
در پروژه رهبران ج�وان ، جوانان كش�ورهاي 
مختلف مجري دس�تيابي به نظم نوين جهاني 
به سبك امريكا هس�تند. بر اين اساس مجمع 
رهبران جوان جهاني هر سال 200 تا 300 جوان 
برگزيده از سراسر جهان را به عضويت و حضور 
در برنامه هاي خود دع�وت و در فرآيندي پنج 
س�اله آنها را براي پيش�برد اهدافش�ان آماده 
مي  كنن�د. ه�دف نهاي�ي اي�ن مجم�ع تربيت 
رهبراني براي آينده كشورهاي مورد نظر است. 
در همين راس�تا چن�دي پيش بود ك�ه رئيس 
بخش جوانان و هيئت اس�كان بش�ر س�ازمان 
ملل متحد به اي�ران آمد و در ديدار با مس�عود 
س�لطاني فر، وزي�ر ورزش و جوانان پيش�نهاد 
كرده موض�وع رس�يدگي به وضعي�ت جوانان 
از ايران و ابتدا در آس�يا و منطقه آغاز ش�ود و 
س�پس ايران رهبري در موضوع جوانان جهان 
را به عهده بگيرد. هم اكنون نيز س�اخت كمپ 
رهبران جوان جهان در شيراز آغاز شده است. 
تقارن احياي دوباره سازمان ملي جوانان با دستور 
دكتر روحاني و پيوس��تن به ط��رح رهبران جوان 
جهان در دولتي كه كابينه اش با متوسط سني 59 
سال به كابينه پيرمردها مشهور است، يكي از نكاتي 
است كه اهداف احياي دوباره سازمان ملي جوانان 
را در هاله اي از ابهام فرو مي برد و اين ابهام با پيشينه 
تاريخي و اهداف رهبران جوان جهان از يك سو و 
حواشي اس��ناد و طرح هايي نظير 2030 كه طي 
سال هاي اخير در حوزه روابط بين المللي امضا شده 

است، نگراني ها در اين باره را افزايش مي دهد. 
   شكل دهي به آينده جهان

پروژه نظم نوين جهاني، جهاني سازي و خاورميانه 
جديد موضوع تازه اي نيس��ت و سال هاس��ت اين 
هدف در رأس فعاليت هاي دكترين امنيتي امريكا 
قرار دارد و طي س��ال هاي اخير اين هدف در ذيل 
پروژه هاي��ي با ظاه��ر نوعدوس��تانه و عام المنفعه 

پيش مي رود. 
در وبگاه مجمع رهبران جوان جهاني آمده اس��ت 
»جذب جوانان شاخص براي شكل دهي به آينده 
جهان«؛  عبارتي كه كاركرد اين مجمع را در چند 

كلمه كوتاه خالصه مي كند. 
 Young Global مجمع رهبران جوان جهاني
Leaders يا به اختصار YGL، از سال 2004 به 
عنوان زيرمجموعه اي از »مجمع جهاني اقتصاد« 
از سوي »كالوس ش��واب« مؤسس مجمع جهاني 
اقتصاد راه اندازي شد. اين ش��بكه مدعي است تا 
كنون بيش از هزار نفر از جوانان منتخب از سراسر 
جهان عضو »رهب��ران جوان جهاني« هس��تند و 
آماده مي ش��وند تا تأثير ش��گرفي بر آينده جهان 

داشته باشند. دفاتر اين شبكه در شهرهاي بزرگ 
جهان واقع ش��ده اس��ت و در حال حاضر بيش از 
200 حلقه اين شبكه در سراسر جهان از جمله در 
ميدان آرژانتين تهران مستقر هستند. اين مجمع 
در ايران و در ميان جوانان ايراني هم فعاليت هاي 
گس��ترده اي را آغاز كرده اس��ت؛  فعاليت هايي در 
پوشش مجمع جوانان سازمان كنفرانس اسالمي كه 
گويا وابسته به عربستان سعودي است و مسئوليت 
اجراي طرح هاي مجمع رهبران جوان جهان را در 

كشورهاي اسالمي به عهده دارد. 
افراد اين ش��بكه در قالب همايش هاي پي در پي و 
بودجه هاي كالن خرج ش��ده توسط دولت امريكا 
كه ذيل عنوان ديپلماس��ي عمومي به پيش برده 
مي ش��ود، براي مأموريت هاي سياس��ي آموزش 
مي بينند. در حقيقت، گزينه هاي انتخاب شده براي 
رهبران جوان جهان در پارادايم��ي از ارزش هاي 

امريكايي مورد تربيت دقيق قرار گرفته و سپس به 
جامعه خود برگشته  است يا در مجامع بين المللي 
ايفاي نقش جدي مي كنند. شيوه عمل اين شبكه 
براي سال هاي 2016- 2015 فعاليت هاي علمي 
و فناوري است تا به اين وس��يله بتواند جرياني را 
تربيت و سازماندهي كند كه اين جريان با به چالش 
كشيدن حكومت هاي مدنظر، نقش تأثيرگذاري در 
عرصه حاكميتي و جامعه مدني اين كشورها داشته 
باشد. آنها در ميدان عمل، مأموريت خود را در قالب 
يك مطالبه اجتماعي و مدني به نمايش مي گذارند. 
در بخشي از س��ند امنيت ملي امريكا آمده است: 
»م��ا در حال به دس��ت گرفتن ابت��كار عمل براي 
ايجاد روابط جهاني و شناس��ايي رهبران آينده در 
دولت، كسب و كار و اتصال آنها به يكديگر و جامعه 
مدني و مهارت هاي مورد نياز براي رشد كردن آنها 
هستيم. ما برنامه هاي جديد تبادالت ميان جوانان 

امريكايي از آفريقا گرفته تا جنوب ش��رق آسيا را 
پيگيري مي كنيم. «

   چهره هاي ش�اخص ايراني رهبران جوان 
جهان

نظم نوين جهاني مورد نظر امريكا، همانطور كه در 
ابعاد اقتصادي، سياسي، نظامي و... در جريان است، 
در حوزه فرهنگ و اجتماع و س��رمايه گذاري روي 
نسل جوان كش��ورهاي هدف و از سوي نهادهاي 
مختلف اي��االت متحده در حال اجراس��ت. پروژه 
»جوانان جهان« از جمله برنامه هاي وزارت خارجه 

امريكا در همين راستاست. 
»رهبران ج��وان جهان��ي« در ميان كش��ورهاي 
غرب  آس��يا و ش��مال آفريقا هم از هم��ان ابتداي 
تأسيس، افراد ش��اخصي را براي آموزش و تربيت 
برگزيده است. اين افراد عموماً چهره هاي شاخص 
اقتصادي، فعاالن مدني، وكال و فعاالن حقوق بشر 
و همچنين در مواردي از خبرنگاران هستند. شبكه 
رهبران جهاني از سال 2005 به طور جدي وارد فاز 
عضوگيري در داخل كش��ور و تكميل زنجيره اين 
شبكه از تهران تا سوئيس و امريكا شد. چهره هاي 
انتخاب ش��ده براي اين پروژه ه��م از قضا از جمله 
فعاالن تجديدنظرطلب با سوابق كيفري و اقدامات 
عليه امنيت ملي و ارتباط با سرويس هاي اطالعاتي 
بيگانه هستند. شادي صدر، بهمن قبادي، فاطمه 
حقيقت جو و س��يامك نمازي از جمله چهره هاي 
ايراني عضو رهبران جوان جهان هس��تند و گفته 
مي شود سيامك نمازي حامي مالي شبكه ياد شده 
در ايران است و هزينه  برنامه هاي »رهبران جوان« 

را تأمين مي كند. 
سال گذشته نيز اردوي شاخه اسالمي مجمع تحت 
عنوان مجمع جوانان سازمان كنفرانس اسالمي از 
28 مردادماه تا 3 شهريور سال جاري در آنتالياي 
تركيه برگ��زار ش��د و وزارت ورزش و جوانان هم 
جوانان برگزيده كشورمان را به اين مجمع بفرستد، 
 اما با پيگيري هاي روزنامه جوان و خبرگزاري فارس 
و با توجه به تحوالت تركيه رضا حجتي، مدير كل 
مش��اركت هاي اجتماعي جوانان وزارت ورزش و 
جوانان از احتمال منتفي شدن اولين اردوي مجمع 
جوانان سازمان كنفرانس اسالمي در تركيه سخن 
گفت. كميس��يون امنيت ملي نيز قرار شد به اين 

موضوع ورود كند. 
حال بناس��ت س��ازمان ملي جوانان دوب��اره احيا 
شود؛ س��ازماني كه انتظار م��ي رود در دوره جديد 
حيات خ��ود تحولي در ن��گاه دولت ب��ه جوانان را 
پديد آورد بي آنكه در تند باد برنامه هاي بين المللي 
كه بي ترديد بيش از خود ما دلس��وزمان نيستند، 

هضم شود. 
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»تلقی و ابهام« از سند 2030 توهم شماست آقای سخنگو!
تلقي هاي اشتباه و دامنه دار دولت از يك سند خفت بار

سخنگوي دولت در حالي از »ابهامات« سند 2030 صحبت مي كند كه اجراي اين سند نتايج شرم آوري را در پي داشته است 
به نحوي كه هيچ يك از مسئوالن دولتي حاضر به پذيرش مسئوليت اين سند نيستند

برخ�اف تصور حاش�يه هاي س�ند 2030 در 
ايام يا بعد از انتخابات بر س�ر زبان ها نيفتاده 
اس�ت، بلكه از قض�ا امضاي بي س�ر و صداي 
اي�ن س�ند و اج�راي آن هم�واره از س�وي 
دلس�وزان نظام و انق�اب مورد س�ؤال بوده 
اس�ت. بيان جزئيات س�ند كه امروز دولت از 
آن به »ن�گاه ليزري« ياد مي كن�د، پررنگ تر 
ش�ده اس�ت. لفظ نگاه ليزري به اين سند كه 
از جانب س�خنگوي دول�ت مطرح ش�ده، از 
وقتي جدي تر شد كه رهبر معظم انقاب مهر 
پايان بر سكوت و عدم موضع گيري دولت در 
اينباره زدند. بنابراين اگ�ر امروز موضوعيت 
سند 2030 بيش از قبل بر س�ر زبان ها افتاده 
به دليل تاش دولت ب�راي موجه جلوه دادن 
امري اس�ت كه پيش از هش�دار رهبر معظم 
انقاب يا به س�كوت از س�وي دولت خاصه 
ش�د، يا از جانب برخ�ي وزرا همچون محمد 
فره�ادي كه به ق�ول خودش اين س�ند اصًا 
ارتباطي با وزارت علوم ندارد، تحت عناويني 
چون حركت هوش�مندانه توصيف مي ش�د. 
س��ند 2030 كه هنوز هم دولت نس��بت به آن 
موضعي طلبكارانه دارد، همان س��ندي بود كه 
كميس��يون علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان 
ملل )يونس��كو( ب��راي آموزش در كش��ورهاي 
جهان تدوين كرده بود و كارشناس��ان آموزشي 
مغايراتي در اين س��ند يافتند كه خالف قانون 
اساسي و دين اسالم است، ولي مسئوالن دولتي 
بي سر و صدا و مصرانه در پي اجراي آن بودند، به 
طوري كه صداي اعتراض كارشناسان آموزشي 
هم درآمده بود و بيشتر كارشناسان به مواردي 
كه در اين سند بود و مسئوالن ما با آن موافقت 
كردند، اعتراض داش��تند، ولي مسئوالن آنقدر 
در برابر نظر كارشناسان مقاومت كردند تا رهبر 
انقالب ش��خصاً وارد قضيه ش��دند و در اين باره 

هشدار دادند. 
رهبر معظم انق��الب در بيانات خ��ود در ديدار 
معلم��ان و فرهنگي��ان فرمودن��د: »اين س��ند 
2030 س��ازمان ملل و يونس��كو و اين حرف ها، 
اينها چيزهايي نيس��ت كه جمهوري اس��المي 
بتواند ش��انه اش را زير بار اينها بدهد و تس��ليم 
اينها بش��ود. ب��ه چه مناس��بت ي��ك مجموعه 
به اصطالح بين الملل��ي اي - كه قطعاً تحت نفوذ 

قدرت هاي بزرگ دنيا اس��ت- اين حق را داشته 
باشد كه براي كشورهاي مختلف، براي ملت هاي 
گوناگون، با تمدن هاي مختلف، با سوابق تاريخي 
و فرهنگي گوناگون، تكليف معين كند كه شما 
بايد اين جوري عمل كنيد؟ اصل كار، غلط است. 
اگر چنانچه با اصل كار شما نمي توانيد مخالفت 
بكنيد، حد اقلش اين اس��ت كه بِايستيد بگوييد 
جمهوري اسالمي خودش مشي دارد، خط   و  ربط 
دارد، ما س��ندهاي باالدستي داريم، ما مي دانيم 
بايد در زمينه ه��اي آموزش، پ��رورش، اخالق، 
سبك زندگي چه كار كنيم؛ احتياج به اين سند 
وجود ندارد. اينكه ما برويم سند را امضا كنيم و 
بعد هم بياييم ش��روع كنيم بي سروصدا اجرايي 

كردن، نخير، اين اصاًل مطلقاً مجاز نيست«
   منظور سخنگوي دولت از برخي دقيقًا 

چه كساني است؟!
رهبر معظم انق��الب از امضا و اجراي بي س��ر و 
صداي سندي صحبت كردند كه امروز سخنگوي 
دولت درب��اره آن مي گويد: برخ��ي 2030 را به 
عنوان س��ند امضا ش��ده دولت ياد مي  كنند در 
حالي كه هيچ برگه اي درب��اره اين موضوع امضا 
نشده است، 2030 صرفاً يك بيانيه قرائت شده 
در اجالس يونسكو بود. منظور سخنگوي دولت 

از برخي دقيقاً چه كساني است؟!
نوبخ��ت در ادامه اظهار داش��ته اس��ت: 2030 

بيانيه اي همچون س��اير بيانيه  هايي اس��ت كه 
قرائت مي شود، اما اگر از طرف دولتي مورد ابهام 
باشد، آن دولت ابهام و نظر خود را مطرح مي كند. 
از اينكه كس��اني گزارش هاي��ي را خدمت رهبر 
معظم انقالب دادند و ايشان هم در جايگاه رفيع 
رهبري نظ��ام هر آنچه اعالم كنن��د براي دولت 
مطاع اس��ت. معظم له همواره به مجريان تأكيد 
مي كنند مصالح ملي و ارزش ه��ا را مورد توجه 
قرار دهند، ما اينها را ب��ه ديده گرفتيم و به ديده 

خواهيم گرفت. 
مگر نه اينكه بر اساس تصويب نامه هيئت وزيران 
تأكيد بر ارسال رو نوشتي از اين سند به مجلس 
و نيز دفتر رهبر معظم انقالب ش��ده است، پس 
چگونه است كه اكنون هشدار رهبر معظم انقالب 
مبني بر گزارش هاي ارائه ش��ده توسط سايرين 

تلقي مي كنيد؟!
نكته جالب در سخنان سخنگوي دولت آنجايي 
است كه مي گويد: »هر آنچه هم كه نبود و در واقع 
تلقي و ابهام بود، دولت آنه��ا را متوقف كرد االن 
اين جارو جنجال ها به چه علتي دارد ادامه پيدا 

مي كند.«؟! 
   مراد دولت از تلق�ي و ابهام در مورد چه 

كساني است؟
لفظ تلقي و ابهامي كه سخنگوي دولت آن را به 
ميان آورده اس��ت، نيز اين سؤال را مي طلبد كه 

مراد از تلقي و ابهام به س��مت چه كساني نشانه 
رفته است؟!

جالب اين است، مهدي نويد ادهم، دبير شوراي 
عالي آموزش و پرورش مي گويد: س��ند 2030 
دقيقاً به همان موضوعاتي اشاره دارد كه در سند 
تحول هم آمده است. همان  گونه كه مي خواستيم 
نيروي انساني، محتواي كتاب هاي درسي، شيوه 
ارزيابي و س��اخت فيزيكي در تعليم و تربيت را 
بر اس��اس س��ند تحول دگرگون كنيم در سند 
2030 هم به توسعه آموزش براي همگان اشاره 

شده است. 
   دول�ت مي گويد تطاب�ق و رهبر انقاب 

مي گويد اصل غلط است
س��ؤال اينجاس��ت كه آيا اگر ابعاد سند 2030 
تطابق با سند تحول داش��ت، اساساً ايا لزومي به 
هشدار رهبري معظم انقالب در اين زمينه وجود 
داش��ت؟! چگونه اس��ت كه دولت معتقد بر اين 
تطابق است، اما در مقابل رهبر انقالب در اظهارات 

خود فرمودند »اصل اين كار غلط است؟!«
اصاًل چگونه است كه تا قبل از اتمام حجت رهبر 
معظم انقالب نسبت به اجرايي شدن اين سند، 
وزير علوم دولت يازدهم، در نشس��ت عالي رتبه 
مش��ورتي در زمينه آموزش 2030 و رونمايي از 
سند ملي آموزش 2030 مي گويد: »تهيه سند 
ملي آموزش 2030 نش��انه حركت هوشمندانه 
جمهوري اسالمي ايران مطابق با آخرين مصوبات 

و دستورالعمل هاي بين المللي است.«
اما بعد از هش��دار رهب��ر معظم انق��الب و بيان 
جزئيات ذلت بار اين سند كه حتي مورد پذيرش 
كشورهايي چون فرانس��ه هم قرار نگرفته است، 
دس��ت به تطهير جزئي��ات از س��وي دولت زده 
مي شود و موضع تدافعي از سند مذكور به موضع 
تهاجمي به س��مت منتقدان )فارغ از هر شأن و 

جايگاهي( تغيير پيدا مي كند؟!
موضوع جالب توجه ديگر حمايت س��اير افراد از 
موضوعي است كه تا پيش از اين موضعي اتخاذ 
نكرده بودند، اما به عنوان نمايندگان يك ملت، 
در واكنش به اخطاري درباره تصويب سند2030 
معتقد هستند »مصوبه 2030 در هيئت تطبيق 
مصوبات از نظر شكلي مورد بررسي قرار گرفت و 
مغايرتي با قانون ندارد.« بله، اين هم سخن رئيس 

مجلس است !

تغيير نگاه به جوانان يا چراغ سبز به نظم نوين امريكايي با رهبري جوانان جهان ؟

احياي سازمان جوانان در دولت پيرمردها !

بيژن يانچشمه

نيره ساري
  گزارش 2

  جمعي از تشكل هاي دانشجويي كشور با اشاره به تخلفات صورت 
گرفته در انتخابات اخير نوش��تند: از ش��وراي نگهبان خواهشمنديم 
با قاطعيت نس��بت به تخلفات صورت گرفته برخ��ورد و ابعاد قضيه را 

روشن كند. 
   ماه رمضان سال جاري به منظور حمايت از زندانيان جرائم غيرعمد و 
غيركالهبرداري 288 جشن گلريزان در سراسر كشور برگزار مي شود. 
   معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي گفت: بيمه 170 هزار 
سودجو كه در قالب كارگران ساختماني و قاليبافان بودند، حذف شد. 

   معاون پرورش��ي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش از اعزام بيش از 
يك ميليون دانش آموز به اردوهاي راهيان نور در سال تحصيلي جديد 

خبر داد. 
   ياسر هاشمي رفسنجاني از رياست دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد 

بركنار شد. 
   معاون فرهنگي و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران ضمن 
تشريح برنامه هاي ماه مبارك رمضان گفت: امسال برنامه هاي فرهنگي 
ماه رمضان در بيش از يك هزار حسينيه فعال در كشور اجرا مي شود. 

  معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: اليحه حمايت 
از حقوق معلوالن امروز در كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي 

نهايي و سپس به صحن علني مجلس ارسال خواهد شد. 
   معاون مركز برنامه ريزي منابع انس��اني و فناوري اطالعات وزارت 
آموزش و پ��رورش تأكيد كرد كه اخ��ذ وجه از اوليا باب��ت ثبت نام در 
»كالس هاي هوشمند« اجباري نيس��ت و تعيين ميزان آن در اختيار 

خود مدرسه و بر مبناي مشاركت داوطلبانه اوليا است. 
   رئيس شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه هنوز مشخص نيست 
فعاليت شوراي چهارم در مرداد ماه يا شهريورماه به پايان مي رسد، گفت: 

اين موضوع موجب سردرگمي اعضاي شوراي شهر شده است. 
   روسيه با سواحل گسترده در 10 دريا و اقيانوس و مرزهاي آبي كه 
مي تواند براي فعاليت هاي تبهكارانه و همچنين در برخي مناطق محل 
نفوذهاي دشمنان باشد، روبات هاي مرزبان با عمق رصد 100 كيلومتر 

را به كار گرفته است. 
   مشاور معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري گفت: ماراتن توليد 
محتواي ديجيتال قرآني همزمان با نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در 

مصالي تهران برگزار مي شود. 
  معاون امور استان هاي ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: 150 پروژه 
بزرگ توسط ستاد عتبات عاليات كشور در عراق اجرا شده و بر اين اساس 
90 درصد بازسازي حرمين شريفين توسط ايراني ها صورت گرفته است. 

   مدير مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر گفت: پيش بيني 
مي شود در سه س��ال آينده شاهد افزايش 42 س��انتي متري تراز آب 

دريا باشيم. 

 ۲ ميليون  تومان وام
 اشك بازنشستگان را درآورد!

 در خبرها به نقل از روابط عمومي بانك رفاه كارگران آمده كه قرار است به 
بازنشستگاني كه از بانك رفاه مستمري و مقرري مي گيرند، وام 2 ميليون 

توماني پرداخت شود.
براس��اس گزارش اين بانك، اين وام حداكثر تا س��قف 20 ميليون ريال و 
با مدت بازپرداخت 36 ماه به صورت تس��هيالت قرض الحس��نه پرداخت 
مي شود. اينكه بازنشستگان و جهان ديدگان طي 30 سال حق بيمه و ساير 
عوارض را هر ساله به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز كرده اند و حاال 
قرار است اين سازمان از طريق بانك عامل خود يعني بانك رفاه كارگران 
2 ميلي��ون وام پرداخت كند، جاي تأمل دارد. مبلغ پايين وام در ش��رايط 
حاضر كه گراني كمر بازنشستگان را خم كرده است و همچنين پرداخت 
به افراد كه از بانك رفاه مس��تمري مي گيرند، به نوعي منت گذاش��تن بر 
سر بازنشستگان اس��ت. در حقيقت پرداخت تس��هيالت به بازنشستگان 
كه با انبوه مس��ائل مشكالت مالي و بيماري دس��ت و پنجه نرم مي كنند، 
يك اقدام مثبت اس��ت، اما اينكه وام 2 ميليوني را فقط به تعداد اندكي از 
بازنشستگان بپردازند و ميان آنها تفاوت قائل شوند، جاي سؤال دارد؛ آن هم 
از سازماني با درآمد باال و فعاليت اقتصادي گسترده. تماس هاي بسياري از 
شهرستان هاي مختلف با روزنامه جوان گرفته شده است كه افراد بازنشسته 
با مراجعه به شعبات بانك هاي رفاه توانسته اند تاكنون وام و يا تسهيالت را 

از سازمان دريافت كنند.
اينكه خبري اعالم مي ش��ود ولي فراگيري آن محدود است به نوعي بازي 
با بازنشستگان است كه عمري حق بيمه و س��اير كسورات قانوني خود را 
به موقع واريز كرده اند، اما حاال بايد براي گرفتن وام 2 ميليوني سرگردان 
بشوند. در حقيقت نبود ساز و كار مناسب سبب شده است تا اولويت بندي 
براي بازنشستگان در نظر گرفته نشود و بازنشستگان با سختي فراوان خود 
را به بانك و يا شعبات تأمين اجتماعي برسانند تا وامي را دريافت كنند و آن 
هم اگر وامي در ميان باشد. تكريم بازنشستگان در سازمان تأمين اجتماعي 
نيازمند بازتعريف مجدد است و وعده هاي مسئوالن اين سازمان و وزارتخانه 
باال دست آن يعني وزارت كار بايد مورد رصد دقيق و نظارت سيستمي قرار 
گيرد. چرا نبايد بازنشس��تگان از حق قانوني خود به نحو بهتري بهره مند 
نشوند؟ چرا سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار ساز و كار مناسبي در نظر 
نمي گيرد تا بازنشستگان با كمترين بوروكراسي وام خود را دريافت كنند؟

چرا شهرستان ها از اين وام و تسهيالت بسيار كم بهره مند مي شوند مگر آنها 
حق بيمه پرداخت نكرده اند؟

اين انتظار مي رود كه دولت تدبير و اميد در خصوص بازنشستگان گام هاي 
وعده داده شده را يك به يك محقق كند بلكه بتواند تا رضايت بازنشستگان 

را تا حدودي جلب كند.

 اعالم برنامه مراسم بزرگداشت
 حضرت امام خميني)ره(

رئيس س�تاد بزرگداش�ت حضرت امام خميني)ره( در شهرداري 
تهران از آمادگ�ي و بس�يج تمامي نيروه�اي ش�هرداري تهران 
ب�راي برگ�زاري هرچه باش�كوه تر مراس�م بيس�ت و هش�تمين 
بزرگداش�ت ارتح�ال حض�رت ام�ام خمين�ي)ره( خب�ر داد. 
مجتبي يزداني با اعالم اي��ن مطلب گفت: ش��هرداري تهران همانند 
س��ال هاي گذش��ته با اس��تفاده از ظرفيت تمامي بخش ها و در قالب 
كميته هاي مختلف، فعاليت هاي اجرايي در راس��تاي برگزاري هر چه 
باشكوه تر مراسم بيست و هش��تمين بزرگداشت ارتحال حضرت امام 

خميني)ره( را از فروردين ماه امسال آغاز كرده است. 
يزداني با بيان اينكه جلسات مستمري براي برگزاري مراسم بيست و 
هشتمين بزرگداشت ارتحال حضرت امام خميني)ره( در حال انجام 
است، گفت: با توجه به اينكه مراس��م بزرگداشت ارتحال حضرت امام 
)ره( با ماه مبارك رمضان مصادف شده است، ساعت برگزاري مراسم 
دو س��اعت قبل از افطار در روز 14خرداد آغاز مي شود و با اذان مغرب 

به اتمام مي رسد. 
 وي اف��زود: تدابير الزم براي اس��كان زائ��ران با برپاي��ي چادرهايي با 

ظرفيت هاي متعدد و نيز پذيرايي افطار از زائران ديده شده است. 
يزداني خاطرنش��ان كرد: از تمامي ظرفيت ه��اي حمل و نقل عمومي 
همانند مترو، تاكسي و اتوبوس براي تس��هيل در تردد زائران استفاده 

خواهد شد.  
معاون خدمات شهري شهرداري تهران با اش��اره به ايجاد بيمارستان 
صحرايي توسط شركت شهر سالم گفت:در اين مكان پزشكان متخصص 
به ارائه خدم��ات درماني راي��گان مي پردازند. ضمناً اين بيمارس��تان 

صحرايي به تجهيزات الزم، آمبوالنس و... مجهز است. 
وي با بيان اينكه پهنه بندي هاي الزم در اط��راف حرم مطهر امام )ره( 
صورت گرفته است، گفت: همچنين اقدامات فرهنگي نيز در سه محور 
فضاي عمومي شهر تهران، حرم امام خميني )ره(، جماران و شهرري 

انجام خواهد شد. 
 

 در ميان پيكر هاي تازه تفحص شده شناسايي شد 

كشف پيكر شهيد جانباز با پاي مصنوعي
كل  س�تاد  مفقودي�ن  جس�ت وجوي  كميت�ه  فرمان�ده 
نيروه�اي مس�لح از كش�ف پيك�ر مطه�ر خلب�ان دف�اع 
داد.  پ�اي مصنوع�ي خب�ر  ب�ا  مق�دس و ش�هيد جانب�از 
سردار سرتيپ پاسدار محمد باقرزاده با اشاره به هويت برخي از شهدايي 
كه اخيراً از آبراه اروند وارد كشور ش��دند از شناسايي برخي پيكرها از 

جمله كشف اين دو پيكر مطهر خبر داد. 
وي افزود: پيكرهاي مطهر شهداي تازه تفحص شده در مناطق عملياتي 
استان هاي بصره، االماره و حوالي ش��هر كوت عراق تفحص شد كه در 
عمليات هاي محرم، خيبر، بدر، كربالي 4 و تك هاي دشمن در دوران 
دفاع مقدس به شهادت رسيدند كه 18 نفر از اين شهدا از شهداي غواص 

عمليات كربالي4 هستند كه در جزيره ام الرصاص پيدا شده اند. 
فرمانده كميته جست وجوي مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره 
به هويت پيكر مطهر شهدا گفت: احتماالً يكي از شهدا خلبان است كه 
پيكر مطهر او در منطقه كوت پيدا شده و يك شهيد جانباز هم داريم 
كه يك پايش قطع ش��ده و با پاي مصنوعي به عنوان بي س��يمچي در 
عمليات كربالي 4 شركت داشته است.  سردار باقرزاده با اشاره به پيكر 
مطهر شهداي غواصي كه در جزيره ام الرصاص تفحص شده اند، گفت: 
چند تن از اين شهدا هم غواص بوده اند كه پيكر سه تن از اين شهداي 
غواص با دستان بسته پيدا شده است.  پيكر پاك و نوراني 135 شهيد 
تازه تفحص شده دفاع مقدس روز پنج شنبه چهارم خرداد 96 از آبراه 
اروندرود واقع در يادمان شهداي والفجر 8 در شهر مرزي اروندكنار وارد 

خاك وطن شدند. 
پيكرهاي پاك ش��هداي تازه تفحص ش��ده طي يك ماه گذش��ته در 
مناطق عملياتي استان هاي بصره، االماره و حوالي شهر كوت عراق   و 
عمليات هاي »محرم، خيبر، بدر، كربالي 4 و تك هاي دش��من در اين 
مناطق« از سوي جمعي از اعضاي كميته جست و جو تفحص شده اند.  
از ابتداي سال جديد تاكنون در سه محور جنوب عراق، غرب كشور و 

كردستان عراق، 173 شهيد تفحص شده اند. 

تعطيلي ۲0۲ مركز دانشگاه در 4 سال گذشته  
 � علم�ي  جام�ع  دانش�گاه  نظ�ارت  و  س�نجش  مع�اون 
كارب�ردي گف�ت: ۱۷2 مرك�ز دانش�گاهي علمي- كارب�ردي 
ب�ه دلي�ل توق�ف در س�ه دوره و غيرفع�ال ب�ودن، تعطي�ل 
ش�دند و 30 مرك�ز ديگ�ر ني�ز ب�ه زودي تعطي�ل مي ش�وند. 
جواد حاتمي، معاون سنجش و نظارت دانشگاه جامع علمي- كاربردي 
با بيان اينكه دانشگاه علمي- كاربردي تنها دانشگاه وزارت علوم است 
كه معاونت نظارت و س��نجش دارد، گفت: در زيرمجموعه دانش��گاه 
علمي-  كارب��ردي چهار دفت��ر در نظر گرفته ش��ده كه اي��ن دفاتر به 
طور معمول در دانش��گاه ها نيس��ت، به طور مثال دفتر صالحيت هاي 
حرفه اي در دانشگاه علمي -كاربردي وجود دارد، زيرا تا زماني كه بحث 
صالحيت هاي حرفه اي جدي گرفته نشود، در تمام كارها مشكل وجود 
دارد.  وي افزود: همچنين دفتر آزمون، ارزشيابي و هماهنگي استان ها 
نيز در دانش��گاه علمي كاربردي وجود دارد.  حاتم��ي ادامه داد: مراكز 
دانشگاه هاي علمي- كاربردي سطح بندي شده اند به طوري كه مراكزي 
با استاندارد باال به عنوان مراكز سطح يك، مراكز با شاخص هاي متوسط 
به عنوان مراكز سطح دو و مراكز با شاخص كمتر به عنوان مراكز سطح 
سه شناخته مي شوند و اگر مركزي خارج از اين سه دسته باشد و خود 
را به ش��اخص هاي كيفي دانش��گاه نزديك نكند، سرنوشتش خاتمه 
همكاري با دانشگاه اس��ت.  معاون س��نجش و نظارت دانشگاه جامع 
علمي- كاربردي اظهار داش��ت: س��طح بندي مراكز به صورت پايلوت 
انجام ش��ده و 621 مركز دسته بندي ش��ده اند و تا آخر تيرماه سامانه 
ارزيابي و دسته بندي مراكز طراحي مي شود.  معاون سنجش و نظارت 
دانشگاه جامع علمي -كاربردي عنوان كرد: اساسنامه مراكز نيز به تمام 
مراكز استاني ارسال شده كه مراكز اساسنامه را امضا مي كنند و سپس 
قانوني بودن مراكز بر اساس اساسنامه تلقي مي شوند، تا مهرماه سال 
96 تمام واحدها بايد اساسنامه داشته باشند.  وي افزود: در حال حاضر 
750 رشته داريم و بخش هايي از دانشگاه مسئول هستند تا رشته هاي 
جديد و مشاغل جديد را شناسايي كنند و ما بايد تكليف مراكز ضعيف 
و غيرفعال را نيز تعيين كنيم.  به گزارش »فارس« حاتمي گفت: 172 
مركز غيرفعال داشتيم كه در جلس��ه ارديبهشت ماه خاتمه همكاري 
آنها با دانشگاه اعالم ش��د، زيرا اين مراكز س��ه دوره غيرفعال بودند و 
شرايط كاري الزم را نيز احراز نكردند، 30 مركز ديگر هم براي خاتمه 
همكاري در دست بررسي است.  معاون سنجش و نظارت دانشگاه جامع 
علمي- كاربردي با بيان اينكه بحث صالحيت حرفه اي يك مقوله مغفول 
در جامعه است، اضافه كرد: تمام ش��غل ها نيازمند بررسي صالحيت 
حرفه اي است و مراكزي كه س��ابقه خوبي دارند به عنوان مركز مميز 
در نظر گرفته مي شود، به واس��طه خبرگان هر حوزه و مراكز فعال آن، 
صالحيت هاي حرفه اش شغلي را نيز تعيين مي كنيم و براي رشته ها، 
معيار و شاخص صالحيت حرفه اي تعيين مي شود.  وي افزود: سنجش 
صالحيت حرفه اي در دو بخش نظري و مهارتي انجام مي شود كه آزمون 
بخش نظري را مي توانيم با همكاري سازمان سنجش برگزار كنيم، ولي 
بخش مهارتي به مراكز متخصص آن حوزه واگذار مي ش��ود كه بر اين 
اساس قرار است نظام نامه صالحيت حرفه اي مشاغل با همكاري وزارت 

كار تدوين شود. 

كبري فرشچي
  گزارش یک

فروش داروهاي ضد سرطاني با برچسب تقلبي 
مدي�ر كل نظ�ارت ب�ر دارو و م�واد مخ�در س�ازمان غ�ذا 
و  قاچ�اق  داروه�اي  از  جلوگي�ري  ب�راي  گف�ت:  دارو  و 
تقلب�ي، س�امانه رهگي�ري و ردياب�ي س�ازمان غ�ذا و دارو 
ب�ه س�امانه تج�ارت فرام�رزي گم�رك متص�ل ش�ده اس�ت. 
اكبر عبداللهي اصل با بيان اينكه به رغم باور عمومي داروهاي تقلبي نه تنها 
در كارخانه بلكه در هيچ جاي ديگري س��اخته نمي شوند، اظهار داشت: 
امروزه برخي افراد سودجو با استفاده از يك چاپگر ساده، برچسب داروهاي 
ضد سرطاني و گرانقيمت را جعل و به فروش مي رسانند.  وي افزود: افراد 
متقلب حتي زحمت توليد دارو را هم به خود نمي دهند و براي منافع مادي 

و اقتصادي همواره كوتاه ترين راه ممكن را بر مي گزينند. 
 عبداللهي اص��ل در خصوص همكاري با گمرك كش��ور ب��راي كنترل 
داروهاي ترخيصي اظهار داش��ت: از آنجا كه هيچ فرآورده دارويي نبايد 
بدون شناسه وارد بازار مي شد، س��ازمان غذا و دارو تصميم گرفت براي 
جلوگيري از معضل قاچاق، سامانه رهگيري و رديابي سازمان غذا و دارو 
را به سامانه Epl گمرك كشور متصل كرد.  وي عنوان داشت: از ابتداي 
سال 1395 مقرر كرديم كه فرآورده دارويي بي شناسنامه اي وارد سطح 
عرضه نشود به همين دليل فعاليت سامانه رهگيري و رديابي دارو از سال 
92 آغاز و چندين مرتبه براي شركت هاي توليد كننده و تأمين كننده دارو 
تمديد شد. اكنون متوليان عرضه و مردم مي دانند كه داروي بي شناسه 
از نظر ما محلي از اعراب ندارد و آن دسته اقالم دارويي كه بدون شناسه 
رؤيت مي شوند يا تقلبي هس��تند يا قاچاق كه طبيعتاً هيچ اعتمادي به 

آنها وجود ندارد. 

محمدصادق حيدری/جوان


