
در ش�رايطي كه آموزش و پرورش تمام راه هاي 
منتهي به برگزاري آزمون هاي ورودي و كنكور 
را به عنوان عوامل استرس زا از سر راه برمی دارد، 
صدا و س�يما بدون توجه ب�ه اولويت هاي نظام 
آموزشي كشور و طبق تصميمي مبتني بر منافع 
م�ادي آنتن ش�بكه هاي مختل�ف تلويزيوني و 
راديويي را ساعت ها در روز به مسئله كنكور در 
قالب معرفي و تبليغ مؤسس�ات كنكوري كرده 
اس�ت. بنا به گفته مسئوالن ارش�د صداوسيما 
ك�وچ تبليغ�ات كنكوري ه�ا از آگهي ه�اي 
بازرگان�ي به آنتن ه�اي زنده و ضبط ش�ده اين 
س�ازمان به اجبار و به خاطر رفع كسري بودجه 
اس�ت. اين در حالي اس�ت كه آخرين برآوردها 
گوياي اين اس�ت كه صداو س�يما از برنامه هاي 
مش�اركتي درون و ميان برنامه اي بي�ن 300 تا 
400 ميلي�ارد توم�ان در س�ال درآم�د دارد. 
از اواسط دهه 80 كه بين تقاضا و امكانات در حوزه 
آموزش عالي تعادل نس��بي برقرار ش��د، كنكور و 
تمام فرزندانش يعني هم��ه آزمون هاي ورودي، از 
غول خفته بر مسير ترس��يم آينده دانش آموزان به 
كنه اي كه به نظام آموزشي چسبيده  و از آن ارتزاق 

مي كنند، تغيير هويت دادند. 
از س��وي ديگر از زماني كه اين موجود به تهديدي 
عليه س��امت فراين��د تعلي��م و تربي��ت تبديل 
ش��د، توجهات براي حذف آن جلب شد،اما گردش 
مالي كنكور به اندازه اي هس��ت كه با وجود قانون 
مصوب براي حذف آن،  پدرخوانده هاي كنكور مانع 

برچيده شدنش شوند. 
در اين ميان عملكرد نهادهاي مختلف در برخورد 
با قانون حذف كنكور قابل توجه اس��ت. س��ازمان 
صداوسيما از جمله اين نهادها است كه ناهماهنگي 

آن با قانون مزبور از ساير نهادها مشهودتر است. 
در س��ال هاي اخير تحت تأثير واكنش هاي فراوان 
جامعه و جلس��ات متعدد نهادهاي سياستگذار با 
صداو سيما براي حذف تبليغات بي قاعده مؤسسات 
آموزشي و كنكوري مجاز و غيرمجاز،  اين سازمان 
به ظاهر براي حذف آنها قانع شد، اما اخيراً مشاهده 
مي ش��ود اين تبليغات نه تنها حذف نشده اند، بلكه 
از آگهي هاي تبليغاتي به آنتن شبكه هاي مختلف 
تلويزيون��ي و راديوي��ي مهاج��رت و روي آنها النه 
كرده ان��د. به بيان ديگ��ر اگر تا چن��دي پيش اين 
مؤسسات براي چند دقيقه كوتاه تاش مي كردند 

از ميان پيام هايي كه مي فرستند مخاطب )بخوانيد 
مشتري( بيشتري جلب كنند، امروز ساعت ها زمان 
دارند تا س��ر فرصت تمام ترفنده��اي خود را براي 

جلب دانش آموزان به كار بگيرند. 
  استثمار صداوسيما از سوي كنكوري ها 

در مقابل، اي��ن مهاجرت براي دو طرف س��فره اي 
رنگين تر رقم زده اس��ت، به طوري كه بر اس��اس 
برآورد سيد احس��ان قاضي زاده هاشمي، نماينده 
مجلس و عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما درآمد 
اين سازمان از برنامه هاي مشاركتي ميان يا درون 
برنامه اي بين 300 تا 400 ميليارد تومان در سال 
است. اين يعني حدود يك چهارم بودجه سال جاري 

صدا و سيما. 
اين نماينده مجلس در ادامه به »جوان« مي گويد: 
براي نظارت بر عملكرد صداو سيما در حوزه تبليغات 
و درآمد حاصل از آن بايد ارقام دقيق تري از دخل 
و خرج س��ازمان و درآمدهاي حاصل از برنامه هاي 
تبليغاتي و محتواي اين برنامه ها در دس��ت داشته 
باش��يم.  وي مي افزايد: اين گزارش را دو ماه پيش 
از صدا و سيما خواس��ته ايم كه قرار شده به انضمام 
گزارش عملكرد ساالنه حداكثر ظرف فروردين سال 

آينده به دست شوراي نظارت برسد. 
قاضي زاده هاش��مي ادامه مي دهد: البته رقم هاي 
زيادي براي اين دست درآمدهاي صداو سيما عنوان 

مي شود، اما همه آنها درست نيستند. 
از س��وي ديگر نزديك به يك سال پيش عبدالعلي 
علي عسگري، رئيس س��ازمان صدا و سيما با انتقاد 
از تخصيص بودجه اندك به اين س��ازمان از سوي 
دولت گفته ب��ود: »در اين ركود باي��د تبليغاتي را 
روي آنتن ببريم ك��ه خودمان بس��ياري از آنها را 
قبول نداريم. « ك��ه از اين جمله اينطور برداش��ت 
مي شود كه صداو س��يما در ورود به حوزه تبليغات 
تحت اجبار است و در اين وانفساي كسري بودجه 
مؤسس��ات كنكوري دس��ت به كار اس��تثمار اين 

سازمان شده اند. 
 صداو سيما عليه »آموزش« و »پرورش« 

اين در حالي اس��ت كه دولت باي��د در طول قانون 
برنامه ششم توس��عه،  بودجه صداو سيما را به7 /0 
درصد بودجه عمومي كشور برساند. به بيان ديگر 
نه تنها صداو سيما به خاطر تنظيم دخل و خرج خود 
به آسيب هاي آموزش��ي و تربيتي و تبعات رواني و 
س��امتي دامن زدن به تبليغات كنكوري توجهي 
ندارد، بلكه دولت نيز نتوانسته در سياستگذاري در 

اين حوزه به تصميم و اقدام واحدي دست بزند. 
به بيان ديگ��ر در حالي ك��ه وزارتخانه هاي علوم و 
آموزش و پرورش طب��ق قانون موظ��ف به حذف 
كنكور هستند و در شرايطي كه آموزش و پرورش 
به بهانه كاهش تنوع مدارس و كاهش فشار رواني 
آزمون ه��اي ورودي م��دارس مختلف دس��ت به 
حذف اين م��دارس مي زند، صداو س��يما به عنوان 
فراگيرترين رس��انه به لحاظ ظرفي��ت اثرگذاري، 
 در ازاي تأمين كس��ري مالي خود به مولد فش��ار 
رواني ب��راي دانش آموزان و توپخان��ه دائمي عليه 
سياست هاي كان و اسناد فرادست تعليم و تربيت 
بدل ش��ده اس��ت. آن هم در حالي كه يك برنامه 
س��رگرمي مانند دورهمي هر برنامه نزديك به 80 

ميليون درآمد دارد. 
اين در حالي است كه تخلفات در اين رابطه از چشم 
تيزبين آموزش و پرورش دور مانده و با وجودي كه 
نسبت به اس��ترس زايي آزمون ورودي تيزهوشان 
حساس شده، اس��ترس زايي برنامه هاي تبليغاتي 
تلويزيون و راديو را نادي��ده مي گيرد.  در حالي كه 
از طريق رايزني هاي درون كابينه اي و جلس��ات و 
تفاهمات امكان مديريت يا دس��ت كم تعديل اين 
فرآيند وجود دارد. به عنوان نمونه صندوق ذخيره 
فرهنگيان به جاي سرمايه گذاري بر سريال شهرزاد 
مي توانست وارد س��رمايه گذاري در اقتصاد صدا و 

سيما شود.  
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 بنگاه هاي كنكور
 از پیام بازرگاني به آنتن زنده رسیدند!

 در حالي كه تا پيش از اين مؤسسات و ناشران كنكوري تنها در پيام هاي بازرگاني فعاليت داشتند
 اكنون صدا و سيما آنتن زنده خود را به اين بنگاه هاي مالي و ضد آموزشي اختصاص داده است

اواخر دهه 70 اخبار 
ورود شكارچيان از 
كشورهاي حاشيه 
خيلج فارس به ايران اوج گرفت. ماجرا از اين قرار 
بود كه بسياري از شيوخ عرب، مناطق حفاظت شده 
را ش��خم مي زدند و در برخي موارد مثل سال 79 
پس از ش��كار بيش از 100 قطعه »هوبره« ايراني 
با انتشار تصاوير جنايات محيط زيستي شان راهي 
منزل مي ش��دند. معصوم��ه ابت��كار، رئيس وقت 
س��ازمان محيط زيس��ت هم گاهي معترض اين 
ماجرا مي ش��د و اين رويه با وج��ود معترض بودن 
همه بخش هاي دولتي پاياني نداشت! قوه قضائيه 
و دستگاه هاي امنيتي مدعي بودند كه افراد مذكور 
پس از دستگيري از »مجوز دار بودن« اقدامات خود 
خبر داده اند و به همين جهت امكان برخورد قانوني 

جدي با آنها وجود ندارد. 
در واقع براس��اس »آيي��ن نامه ويژه ش��كار« كه 
در آخري��ن س��ال هاي دول��ت اصاح��ات يعني 
س��ال1381در هيئت دولت به تصويب رس��يد، 
اجراي برنامه ش��كار توس��ط مقام��ات عالي رتبه 
كش��ورهاي خارجي در ايران از ش��مول ضوابط و  
دستورالعمل هاي عمومي شكار مستثني شد و تابع 

مقررات آيين نامه مذكور قرار گرفت. 
در همين آيين نامه ضد محيط زيستي حتي مواردي 
عجيب براي تبليغ اين امتياز دهي به بيگانگان در 

سفارتخانه هاي ايران نيز در نظر گرفته شد. 
از آن سال تا كنون پاي بسياري از افراد و نهاد هاي 
بيگانه به كشور باز شد. در سال هاي اخير مهم ترين 

NGO همكار س��ازمان محيط زيست، مؤسسه 
پارسيان حيات وحش با مديريت»مراد طاهباز« بود. 
همين مؤسسه بود كه طرح تبديل تصوير يوزپلنگ 
ايراني به نماد محيط زيستي ايران را ارائه كرد و مورد 
تقدير ويژه دفتر عمران س��ازمان ملل و معصومه 
ابتكار قرار گرفت.  »مؤسس��ه  حيات وحش ميراث 
پارسيان« از سال 2013 توانسته است مجوزهاي 
ويژه اي براي ش��كار گونه هاي كمياب حيواني در 
شكارگاه هاي تحت كنترل سازمان محيط زيست 
ايران را كسب كند.  اين بنگاه غيرانتفاعي ايراني- 
امريكايي در اقدامي شگفت انگيز با بنياد قوچ هاي 

 ،)Wild Sheep Foundation( وحش��ي
همكاري كرده تا يك رأس قوچ الرستان را به مبلغ 
100 هزار دالر به مزايده بگذارند. قوچ الرس��تان، 
زيرگونه اي آس��يب پذير و در خطر است كه برخي 
آن را كوچك ترين قوچ جهان مي دانند.  پيش��تر 
صحبت هاي��ي از رواب��ط نزديك آق��اي طاهباز با 
خيريه اي كه معصومه ابت��كار از طريق آن اهداف 
سياس��ي و فعاليت هاي اقتصادي خود را هدايت 

مي كند، در رسانه ها مطرح شده بود. 
خانم ابتكار در 25 مرداد سال 93 در حالي كه يك 
دهه ناپيوسته رياست محيط زيست كشور را برعهده 

داشت، با استقبال از طرح شكارگاه هاي خصوصي 
گفت: »اين اقدام خوبي است! اگر اين افراد مي توانند 
چنين مكاني را ايجاد كنند و گونه هايي را پرورش 
دهند و سپس دست به ش��كار بزنند؛ اما بايد اول 
چنين ش��رايطي را ايجاد كنيم و بعد اين اجازه را 

براي شكار به شكارچيان بدهيم.«
اكنون آيا طبيعي اس��ت كه فرض كنيم تاجري 
همچون مراد طاهب��از پول هنگفت��ي را به امر 
حفاظت از گونه هاي ناي��اب حيات وحش ايران 
اختصاص داده و در عين دلس��وزي براي آينده 
محيط زيست ايران به تجارت كان با مهم ترين 
دش��من ايران نيز مي پ��ردازد؟ از ط��رف ديگر  
جنجال هاي ابتكار همراه با فضاسازي رسانه اي 
حداكثري پ��س از قطع بودج��ه 60 ميلياردي 
س��ازمان هاي مردم نهاد محيط زيست در دوران 
رياستش نشان از آن دارد كه هيچ مزيت ملي اي 
در پروژه ه��اي بي حاصلي همچ��ون حمايت از 
يوزپلنگ و قوچ ايراني وجود ندارد.  حال به نظر 
مي رس��د عده اي به هزينه ملت، اطاعات دقيق 
مورد نياز سازمان هاي چند مليتي بيگانه را تهيه 
و ارسال مي كنند. به اين ترتيب بهتر است نگاهي 
دوباره به ساختارسازي هاي موازي با محور امثال 
نمازي ه��ا، تريتا پارس��ي ها و طاهبازها انداخت 
و نقش حقيقي اين افراد را از ن��ان و نوايي كه به 
آن رسيده اند، ش��ناخت. متهم رديف اول هم در 
اين ميان همان مس��ئوالني هستند كه با طناب 
كهنه و پوسيده اين افراد، منابع و منافذ كشور را به 

نهاد هاي مخوف بيگانه مي سپارند.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 گالدياتور: اگه وابستگي اينه كه به حاتمي كيا ميگن و استقال اوني 
هست كه فرهادي داره؛ پس من هم يك وابسته ام !

در پيام توييتري وزير آموزش و پرورش آمده است: »از همه  همكارانم، از 
همه  خانواده ها و از تمامي  صاحب نظران درخواست مي كنم براي حذف 

موانع ايجاد نشاط در مدرسه تاش كنند. 
آزمون هاي مك��رر و بي ثم��ر، جزوه هاي ف��راوان كمك آموزش��ي و 
كاس هاي متعدد فوق برنامه درس��ي كودكانمان را خسته و افسرده 

كرده است«. 

چند واكنش ديگر به اظهارات حاتمي كيا در اختتاميه جشنواره 
فيلم فجر: 

ابوالقاس�م طالبي: جهاد با طاغوت و نفاق، ملكوتى تر از آن است كه 
جان غرب اندود پادوهاى بى بى سى معنايش را فهم كنند. اين عرصه، 
عقل و شرفى خليفه  اللهى نياز دارد كه وابسته به نظام و منظومه فكرى 
سرخ شهيدان باش��د؛ آنچنان كه س��رافرازانه فرياد كند من فيلمساز 

وابسته اين نظامم. . . 
DON iman: حاتمي كياي��ي ك��ه ب��ه رن��گ ارغوان س��اخته با 
حاتمي كيايي كه گزارش يك جشن ساخته با حاتمي كيايي كه آژانس 
شيشه اي س��اخته، هيچ فرقي نكرده حاتمي كيا بي ريا ترين كارگردان 
سينماي ايرانه؛ با تفكرش مخالف باشين ولي انگ رياكار بهش نزنين، 

انگ رانت خوار بهش نزنين، هيچ كدوم از اينا نيست
سيد امير س�ياح: مخاطب نقد حاتمي كيا ش��خص رشيدپور نبود، 
رشيدپور نماد آدم هاي سطحي، جوزده، دورو، چاپلوس، بله قربان گو، 
س��لبريتي پرور، غربزده و در يك كلمه غيرانقاب��ي حاكم بر مناصب 

فرهنگي و رسانه ملي است. 
ساير واكنش هاي حاشيه اي به جشنواره فيلم فجر: 

سالتوبارانداز: تو فيلم »مغزهاي كوچك. . .« يه پسر بچه راهنمايي 
مواد ميكشه، چاقو مي خوره، خواهرشو با روسري خفه ميكنه و آخر 
سر يكي از مأموراي پليس رو با كاشنيكف مي كشه. بعد محمدرضا 
فروتن تو برنامه هفت ميگ��ه به التاري جايزه ندادي��م چون ترويج 
خشونته! قشنگ معلومه بين داورا مسابقه خنگ بازي گذاشته بودن.
سيد عزت اهلل ضرغامي: اينكه هيئت داوران به دليل محتواي يك 
فيلم، بررسي ساير ابعاد فني و هنري آن را كنار مي گذارند، قابل توجه 
اس��ت. اگر اين موضوع مورد تأييد همه داوران محترم باشد، آغاز يك 

بحث مهم راهبردي در عرصه سينماست. 

در البه الي كانال هاي تلگرامي: 
  بي بي سي فارسي از دو  روز گذشته تا االن 16 خبر در مورد دستگيري 
جاس��وس ها زده در حال��ي كه فقط ي��ك ويدئوي كوت��اه تخريبي از 

راهپيمايي تماشايي ديروز كار كرده!

 فعال مجازي در واكنش به انتشار عكسي از يك شهروند ايراني در حال 
رفوي صندلي اتوبوس در اينس��تاگرام نوشت: به جرئت مي توان گفت 
اين زن، كشور خود را هزاران بار بيشتر از مدعيان عشق به وطن دوست 
دارد. عشق به وطن يعني در هر پيشه و انديشه از هر امكاني براي آباداني 

و اصاح و بهبود كشورت استفاده كني. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

  يك هواشناس پيش بيني كرد از اواخر بهمن ماه تا حدود 10 اسفند 
سه موج فعال سطوح مياني جو كشور را فرا  مي گيرد، افزون بر اين كمبود 
بارش در فصل بهار )اس��فند، فروردين، ارديبهش��ت تا اواسط خرداد( 

جبران خواهد شد. 
  مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت عيدي بازنشستگان و 

مستمري بگيران اين سازمان در نيمه نخست اسفند خبر داد. 
  پروژه توسعه غربي خط 4 متروي تهران كه از چندي پيش به دليل 
بروز برخي مشكات متوقف شده بود، به زودي از سر گرفته خواهد شد 
تا شهروندان تهراني و به خصوص اهالي منطقه 5 از اين امكان حمل و 

نقلي بيشتر بهره مند شوند. 
  فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران از ممنوعيت شكار 
پرندگان وحشي در استان تهران با توجه به شيوع بيماري آنفلوآنزاي 

فوق حاد پرندگان خبر داد. 
  رئيس اداره مشاوره آموزش و پرورش شهر تهران اظهار كرد: يكي از 
اقداماتي كه در حوزه مشاوره در شهر تهران صورت گرفته است، پايش 
س��امت روان نيم ميليون دانش آموز مقطع متوسطه است كه در 42 

مؤلفه رواني، رفتاري و اجتماعي انجام شد. 
  وزارت دادگستري بنا به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست 
خواس��تار افزايش مجازات هاي نقدي جرايم موضوع م��واد 10 تا 14 
قانون صيد و ش��كار )مصوب 1346 و اصاحات آن � مصوب 1375( 

شده است. 
  مرحله دوم ثبت نام در طرح كسري خدمت و معافيت ايثارگران از 
امروز با اخذ گواهي جبهه از سازمان هاي نيروهاي مسلح براي 20 هزار 

نفر منتخب مرحله اول كليد مي خورد. 

عليرضا سزاوار
  محيط زیست

 معاينه فني برتر 
هزينه غیرقانوني  از جیب شهروندان !

هنوز حاش��يه هاي قبلي طرح ترافيك جديد پايان نيافته كه موضوع 
دريافت معاينه فني برتر براي تخفيف 20 درصدي از سوي شهرداري 
براي خودرو هاي نو مطرح شده است؛ اين در حالي است كه پليس اخذ 
معاينه فني را براي خودرو هاي تا چهار سال عمر خاف قانون مي داند. 
اينكه چرا شهرداري مصر است تا برخي حرف هاي خاف قانون خود را 

به كرسي بنشاند و شهروندان را سرگردان كند، جاي تأمل دارد. 
چند ماهي اس��ت كه ش��هرداري كليد طرح جديد ترافيك را زده و با 
البي گري و اصرار اين طرح را به تصويب رس��انده اس��ت. بس��ياري از 

كارشناسان ايرادات فراواني به پروسه اجرايي اين طرح گرفته اند. 
طرح جديد شهرداري پس از تغييرات كلي در شوراي عالي ترافيك در 
شورا ي شهر پايتخت تصويب شده و در انتظار تأييد نهايي فرمانداري 

براي اجرا است. 
در تازه ترين موضوعات مطرح شده، ش��هرداري براي تشويق مردم به 
منظور كاهش آلودگ��ي هوا تخفيفاتي در ط��رح در نظر گرفته و يكي 
از اين اقدامات دريافت معاينه فني برتر حتي براي خودروهايي اس��ت 
كه يك روز از عم��ر آنها مي گذرد. اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس 
قانون خودروهاي زير چهار س��ال نياز به معاينه فني ندارند. محس��ن 
پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در اين باره 
گفت: تفاوت قيمت عوارض براي خودروهايي كه معاينه فني برتر دارند، 
با خودروهايي كه معاينه فني معمولي دارند 20 درصد يعني حدود يك 

ميليون تومان در سال است. 
وي افزود: همه خودروها مي توانند معاينه فني برتر اخذ كنند؛ چراكه 
تنها تفاوتي كه ميان معاينه فني برتر و معمولي وجود دارد، اين است كه 
خودرو در دور موتور تند )2هزار و500 دور در دقيقه( ارزيابي و خروجي 
اگزوز اندازه گيري مي شود؛ لذا بيشتر به تنظيم موتور و اصاح آن توجه 
مي شود و هر خودرويي كه بتواند معاينه فني معمولي اخذ كند، مي تواند 

با تنظيم موتور و تعميرات، گواهي معاينه فني برتر هم دريافت كند. 
پورسيدآقايي گفت: در اين ش��رايط براي افرادي كه با خودروي شان 
به صورت مداوم در محدوده طرح ترافيك تردد مي كنند، به صرفه است 

كه معاينه فني برتر اخذ كنند. 
وي افزود: بر اس��اس قانون خودروهاي نو تا چهار سال پس از توليد از 
معاينه فني معمولي معاف هستند، اما اگر تمايلي به استفاده از تخفيف 
20 درصدي وجود داش��ته باش��د، حتي خودروهايي كه ي��ك روز از 

توليدشان گذشته باشد نيز بايد معاينه فني برتر دريافت كنند. 
پليس اين كار ش��هرداري را غير قانوني عنوان كرد. سردار محمد رضا 
مهماندار، رئيس پلي��س راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ در مورد 
موضوع معاينه فني برتر گفت: اجبار براي داشتن معاينه فني معمولي يا 

برتر براي خودروهاي داراي عمر زير چهار سال خاف است. 
درحقيق��ت بايد گفت معاون ش��هردار تهران كه باي��د مجري قوانين 
باشد، خود با دور زدن قانون و تفسير به رأي، قانون را براي رسيدن به 
اهداف خود به چالش كشانده است. با اين اوصاف بايد ديد كه فرمانداري 
در خصوص كليات طرح جديد و اين موضوع چه موضعي خواهد داشت 

تا حق شهرونداني كه داراي خودرو ي نو هستند، از بين نرود. 
بحث درآمدزايي شهرداري از جيب شهروندان به تفسير به رأي قانون 

هم رسيده و ظاهراً اين قصه همچنان سر دراز دارد.

80 درصد حرفه ها آموزش مهارتي ندارند
چندي است كه مدرك گرايي جاي خود را به حرفه آموزي داده است.  
در اين زمينه رئيس دانشگاه فني و حرفه اي مي گويد 80 درصد حرفه ها 

آموزش مهارتي ندارند.  
افزايش مراكز آموزش��ي و اس��تقبال از مدرك گرايي سبب شده است 
تا فارغ التحصيان رش��ته هاي مختلف در ب��ازار كار همچنان بيكار و 

سرگردان بمانند.  
نبود تخصص از يكس��و و كمبود نيروي حرفه اي موجب شده تا بيشتر 
جوانان و افرادجوياي كار به دنبال كار دولتي يا پشت ميز نشيني باشند.  
در س��ال هاي اخير رهبر معظم انقاب بارها بر اقتصاد مقاومتي تأكيد 
كرده اند كه مصداق اين سخنان در اين بخش يعني تحصيلكردگان با 
حرفه آموزي به دنبال اشتغالزايي باشند تا كشور در مسير توسعه قرار 

گيرد.  
ابراهيم صالحي،  عمران رئيس دانشگاه فني و حرفه اي خاطرنشان كرد: 
متأسفانه براي بس��ياري از مهارت ها و حرفه هايي كه در جامعه وجود 
دارد،  آموزشي وجود ندارد؛ يعني 80 درصد حرفه ها آموزش مهارتي 
ندارند و فرد با تجربه ش��خصي وارد ش��ده و اين باعث مي شود سطح 

بهره وري آن كاهش يابد.  
رئيس دانش��گاه فني و حرفه اي ضم��ن تأكيد بر اينك��ه در جامعه به 
تكنسين نياز داريم،  افزود: در كشورهاي توسعه يافته 17،  18 درصد 
نيروي كار را تكنس��ين ها تش��كيل مي دهند؛ در حالي كه در كشور ما 
به اين ش��كل نيس��ت.  دانش��گاه فني و حرفه اي آمادگي كامل دارد،  
آموزش هاي مهارتي را در طول دو سال مدت سربازي به سربازان ارائه 
دهد تا بتوانند بعد از خدمت س��ربازي وارد حرفه و شغلي شوند كه به 

آن عاقه مند هستند.  
 گام برداش��تن در زمينه خودكفايي فقط و فقط با پيش��رفت علمي و 
توليد حاصل مي شود.  براين اساس حرفه آموزي بايد در كنار آموزش 
دانشگاهي و مدارس به شكل جدي تري گنجانده شود تا كشور قادر باشد 

نياز هاي اولويت دار خود را از ظرفيت هاي دروني كسب كند.  

بيژن يانچشمه

جانش�ين س�ازمان وظيف�ه عموم�ی ناج�ا گف�ت: مش�موالنی 
كه س�ابقه جبهه و يا تجميع جبه�ه، جانبازی و آزادگ�ی والدين 
آنان ب�ه امتياز ۲۸ و ۲۹ می رس�د از امروز می توانند ب�ا مراجعه به 
يگان خدمت�ی والدي�ن، گواهی كس�رخدمت را درياف�ت كنند.

س��ردار ابراهيم كريمى از اجرايى شدن قانون كس��رخدمت ايثارگرى 
خبر داد و گفت: 20 هزار نفر از مشموالنى كه سابقه جبهه و يا تجميع 
جبهه، جانبازى و آزادگى والدين آنان به امتياز 28 و 29 مى رسد از امروز 
مى توانند با مراجعه ب��ه يگان خدمتى والدين، گواهى كس��رخدمت را 
دريافت كنند. وى بيان داشت: اولويت بهره مندى از اين امتياز به ترتيب 

با كاركنان وظيفه، مشموالن داراى برگه آماده به خدمت بدون غيبت 
و دانش��جويان داراى معافيت تحصيلى است. جانشين سازمان وظيفه 
عمومى ناجا ادامه داد: واجدين شرايط پس از دريافت گواهى كسرخدمت 
و تكميل برگ تعهد آموزش رزم مقدماتى، بايد از طريق دفاتر خدمات 
الكترونيك انتظامى )پليس +10( براى ثبت درخواست معافيت از خدمت 
اقدام كنند.  وى با تأكيد بر اينكه كسرخدمت ايثارگرى شامل مشموالن 
غايب و فرارى نمى ش��ود، افزود: يك��ى از نكات قابل توج��ه در تعيين 
اولويت هاى كسرخدمت، نداشتن غيبت است، بنابراين مشموالن براى 
اينكه جزو اولويت 20 هزار نفر سال آينده قرار گيرند، الزم است كه وارد 

غيبت نشوند. كريمى اظهار كرد: كاركنان وظيفه متولد 72 به قبل كه 
امتياز والدين آنان كمتر از 27 است، به شرط آنكه تا قبل از نوزدهم آذرماه 
سال جارى به خدمت اعزام شده  و نسبت به ثبت گواهى كسر خدمت 
اقدام كرده اند، مى توانند از مقررات قبلى كسرخدمت ايثارگرى يعنى به 
ازاى هر ماه حضور در جبهه،جانبازى و آزادگى، از 9 روز كس��رخدمت 
بهره مند ش��وند. اين مقام مسئول خاطرنش��ان كرد: متقاضيان پس از 
دريافت گواهى جبهه از طريق نيروهاى مسلح و گواهى جانبازى و آزادگى 
توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، در صورت نياز به تلفيق سوابق مذكور، 

صرفاً بايد از طريق سازمان وظيفه عمومى اقدام كنند.

کسرخدمتایثارگرانکلیدخورد
  خبر

 ترجیح رابطه گرايی نیلی
 بر دموكراسی در دانشكده حقوق !

اس�اتيد  رأی گي�ری  به رغ�م  ته�ران،  دانش�گاه  رئي�س 
اله�ه  دانش�گاه،  اي�ن  منطق�ه ای  مطالع�ات  گ�روه 
ك�رد.  ابق�ا  گ�روه  اي�ن  رئي�س  عن�وان  ب�ه  را  كوالي�ی 
دو ماه پيش در رأى گيرى اس��اتيد گروه مطالعات منطقه اى دانشگاه 
تهران، فردى كه گرايش اصاح طلبى نداش��ت آراى بيش��ترى كسب 
كرد اما رئيس دانشگاه تهران به همين دليل حاضر به صدور حكم وى 

در اين مدت نشد. 
 در رأى گيرى مذكور، الهه كواليى استاد اصاح طلب و رئيس سابق 
اين گروه - پنج رأى و احمد دوست محمدى هشت رأى )از مجموع 
13 راى( را كس��ب كرده بود اما نهايتاً بعد از گذشت سه ماه، رئيس 
دانشگاه تهران حكم مدير گروهى را بار ديگر به نام الهه كواليى زد 
تا شكل جديدى از روند دموكراسى در مهم  ترين دانشگاه كشور به 

نمايش گذاشته شود. 
 الزم به ذكر است كه اين روش انتخاب رئيس گروه، يعنى رأى گيرى 
توسط اعضا، در دوران دوم خرداد و با هدف احترام به دموكراسى و رأى 
اساتيد شكل گرفت ولى گويا محمود نيلى احمدآبادى رئيس دانشگاه 

تهران ديگر تمايلى به تداوم اين روش ندارد. 
گروه هاى آموزشى در دانش��گاه تهران هر دو سال يكبار براى انتخاب 
مدير گروه، انتخابات برگزار مى كنند و جالب اينكه همزمان با راى گيرى 
اساتيد گروه مطالعات منطقه اى، اين راى گيرى در گروه علوم سياسى 
نيز برگزار شد كه يكى از اساتيد با گرايش اصاح طلبى رأى بيشترى 

آورد و حكم وى نيز بافاصله صادر شد.


