
وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي در جمع 
بندي مطالعه انجام ش�ده از وضعيت اش�تغال 
دانش آموختگان دانشگاهي با استناد به برخي 
آم�ار و ارق�ام از مي�زان جمعي�ت غيرفع�االن 
تحصيلكرده و نيز ش�اغالن در ح�ال تحصيل، 
به اين نتيجه رس�يده اس�ت كه درص�د زيادي 
از فارغ التحصي�الن در زم�ره بي�كار ي�ا در 
جست وجوي كار قرار نمي گيرند، بنابراين بايد 
تنها براي نيمي از آم�ار فارغ التحصيالن بيكار 
برنامه ريزي كرد. اين در حالي اس�ت كه بخشي 
از اين ريزش نيروي كار تحصيلكرده براي ورود 
به عرصه كار به بدبيني جهت يافتن شغل مرتبط 
با تحصيل در اجتماع ب�ر مي گردد، يعني فردي 
كه اقدام به گرفتن مدرك دانش�گاهي مي كند، 
از ابتدا اميدي به يافتن ش�غل مناسب، در شأن 
اجتماع�ي و با درآم�د مكفي و حت�ي حداقلي 
ندارد. همين نگاه باعث مي ش�ود كه روز به روز 
مدرك گرايي در كشور نسبت به مهارت آموزي و 
سواد دانشگاهي پيشي گيرد و فارغ التحصيالن 
دانش�گاهي جوياي ش�غلي غير دولت�ي و غير 
مرتب�ط ب�ا تحصي�الت دانش�گاهي باش�ند. 
مدت زم��ان زيادي اس��ت ك��ه »نرخ بي��كاري« 
همچنان سوداي صعود دارد و در اين ميان بيكاري 
تحصيلكردگان معضلي اجتناب ناپذير شده است. 

هرچند مس��ئوالن فقدان مه��ارت را عامل اصلي 
بي��كاري فارغ التحصي��ان عن��وان مي كنند، ولي 
وقتي پاي حرف بيكاران تحصيل كرده مي نشيني 
مي گويند، هم م��درك داريم، هم مه��ارت اما كار 
نيست و در نهايت ورود به عرصه ش��غل آزاد را راه 
عاجي براي ف��رار از بيكاري مي دانن��د كمااينكه 
قراردادهاي موقت، حقوق پايين و عدم بيمه بخشي 
از مشكات اصلي اين گروه ديده مي شود.  وزارت 
كار نيز در تازه ترين مطالعه و گ��زارش از وضعيت 
بازار كار جمعيت فارغ التحصيل دانش��گاهي اعام 
كرده است: اغلب سياسيون و بعضاً كارشناسان در 
خصوص آمار تعداد دانش آموختگان دانشگاهي كه 
تمايل به حضور در بازار كار دارند، همواره دچار خطا 
هس��تند و مي پندارند كه تمام دان��ش آموختگان 
دانش��گاهي وارد بازار كار خواهند ش��د، در حالي 
كه تعداد زيادي از آنان به وي��ژه زنان تمايلي براي 
فعاليت اقتصادي ندارند و تعداد زيادي هم همزمان 

با تحصيل به كار اشتغال دارند. 
  آيا همه فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار 

و جوياي كار هستند؟
اين گزارش با اس��تناد به برخي اطاعات و آمار از 
وضعيت »بي��كاري فارغ التحصي��ان« مي گويد: 
بخشي از جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهي قبل از 
فارغ التحصيل شدن، ضمن تحصيل شاغل هستند. 

يعني از 4/۸ ميليون نفر دانشجو حدود ۸۰۰ هزار 
نفر ) ۱۷ درصد( شاغل هستند. 

در ادامه ب��ا اين توضي��ح كه بخش��ي از جمعيت 
فارغ التحصيل دانش��گاهي ب��ه ويژه زن��ان از نظر 
اقتصادي غير فعال هس��تند، مي افزايد: حدود ۳4 
درصد از كل فارغ التحصي��ان و ۵۲ درصد از زنان 

فارغ التحصيل دانشگاهي غير فعال هستند. 
در ادام��ه همچني��ن از آنج��ا ك��ه تع��داد كل 
 فارغ التحصي��ان دانش��گاهي در س��ال تحصيلي

 ۹4 – ۹۳، ۸۵۰ هزار نفر است )۵۰۰ هزار نفر مردم 
و ۳۵۰ هزار زن( گفته است حدود ۲۹۰ هزار نفر) 
۳4 درص��د( از كل فارغ التحصيان دانش��گاهي و 
۱۸۰ هزار نفر) ۵۲ درص��د( از زنان فارغ التحصيل 
دانش��گاهي از نظر اقتصادي غيرفعال هس��تند و 
تمايلي براي ورود به بازار كار ندارند. در نهايت هم 
افزوده است: از كل جمعيت فارغ التحصيل و در حال 
تحصيل دانشگاهي)۱۱/۸ ميليون نفر( حدود 4/۵ 
ميليون نفر شاغل و ۱/۱ ميليون نفر بيكار هستند 
يعني در مجم��وع ۵/6 ميليون نف��ر جزو جمعيت 
فعال اقتصادي و ما بقي) 6/۲ ميليون نفر معادل ۵۲ 

درصد( غير فعال هستند. 
  تحليل وزارت كار براي ايجاد فرصت شغلي 

فارغ التحصيالن دانشگاهي
تحليل اين وزارتخانه ب��ه عنوان يكي از اصلي ترين 
ناجيان رفع معض��ل بيكاري جوان��ان به خصوص 
تحصيلكردگان بر اين اصل اس��توار ش��ده اس��ت 
كه ب��ا در نظر گرفتن غير فعال ب��ودن ۳4 درصد از 
فارغ التحصيان و ش��اغل بودن حدود ۱۷ درصد 
از افراد در حال تحصي��ل، در مجموع ۵۱ درصد از 
اين جمعيت در زمره افراد بيكار و در جست وجوي 
كار قرار نمي گيرد و در نهايت اينگونه نتيجه گرفته 
است كه بايد تنها براي نيمي از آنها فرصت شغلي 

ايجاد كرد. 
نتيجه اخذ شده از آمارها توسط اين وزارتخانه اين 
تحليل را القا كرده اس��ت كه ايجاد فرصت شغلي 
معادل همه فارغ التحصيان دانش��گاهي، خطاي 
بزرگي اس��ت و موجب انحراف در تصميم گيري ها 
و برنامه ريزي هاي كان مي شود، اما اين در حالي 
اس��ت كه بخش اعظمي از اين ري��زش نيروي كار 
تحصيلكرده ب��راي ورود به عرص��ه كار به بدبيني 
جهت يافتن ش��غل مرتبط با تحصي��ل در اجتماع 
بر مي گردد. يعني فردي كه اقدام به گرفتن مدرك 
دانشگاهي مي كند، از ابتداي ورود خود به دانشگاه 
اعم از دولت��ي و غير دولتي اميدي به يافتن ش��غل 
مناس��ب، در ش��أن اجتماعي و با درآم��د مكفي و 
حتي حداقلي ندارد و صرف��اً براي اخذ مدرك وارد 

دانشگاه مي شود. 
بر خاف آنچه وزارت كار خطاي بزرگ تلقي كرده 
اس��ت، اما عدم موفقي��ت آن دس��ته از افرادي كه 
پس از اتمام تحصيات دانش��گاهي خود و كسب 
مدرك نمي توانند به بازار كار راه  يابند و در نهايت 
با مخاطرات و مش��كات فراواني روبه رو مي شوند، 
مسئله اي بوده كه به دغدغه اصلي براي بي انگيزگي 
تبديل شده است و روز به روز هم بر اين نگاه افزوده 

مي شود. 
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 گردشگری سالمت 
بیمار ایرانی را پشت در اتاق عمل نگه داشته است

پذيرش »پنهاني« بيمار خارجي و داللي هايي 
كه در حوزه گردشگري س�المت وجود دارد، 
موضوع�ي اس�ت ك�ه موج�ب چالش هايي 
براي بيماران ش�ده و گردش�گري س�المت 
كشور را هم زير س�ؤال برده اس�ت. با وجود 
اين س�ودهاي كالني كه در پذي�رش بيماران 
خارج�ي ب�راي مراك�ز درماني وج�ود دارد، 
موجب شده تا حتي مراكز و بيمارستان هايي 
كه اس�تانداردها و زير س�اخت هاي ضروري 
براي پذيرش گردشگران س�المت را ندارند 
هم در اي�ن وادي قدم بگذارن�د و به پذيرش 
پنهاني بيماران خارجي اق�دام كنند. در اين 
پذيرش پنهاني اما انگار عمل هاي غير قانوني 
همچ�ون پيوند عضو ه�م ص�ورت مي گيرد 
آن هم در ش�رايطي كه روزانه 7 ت�ا 10 بيمار 
ايراني نيازمند پيوند در صف انتظار مي ميرند. 
در بسياري از كشورهاي دنيا، گردشگري سامت 
در زمره پنج منبع مهم تولي��د ناخالص داخلي 
شناخته مي ش��ود، طوري كه سود ساالنه آن در 
جهان، رقمي حدود صدميلي��ارد دالر تخمين 
زده مي شود، اما در كشور ما اين رقم به زحمت به 
۵۰۰ ميليون دالر در سال مي رسد كه البته بيشتر 
سود اين س��هم نيم درصدي از بازار گردشگري 
سامت در جهان به جيب دالالن مي رود. روي 
ديگر اي��ن ماجرا هم بروز تخلفات��ي نظير پيوند 
عضو ب��ه غير ايراني در اين فرآيند اس��ت. نمونه 
اين موضوع را همين سه س��ال پيش و با انجام 
عم��ل پيوند كليه ب��ه دو عربس��تاني در يكي از 
بيمارس��تان هاي خصوصي تهران شاهد بوديم؛ 
 عملي كه در نهايت با مرگ اين دو بيمار به پرونده 
پيچيده اي براي كشورمان تبديل و موجب شد تا 
قانون ممنوعيت پيون��د عضو به غير ايراني كمي 
جدي تر گرفته ش��ود. با وجود اي��ن دكتر بهروز 
برومند، پدر علم نفرولوژي ايران در همان زمان 
درباره واقعيت هاي پشت پرده دالالن گردشگري 
سامت و پزشكان گفته بود: در نهايت تأسف بايد 
بگويم وقتي در برخي بيمارستان ها شاهد پيوند 
كليه ايراني ها از طري��ق دالل ها و قاچاقچيان به 
بيماران خارجي هس��تيم، اين مايه تأسف براي 
همه است؛ به خصوص بايد گفت كار پزشكان و 

دست اندركاران اين ماجرا نيز شرم آور است. 
   نبض گردشگري سالمت در دست دالالن

با تمام اينها اما همچنان نبض گردشگري سامت 
در دس��ت دالالن اس��ت. چند روز پيش بود كه 
معاون گردش��گري كش��ور به بيمارستان هايي 
كه خ��ارج از ضوابط و اس��تانداردهاي ش��وراي 
راهبري گردش��گري س��امت بيماران خارجي 
را مي پذيرن��د، تذك��ر داد و از وزارت بهداش��ت 
درخواست كرد با اين موارد جدي تر برخورد كند. 
رحماني موحد با اشاره به داللي هايي كه در حوزه 
گردشگري سامت وجود دارد، اينگونه توضيح 
داده بود: با وجود ساماندهي فعاليت ها، اما عده اي 
هستند كه بدون سرمايه گذاري و توجه به ضوابط، 
بيماران خارجي را به سمت مراكز پزشكي هدايت 
مي كنند. نكته مهم آن اس��ت كه اين مراكز بايد 
از پذيرش بيماران خارجي خ��ودداري كنند تا 
زنجيره خدمات ش��كل گرفته مؤثر باشد، وگرنه 
بي انگيزگي و رانت ايجاد مي شود. وي تأكيد كرده 
بود: مراكز پزشكي كه داراي استاندارد پذيرش 
بيمار خارجي هستند بايد از پذيرفتن افراد خارج 
از سيستم بازاريابي و مديريت ساماندهي شده، 
خودداري كنند. البته ممكن اس��ت توجيه آنها 

اين باشد كه نمي توانند بيمار را به حال خود رها 
كنند، اما موضوع آن اس��ت كه ضوابطي تعيين 
شده و وزارت بهداشت بايد جدي تر برخورد كند 
تا زنجيره خدمات گردشگري سامت به خوبي 

شكل گيرد. 
اما دكتر محمد حس��ين ميردهقان در پاس��خ 
به اظهارات معاون گردش��گري سازمان ميراث 
فرهنگي و گردش��گري درباره بيماران خارجي 
پنهاني در بيمارستان ها مي گويد: نظارت بر امور 
بيمارستان هاي كشور به استناد مواد ۸و۹و۱۰ 
قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي از وظايف و اختيارات وزارت بهداشت 
است و اظهارنظر دستگاه هاي غير مسئول در اين 

حوزه برخاف قانون است. 
به گفته وي بر اس��اس اعتبار بخشي انجام شده 
از س��وي وزارت بهداش��ت تاكنون حدود ۲۰۰ 
بيمارستان و تعدادي از مراكز درماني جراحي در 
سراسر كشور موفق به پياده سازي استانداردهاي 
گردشگري سامت شده اند. تمامي بيمارستان ها 
موظف به ثبت اطاعات بيماران بين المللي شامل 
اطاعات كلي بيماران، نوع خدم��ات درماني و 
اعمال جراحي ارائه شده در مدت زمان بستري 

هس��تند. در مورد پذيرش بيم��اران خارجي در 
بيمارس��تان هاي كش��ور نيز محدوديتي به جز 
رعايت مقررات و استانداردهاي وزارت بهداشت 

وجود ندارد. 
 مدير كل نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت 
بهداش��ت با بيان اينكه در كش��ور شركت هايي 
فعاليت دارند كه نقل و انتق��ال بيماران را انجام 
مي دهند و براي توسعه گردشگري سامت الزم 
اس��ت، س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
هم��كاري الزم را با آنها داش��ته باش��ند، توپ 
مشكات اين حوزه را در زمين ميراث فرهنگي 
مي ان��دازد و مي گويد: متأس��فانه هن��وز تعداد 
زيادي از ش��ركت هاي فعال معرفي شده توسط 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي سراس��ر كشور به 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همكاري 
الزم از سوي سازمان آنها نش��ده است. البته در 
صورتي كه بيماران خارجي انف��رادي به مراكز 
درماني كشور مراجعه كنند، پذيرش و دريافت 

خدمات درماني آنها محدوديت قانوني ندارد. 
   مرگ 7 تا 10 نفر در صف انتظار بهبودي 

براس��اس آمارهاي ارائه شده از س��وي انجمن 
حمايت از بيماران كلي��وي، در حال حاضر ۲۵ 
هزار نفر در كشور در انتظار پيوند عضو هستند و 
روزانه هفت تا ۱۰ نفر از افراد در فهرست انتظار 
جان مي دهند. در كنار اينكه گردشگري سامت 
مي تواند به ارتقاي سطح خدمات رساني در حوزه 
بهداش��ت و درمان و همچنين درآمدزايي براي 
كش��ور منتهي ش��ود، اما يك واقعيت پنهان در 
اين ميان وجود دارد. سال ۹۲ حدود هزار و ۸۰۰ 
عمل پيوند كليه انجام ش��ده، ول��ي فقط حدود 
۸۰۰ مورد از آن با هماهنگي انجمن بوده و بيش 
از هزار مورد از اين عمل ها به صورت غيرقانوني 
و شامل پيوند كليه از شهروند ايراني به ايراني يا 
شهروند ايراني به خارجي بوده و با تخلف برخي 
بيمارستان ها و پزش��كان انجام شده است. اين 
در حالي اس��ت كه روزي ۷ تا ۱۰ ايراني در صف 
پيوند عضو مي ميرند. بنابراين اگر بنا باشد حضور 
گردشگران سامت در كش��ور به معناي حذف 
موقعيت درمان هموطنان خودمان باشد، بايد در 

اين موضوع به طور جدي بازنگري كرد.

تحصيل بي برنامه و بازار كار آشفته باعث شده است 51 درصد فارغ التحصيالن دانشگاهي دنبال كار در ايران نباشند

رويگرداني فارغ التحصیالن ايراني از بازارهاي ايراني
تب مدرك گرايي داغ تر شده است

كبري فرشچي گندم زماني

   معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش اعام كرد: در حال 
حاضر ۸۰۵ مدرسه ش��بانه روزي در دوره دوم متوس��طه و نزديك به 
۱۲۰۰ مدرسه در دوره اول متوسطه وجود دارد كه در مجموع نزديك به 

۳۵۰هزار دانش آموز در اين دو مقطع تحصيل مي كنند. 
   منتخب شوراي پنجم ش��هر تهران گفت: منتخبان هنوز به مرحله 
انتخاب شهردار آينده تهران نرسيده اند و پرونده هيچ شخص يا اشخاصي 

هنوز روي ميز شورا قرار نگرفته است. 
   معاون تربيت بدني و سامت وزير آموزش و پرورش بيان كرد: تا پايان 
سال ۹6 در تهران 6۰ فضاي ورزشي افتتاح مي شود و در شهرستان ها هم 

فضاهايي كه 6۰ درصد پيشرفت داشته اند، تكميل خواهند شد. 
   مدير كل ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهران از ثبت 

۳۰ بناي تاريخي شهر تهران در فهرست ميراث ملي كشور خبر داد. 
   معاون پرورش��ي و فرهنگي آموزش و پرورش ش��هر تهران گفت: 
هماهنگي خوبي بين معاونت متوسطه و معاونت پرورشي و فرهنگي در 
بحث هدايت تحصيلي ايجاد شده و تمام امور هماهنگ شده تا تنش هاي 

سال قبل تكرار نشود. 
  معاو ن سازمان حفاظت محيط زيست اعام كرد نظر به افزايش دما 
و خشكي هوا، احتمال وقوع آتش سوزي در محيط هاي طبيعي فزوني 
يافته است. بنابراين ضرورت دارد كش��اورزان، دامداران، گردشگران و 
تمام كساني كه در محيط هاي طبيعي و باز براي فعاليت يا تفريح حاضر 

مي شوند از روشن كردن آتش تا اطاع ثانوي جداً خودداري كنند. 
   افرادي كه دو بار در طول هفته س��يب زميني س��رخ شده مصرف 
مي كنند، دو برابر بيشتر از آنهايي كه از مصرف اين ماده غذايي اجتناب 

مي كنند در معرض خطر مرگ هستند. 
   سازمان بسيج فرهنگيان با تشكر از لغو سند ۲۰۳۰ اعام كرد: از آنجا 
كه نظام سلطه بين الملل با »اصل جمهوري اسامي« دشمني دارد يقيناً 
باز هم، »نفوذ فرهنگي و تربيتي« را دنبال خواهد كرد و نظام اس��امي 
نيز در »تربيت نسل تمدن ساز« وظيفه مستمر و خطير دارد، جا دارد 

تمهيدات الزم انديشيده شود. 
   صبح امروز بخش هايي از پروژه تقاطع هاي غيرهمسطح بلوار ارتش با 
بزرگراه هاي امام علي)ع( و شهيد صياد شيرازي همزمان با ايستگاه مترو 

شهيد محاتي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. 
   سردار موسي كمالي، جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي 
مس��لح  با بيان اينك��ه برابر م��اده 4۵ قانون خدمت وظيف��ه عمومي، 
مشموالني كه پدر، مادر، فرزند يا برادر و خواهر آنها كه در هشت سال 
دفاع مقدس در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داش��تند از اعزام به 
خدمت سربازي معاف مي شوند، اظهار داشت: بر اساس اين قانون تمامي 
فرزندان ذكور ش��هدا و جاويداالثران )مفقودين( از انجام دوره سربازي 

معاف هستند. 
   ابوالفضل قناعتي، عضو هيئت رئيسه شوراي اسامي شهر تهران با 
بيان اينكه علت اصلي جمع آوري پل گيشا فرسودگي آن است، اظهار 
داشت: عمر مفيد پل گيشا به اتمام رسيده بود، به همين دليل بهتر بود 

كه به جاي مرمت جمع آوري شود. 
   مدير عامل شركت متروي تهران گفت: هم اكنون پيشرفت كار در 
فاز اول خط ۸ مترو به ۹۸ درصد رسيده كه در ماه آينده به بهره برداري 

مي رسد. 
   رئيس پليس ترافيك شهري راهور ناجا با اشاره به زماندار شدن بعضي 
از تابلو ها بيان كرد: با توجه به انجام فريضه نماز در نيم ساعت قبل و بعد 
اذان توقف در جلوي مس��اجد و زير تابلوي توقف ممنوع و توقف مطلقاً 
ممنوع آزاد است به شرطي كه توقف و پارك خودرو منجر به ترافيك يا 

سد معبر نشود. 

بخش اعظمي از اين ريزش 
ني�روي كار تحصيلك�رده 
ب�راي ورود به عرص�ه كار 
ب�ه بدبين�ي جه�ت يافتن 
شغل مرتبط با تحصيل در 
اجتماع بر مي گ�ردد. يعني 
فردي كه اق�دام به گرفتن 
مدرك دانشگاهي مي كند، 
از ابت�داي ورود خ�ود ب�ه 
دانش�گاه اع�م از دولتي و 
غير دولتي اميدي به يافتن 
ش�غل مناس�ب، در ش�أن 
اجتماعي و با درآمد مكفي 
و حت�ي حداقلي ن�دارد و 
صرف�ًا ب�راي اخ�ذ مدرك 
وارد دانش�گاه مي ش�ود

زهرا چيذري 
  گزارش 2

دانشجوپزي با آزادي بیان !
كمتر از ۲4 ساعت طول كشيد تا هشتگ »دانشجوپزي« در رسانه هاي 
داخلي و خارجي ترند شد، كليد واژه اي كه صداي دانشجويان حبس 
ش��ده در خوابگاه دانش��جويي اهواز در اعتراض به سيستم سرمايشي 

خوابگاه در گرماي ۵۰ درجه آن هم در ماه رمضان بود. 
قصه اين دانشجوپزي از اينجا شروع مي ش��ود كه همزمان با افزايش 
دماي هوا در ش��هرهاي جنوبي كش��ور، تعدادي از دانشجويان دختر 
مجتمع خوابگاهي حضرت معصومه)س(دانشگاه شهيد چمران اهواز 
كه در اتاق هاي خود از وجود سيستم تهويه و سرمايشي محروم بودند، 
با مراجعه به مسئوالن، خواستار رسيدگي به وضع سيستم هاي تهويه 

سرمايشي بلوك هاي اين مجتمع خوابگاهي مي شوند. 
اما برخورد بد مس��ئوالن در اين زمينه و اكتفا كردن به پنكه هايي كه 
طبيعتاً نمي تواند در مقابل دماي ۵۰ درجه راهگش��ا باش��د كه هيچ، 
بلكه باعث انتش��ار بيش��تر دماي هواي داغ هم مي ش��ود، موجب شد 
اين دانشجويان با تشكيل تجمع صنفي و اعتراضي مقابل در  خوابگاه 

دانشجويي، صداي خود را به گوش مسئوالن برسانند. 
اما اين بندگان خدا وقتي معناي آزادي بيان را درك كردند كه نه تنها 
هيچ يك از مس��ئوالن توجه��ي به اي��ن اعتراضات نكرد بلكه ش��يوه 
استقبال از اعتراضات حقه دانشجويان به حبس دانشجويان در خوابگاه 

دانشجويي بروز و ظهور يافت. 
برخورد نامناسب مسئوالن دانشگاه چمران اهواز يعني بستن در هاي 
خوابگاه دانشگاه براي مقابله با اعتراض دانشجويان آتش  زير خاكستر را 
در آن گرماي اهواز شعله ور كرد و اعتراضات پشت درهاي بسته خوابگاه 
دختران دانش��گاه چمران اهواز ب��ه درهاي باز ش��بكه هاي اجتماعي 
رسيد. در ابتدا دانشجويان وضعيت خود را در شبكه هاي اجتماعي به 
گوش افكار عمومي رس��اندند و در ادامه كاربران شبكه هاي اجتماعي 
در حمايت از دانشجويان طوفان توييتري با هشتگ #دانشجو پزي را 

راه انداختند. 
سرانجام غامحسين خواجه، رئيس دانش��گاه شهيد چمران اهواز در 
خبر ۲۰:۳۰ بستن  درهاي خوابگاه را تكذيب كرد و دانشجويان دختر 
در واكنش به تكذيب بستن درهاي اين خوابگاه، با انتشار فيلمي شعار 

دادند: »بيست و سي باور نكن... رئيس ما دروغ گفت. «
انتشار همين فيلم ها در فضاي مجازي باعث مي شود كه باالخره خواجه 
به جمع دانشجويان معترض برود و وعده  تعمير سيستم هاي سرمايشي 
خوابگاه را بدهد، هرچند كه دانشجوها از او تعهد كتبي مي خواهند و وي 
همچنان از اين تعهد سر باز مي زند و همين باعث مي شود پاي استاندار 
هم به ماجرا باز شود و در خصوص اعتراض دانشجويان دختر خوابگاه 
حضرت معصومه )س( دانشگاه شهيد چمران اهواز نسبت به وضعيت 
سيستم هاي تهويه اين خوابگاه بگويد: اگر دانشجويان همكاري الزم 
را انجام دهند، تمام امكانات اس��تان را براي حل مشكات آنها بسيج 

خواهم كرد !
اينكه مقصود استاندار از اين شرط گذاري )اگر همكاري الزم...( براي 

اعطاي حقوق حقه دانشجويان چيست اهلل اعلم!
اما آنچه جالب است، رويكرد گازانبري مديريت دانشگاه اهواز در دولت 
روحاني و حبس كردن دانش��جويان در روز روش��ن به دليل اعتراض 
به نبود سيستم سرمايشي در خوابگاه اس��ت و چه قدر جاي مدعيان 
روشنفكري عليه رئيس دانشگاه چمران اهواز و مسئوالن دولتي براي 

توئيت زدن خالي است!

از دولت تا بازيگر، همه علیه نقد !
موال علي)ع( مي فرمايد: » الناس بأمرائهم اش��به منهم بآبائهم«؛ حاال 
و در جريان اخير بي احترامي ها به خبرنگاران به عنوان چشم و گوش 
هميشه بيدار جامعه و زبان افكار عمومي بهتر مي توان معناي اين كام 

گهر بار را متوجه شد. 
ماجراي توهين هاي دنباله دار به خبرنگاران دارد به جريان ناخوشايندي 
تبديل مي ش��ود. اين جريان فرهنگ پاس��خگويي و تحمل منتقد را 
به شدت زير سؤال برده اس��ت. اصل اين ماجرا بي ترديد به رفتارهاي 

توهين آميز دولتمردان با منتقدان و خبرنگاران باز مي گردد. 
نخستين بار رئيس جمهور بود كه منتقدان را به جهنم حواله كرد، اما اين 
رفتار از كنايه گويي رئيس جمهور پا فراتر گذاشت و به توهين هاي علني و 
رفتارهاي فيزيكي رسيد. درست شبيه رفتار وزير راه وقتي  سؤال خبرنگار 
باش��گاه خبرنگاران درباره مرجوعي بودن هواپيماي ايرباس از كلمبيا به 
مذاقش خوش نيامد، به جاي پاسخگويي چنين واكنشي داشت » خبرنگار 
بايد يك ُجو عقل داشته باشد! شما حرفه اي نيستيد و از خبرنگاري سر در 
نمياريد بريد بابا!« تصاوير تاش وزير براي گرفتن ميكروفن خبرنگار و پرت 
كردن آن هم كه به اندازه كافي در فضاي مجازي دس��ت به دس��ت شد تا 
همه مردم ببينند. واكنش وزير بهداشت در برابر مطالبه امكانات بهداشتي 
درماني از سوي فرماندار بدره براي اين شهرستان هم »بي شعور«  خطاب 
كردن وي بود. همين چند روز پيش هم آقاي وزير با يك خبرنگار درگير شد 
و وي را »مزدور« خواند. بازتاب اين رفتارهاي دولتمردان را حاال مي توان 
در گروه ه��اي رده پايين تري همچ��ون بازيگران نيز مش��اهده كرد. يكي 
آنچنان با عتاب با خبرنگار صحبت مي كند كه انگار با شخصيتي فرودست 
مقابل شده و ديگري خبرنگاران را »دوزاري« مي خواند و آن يكي معتقد 
است »كًا پنج، شش خبرنگار با سواد بيشتر نداريم و بقيه نادان هستند« 
و ديگري خبرنگار را »خمار« خطاب مي كند و ادامه مي دهد »نه انگار يه 

چيزي انداختي باال!«
اينها همه هش��دار و زنگ خطر اس��ت؛  زنگ خطري درباره تغيير جايگاه 
خبرنگاران به عنوان چش��م و گوش جامعه و نماينده افكار عمومي براي 
ديدن، ش��نيدن،  نقد كردن و به چالش كش��يدن. بخ��ش ديگر اين زنگ 
خطر درباره اضمحال فرهنگ پاس��خگويي و نقد پذيري در جامعه است 
كه بي ترديد از اقش��ار مرجع جامعه آغاز مي ش��ود و به گروه هاي پايين تر 
جامعه تسري مي يابد اما جامعه اي كه س��ردمداران و گروه هاي مرجعش 
تاب پذيرش انتقاد و پاسخگويي به چالش ها و كمبودها را ندارند و جامعه اي 
كه زير بار پذيرش نظارت افكار عمومي از دوربين و قلم خبرنگاران نرود، در 
مسير شكست و قهقرا قرار خواهد گرفت. جامعه اي كه به قهقرا كشيده شود، 
اما هم دولتمردانش با چالش مواجه خواهند ش��د و هم آنقدر اولويت هاي 
مهم دارد كه بازيگر و فيلم هاي سخيف سينمايي كوچك ترين جايگاهي در 

ميان اين اولويت ها نخواهند داشت. 

نيره ساري
  گزارش یک

 آغاز دور جديد ثبت نام
 براي سفر به عتبات عالیات 

 س�ازمان ح�ج و زي�ارت اع�الم ك�رد ك�ه متقاضي�ان اع�زام به 
عتب�ات عاليات ب�راي س�فرهاي اول تيرماه ت�ا پايان م�رداد ماه 
مي توانند از هم اكنون براي نام نويس�ي در كاروان ها اقدام كنند.

 به گزارش »جوان« س��ازمان حج و زيارت براي دور جديد س��فرهاي 
عتبات عاليات اطاعيه اي را صادر كرد كه متن آن به شرح ذيل است: 
مش��تاقان زيارت عتبات عاليات براي اعزام هاي مربوط به اول تيرماه 
لغايت پايان مرداد ماه سال جاري از هم اكنون مي توانند با مراجعه به 
سامانه www. atabat. org. ir يا دفاتر خدمات زيارتي سراسر كشور 

براي اين سفر معنوي ثبت نام كنند. 
معاون شهردار تهران خبر داد

ايجاد خطوط ويژه خودروهاي چندسرنشین 
در 2  بزرگراه   تهران

مع�اون حم�ل و نق�ل و ترافي�ك ش�هرداري ته�ران گف�ت: 
مطالع�ات ايج�اد خط�وط HOV)خط�وط وي�ژه خودروه�اي 
چند سرنش�ين ( در دو بزرگ�راه پايتخ�ت در حال انجام اس�ت. 
مازيار حسيني در خصوص سرانجام ايجاد خطوط HOV در پايتخت 
اظهار داشت: اين طرح در بسياري از شهرهاي پيشرفته جهان اجرا شده 
و در حال حاضر مطالعات ايجاد خطوط ويژه خودروهاي چند سرنشين 
در بزرگراه نيايش در حال انجام اس��ت. همچنين مطالعات ايجاد اين 

خطوط در بخش جنوبي بزرگراه امام علي )ع( نيز آغاز شده است. 
وي ادامه داد: در بخش جنوبي بزرگراه امام عل��ي )ع( از خطوط ويژه 
اتوبوس به اين منظور مي توان استفاده كرد زيرا تمام مسير ويژه اتوبوس 

از نظر مسافر برابر نيست. 
به گفته حسيني، براي اجرايي شدن اين پروژه هماهنگي هاي الزم با 
پليس راهور به عمل آمده و پليس نيز با اجراي اين طرح موافق است. 

معاون ش��هردار ته��ران تأكيد كرد: در مس��يرهاي پيش بيني ش��ده 
تجهيزات الزم از جمله دوربين هاي نظارتي پيش بيني شده و قابليت 

ثبت تخلفات در خطوط HOV وجود دارد. 
 بر اساس اين گزارش ، حدود پنج س��ال پيش مطالعاتي در شهرداري 
تهران براي ايجاد اين خطوط در بزرگراه همت انجام ش��ده بود، اما تا 
امروز ايجاد اين خطوط تحقق نيافت. در حالي كه مسئوالن ترافيكي 
شهر تهران يكي از مهم ترين داليل ترافيك شهر تهران را خودروهاي 
تك سرنشين مي دانند.  HOV)خطوط پرسرنشين( يعني اختصاص 

يكي از باندها به حركت خودروهاي با سرنشين باالتر. 
 HOV به اعتقاد كارشناسان ترافيك در صورت اجرايي شدن خطوط
مس��افران تك نفره اي كه عادت كرده اند به تاكسي ها پيشنهاد »سفر 
دربس��تي« بدهند، كمتر به اي��ن كار مبادرت خواهند ك��رد؛ زيرا اگر 
تاكسي مسافر ديگري سوار كند، براي آنها هم بهتر است، چون از خط 
HOV عبور مي كند. البته اگر هم پيشنهاد دهند، اين موضوع با اقبال 
تاكسي ها مواجه نخواهد شد. همچنين مسير HOV يك باند خالي 
و خلوت براي خودروهاي امدادي است كه از ضروريات اجتناب ناپذير 

يك شهر پرجمعيت است. 

 40 هزار مددجوي كمیته امداد 
مهمان سفره افطاري حرم مطهر رضوي شدند

معاون اماك�ن متبركه و امور زائران آس�تان ق�دس رضوي گفت: 
همزمان با شب سالگرد شهادت حضرت امام علي )ع( و شب 21 ماه 
مبارك رمضان 40 هزار يتيم و مددجوي كميته امداد از سراسر كشور 
مهمان بزرگ ترين س�فره افطاري جهان اس�الم در مشهد شدند. 
سيد خليل منبتي افزود: عاوه بر مددجويان، رئيس كميته امداد امام 
خميني )ره( كشور، اعضاي شوراي اداري خراسان رضوي، نمايندگان 
مردم استان در مجلس شوراي اسامي و جمعي از مديران آستان قدس 

رضوي نيز ديشب مهمان سفره افطاري بارگاه منور رضوي بودند. 
وي اظهار كرد: از ابتداي ماه مبارك رمضان هر شب، بزرگ ترين سفره 
افطاري جهان اس��ام در صحن هدايت بارگاه منور رضوي گسترده و 
از ۱۳ هزار مجاور و زائر پذيرايي شده است.  وي گفت: كارت دعوت به 
سفره اكرام رضوي به صورت روزانه توسط خدام در مناطق مختلف شهر 
مشهد توزيع مي شود.  منبتي افزود: در مجموع با در نظر گرفتن توزيع 
4۰ هزار وعده افطاري در حاشيه ش��هر مشهد، پخت غذا و پذيرايي از 
زائران در مهمانسراي حضرت امام رضا )ع( و مهمانان طرح اكرام رضوي 

روزانه ۱۷۰ هزار نفر از افطاري حرم مطهر بهره مند مي شوند. 
وي اظهار كرد: از ابتداي ماه مبارك رمضان تاكنون ۳ ميليون و ۵۷۰ 

هزار نفر مهمان سفره افطاري حرم مطهر رضوي شده اند. 


