد اعضاي هيات علمي 
و س��اير امكانات آموزشي و س��اختمان آن و... مي توان 
دانشجو جذب كرد و بايد نسبت دانشجو به استاد از اندازه 
معيني باالتر نرود. هر موسسه آموزشي يا پژوهشي ابتدا 
موافقت اصولي دريافت مي كند سپس مدت زمان معيني 
را براي رسيدن به معيارهاي موردنظر طي مي كند و اگر 
به اين حد از استانداردها نرسيد اجازه ادامه فعاليت پيدا 

نمي كند. مش��كل مهم نظام آموزش 
عالي كشور از آنجا آغاز شد كه براساس 

تفوق مدرك گرايي و تاثير مدرك بر ارتقاي پست هاي 
اداري و دريافت حقوق بيشتر...

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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 »به تمامي زيستن« پاسخ 
مريم ميرزاخاني به معادله مرگ

ايران دخت رياضي��ات جهان آخرين قل��ه زندگي و 
پيچيده تري��ن آن را هم ب��ا متانت فتح ك��رد و روي 
همين قله سخت زندگي، يعني مقابله با سرطان، از رفتن بازايستاد. 
او آنچنان جانانه زيس��ت كه با رفتنش ما را ناچار كرد بايستيم و به 
اين منظر و چشم انداز وسيعي كه او براي مان گشوده، خيره شويم. او 
خودش گفته بود »بيشتر اوقات حل معادالت رياضي براي من شبيه 
كوهنوردي بدون پايان اس��ت.« و لحظه هاي »كشف و لذت درك 
يك مطلب تازه« را نقطه هيجان زندگي اش تصوير كرده و گفته بود 
كه در اين لحظات »حس مي كنم باالي يك تپه ايستاده ام و منظره 
روشني را تماشا مي كنم.« مرگ او هم، هر چند وزن زيادي از جهان 
كاس��ت، اما از همان لحظات »لذت كشف« كه خودش اشاره كرده 

براي ما زندگان به جا گذاشت، كه اگر آن را دريابيم 
مرگ او يك خسران نيس��ت. او به همه ما آموخت 

كه مي توان تسليم هيچ محدوديتي نشد و نايستاد. مي توان با همه 
موانع رفت، رفت و رفت. 

نگاه 
نسرين تخيري

روزنامه نگار
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