
پول هاي جمع شده براي زلزله زدگان از سوي 
س�لبريتي ها كجاست؟ اين س�ؤال همچنان 
و با سپري ش�دن حدود يك س�ال از ماجراي 
زلزله كرمانشاه، بي پاسخ مانده است! هر چند 
اطالعات تازه به دس�ت آمده از اي�ن ماجرا، 
نش�ان مي ده�د بس�ياري از چهره هايي كه 
در اين ماج�را با ايف�اي نقش مثب�ت اعتماد 
مردم را به خ�ود جلب كردن�د، بازيگر نقش 
مثبت زندگي خودش�ان بوده ان�د و در عمل 
كمك هاي مردمي كه به ني�ت زلزله زدگان به 
حساب شان ريخته  شد از سوي بانك ها بابت 
بدهي هاي قبلي مصادره شده است. به عبارت 
ديگر، سلبريتي ها با همراهي بانك ها از جيب 
مردم زلزله زده بدهي هايشان را صاف كردند!
ش��ايد بت��وان نقش آفرين��ي س��لبريتي ها در 
جمع آوري كمك هاي مردمي براي زلزله زدگان 
كرمانشاه نش��انه اي جدي از بروز بحران اعتبار 
دستگاه هاي دولتي قلمداد كرد؛  بحراني كه عامل 
اصلي آن بازنمايي رسانه هاي آن سوي آب درباره 
سرنوش��ت كمك هاي مردمي در اين سازمان ها 
بود. اما ماجراي سلبريتي ها و كمك هاي مردمي، 
بلوكه  ش��دن در حساب هايش��ان در كنار تمام 

عواقبي كه در پي داش��ت، موجب شد تا يك بار 
ديگر اعتبار به دس��تگاه هاي رس��مي و دولتي 
بازگردد و مردم به عينه دريابند، دس��تگاه هاي 
رس��مي دولتي همچون كميته امداد و جمعيت  
هالل احمر و س��ازمان هاي مش��ابه در بدترين 
ش��رايط هم از چهره هايي كه ش��ايد ب��ه عنوان 
هنرمند،  ورزشكار يا اساتيد دانشگاهي برايمان 
ش��ناخته ش��ده  و قابل احترامند، براي رساندن 
كمك ها به مردم مصيبت زده مطمئن تر هستند؛ 
كمااينكه هم اكنون با وجود سپري شدن حدود 
يك سال از واقعه زلزله كرمانشاه آنطور كه معاون 
وزير كشور و رئيس سازمان مديريت بحران كشور 
مي گويد: هنوز تكليف پول هايي كه چندين چهره 
مشهور و س��لبريتي براي كمك به زلزله زدگان 
جمع آوري كرده اند، روشن نيست. از اين گذشته 
اسماعيل نجار تأكيد مي كند: برخي از اين افراد 
مق��دار مبالغي را كه جم��ع آوري كردند و حتي 
اعالم ه��م نكردند، گفته مي ش��ود برخي از آنها 
بدهكار بانكي بودند و بانك اين مبالغ را برداشت 

كرده است. 
  زيبا كالم:  شكايت مي كنم !

ابهام��ات درخص��وص سرنوش��ت پول ه��اي 

جمع آوري ش��ده براي كمك ب��ه زلزله زدگان 
كرمانشاه از سوي س��لبريتي ها منجر به احضار 
برخي از اي��ن چهره ها به دادس��را براي توضيح 
ش��د. صادق زيباكالم و علي دايي دو تن از اين 
افراد بودند. روزگذشته هم صادق زيباكالم اعالم 
كرد كه حس��اب بانكي او مرتبط با جمع آوري 
كمك هاي مردمي براي كم��ك به زلزله زدگان 
كرمانشاه بود، بسته شده است. وي اعالم كرده 
به كمس��يون اصل ۹۰مجلس عليه قوه قضائيه 

شكايت مي كند. 
علي دايي هم در صفحه اينس��تاگرامش از خود 
دفاع ك��رد و نوش��ت:»از روز اول در اين صفحه، 
تمامي مراحل كمك رساني را قدم به قدم نشان 
دادم و االن هم معلوم نيس��ت اصاًل ش��اكي چه 
كسي است، چون مردم كه هميشه به من محبت 

داشتند.«
  كمك هاي مردمي براي بدهي بانكي !

اما اس��ماعيل نجار معاون وزير كش��ور و رئيس 
سازمان مديريت بحران كشور با بيان اينكه مانند 
ديگر نقاط دنيا براي بازس��ازي مناطق زلزله زده 
 دستورالعمل هايي وجود دارد، به ايلنا مي گويد: 
از همين رو به همه افرادي كه مبالغي درخصوص 

كمك ب��ه مناط��ق زلزل��ه زده از طري��ق مردم 
جمع آوري كرده اند، اعالم كردي��م تا اين مبالغ 
را در صورتي كه در رابطه با امدادرساني به مردم 
زلزله زده است در اختيار جمعيت هالل احمر قرار 
دهند و اگر درخصوص بازسازي اين مناطق است، 
مبالغ را به بنياد مسكن انقالب اسالمي تحويل 
دهند؛ چراكه اين بنياد وظيفه بازسازي در اين 
مناطق را برعهده دارد كه متأس��فانه اين اتفاق 

نيفتاده است. 
وي تصريح كرد: اطالع دقيق��ي از تعداد افرادي 
كه براي كمك به مردم زلزله زده پول جمع آوري 
كرده ان��د، نداريم. يك��ي از افرادي ك��ه اقدام به 
جمع آوري كمك  براي مناطق زلزله زده كرده بود 
به آنجا رفته و كلنگي را هم براي شروع اقدامات 
به طور نمادين بر زمين زده، اما هيچ اقدام ديگري 

انجام نداده است. 
به گفته وي، تنها يك خانم در منطقه زلزله زده 
اقداماتي را انجام داده و ديگ��ر افرادي كه براي 
كمك رس��اني ب��ه م��ردم زلزل��ه زده مبالغي را 
جم��ع آوري كرده بودن��د، اقدام خاص��ي انجام 
نداده اند و با دس��تگاه هاي مربوط��ه هماهنگ 

نشدند. 
نجار با اش��اره به اينكه برخي از اين افراد مقدار 
مبالغي را كه جمع آوري كرده بودند حتي اعالم 
نكردند، مي افزايد: گويا برخي از اين افراد بدهكار 
بانكي بودند و بانك  نيز اين مبالغ را برداشت كرده 
اس��ت. پيگيري هايي صورت گرفت و از بانك ها 
نيز خواس��تيم اس��امي اين افراد را در اختيار ما 
ق��رار دهند؛  بانك ه��ا نيز اطالع��ات افرادي كه 
مبالغي را جمع آوري كرده بودن��د در اختيار ما 
قرار داده و از اس��تانداري نيز درخواست كرديم، 
چنانچه اين افراد اقدامات خاصي را در كرمانشاه 
انجام داده اند، ب��ه ما اعالم كنن��د. همچنين از 
دس��تگاه قضايي نيز خواس��تيم در اي��ن زمينه 
ورود كند تا چنانچه اين احتمال وجود داش��ته 
باشد اين افراد از اعتماد مردم سوء استفاده كرده  
باشندوبا پيگيري دستگاه قهريه بتوانيم جلوي 

اين سوءاستفاده ها را بگيريم. 
نجار درباره تأس��يس دهكده امي��د و قراردادي 
زيباكالم با بنياد مس��كن انقالب اس��المي هم 
گفت: از آنجايي كه اس��تانداري نظراتي در اين 
خصوص داش��ته، اتفاق خاص��ي در اين زمينه 

صورت نگرفته است. 
وی خاطرنشان مي كند: تنها چاره كار براي اين 
مردم بازس��ازي و نوسازي اس��ت و اگر افرادي 
پول هاي��ي را از طريق كمك ه��اي مردمي براي 
بازسازي و نوسازي جمع آوري كرده اند بياورند، 

قطعاً كار سرعت بيشتري خواهد گرفت. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5487

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

|  1440 مح��رم   29  |  1397 مه��ر   17 سه   ش��نبه 

دود ناديده گرفتن سياست هاي ابالغي رهبر انقالب بعد از 5 سال به چشم كودكان مي رود
بی مهری مهدها به کوچولوها

سلبريتيهاباهمراهيبانكها
ازجيبمردمزلزلهزدهبدهيهايشانراصافكردند!

نجار: فقط يك نفر براي زلزله زدگان پول جمع كرد و اقدامي انجام داد، آن هم يك كلنگ زني نمادين !

»مهدهايي هس�تند ك�ه مجوزه�اي خاصي 
گرفته و از عنوان مهد سوءاستفاده مي كنند 
و نبايد كودكان را از صبح ت�ا عصر نگهداري 
كنن�د، چراك�ه حت�ي بيم�ه ح�وادث ه�م 
ندارن�د.« اين خالص�ه اي از گزارش رس�مي 
است كه روزگذشته از س�وي مديركل دفتر 
ك�ودكان و نوجوان�ان بهزيس�تي منتش�ر 
ش�د. جالب اس�ت  كه مجموعه اي ك�ه آقاي 
مديركل عض�و آن اس�ت، سرس�خت ترين 
مخال�ف مديريت يكپارچ�ه مهدهاي كودك 
و پرچم�دار مديري�ت 14پ�اره آنهاس�ت !

 از نظر نظام جمهوري اسالمي آموزش هاي پيش 
از دبس��تان يك امر حاكميتي است. همچنين 
دهمين راهبرد كالن س��ند تح��ول بنيادين به 
 روش��ني تأكيد كرده كه دوره پيش  دبس��تاني 
حاكميت��ي اس��ت و وزارت آموزش وپ��رورش 
مسئوليت آن را بر عهده دارد. بماند كه برنامه هاي 
توسعه پنج  ساله چهارم و پنجم نيز آموزش هاي 
پيش از دبس��تان را م��ورد توجه ق��رار داده اند. 
با وجود اين، در ح��ال حاضر در كش��ور حدود 
14نهاد و مؤسس��ه مختلف به كودكان پيش از 
دبستان خدمات ارائه مي دهند؛ از جمله وزارت 
آموزش وپ��رورش، ش��هرداري، وزارت ارش��اد، 
سازمان بهزيس��تي، وزارت بهداش��ت، سازمان 
تبليغات اسالمي، كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان و... بخش��ي از اين مؤسسات تبعيت 
از سياس��ت هاي كالن ملي را ضروري مي دانند، 
اما برخي ديگر به داليل��ي تصور مي كنند كه در 
صورت اعمال مديريت يكپارچه قدرت شان كم 
مي شود و با مديريت يكپارچه مخالفت مي كنند. 
بنابراين مهم ترين مسئله كودكان در حوزه پيش 
از دبستان، »فقدان متولي ملي و يكپارچه نبودن 

مديريت« است. 
 بهزيستي مسئول اول و آخر!

سخت ترين مخالف مديريت يكپارچه مهدهاي 
كودك س��ازمان بهزيستي اس��ت. آن هم با اين 
توجيه كه تمام خدماتي كه به كودكان سنين قبل 
از مدرسه ارائه مي شود، آموزشي نيست و بخش 
قابل توجهي از آنها خدمات  زيس��تي و مراقبتي 
است. با اين حال، مهدهاي كودك براي ترغيب 

والدين به استفاده از خدماتشان در تبليغات خود 
فهرس��ت بلندبااليي از خدمات آموزش��ي ارائه 
مي دهند و آموزش بيشتر از ساير مؤلفه هاي ديگر 
در بهره برداري از خدمات مهدهاي كودك مورد 

توجه خانواده ها قرار دارد. 
به هر رو، روزگذش��ته مديركل دفت��ر كودكان 
و نوجوانان بهزيس��تي گزارش��ي اعالم كرد كه 
مي توان��د نتيجه مخالفت ب��ا مديريت يكپارچه 

مهدهاي كودك باشد. 
 مهد - زندان كودكان 

محمد نفري��ه، در رابط��ه با فعالي��ت مهدهاي 
غيرمجاز اعالم كرد: مهدهايي كه بر سر در خود 
تابلويي آبي رنگ با نشان بهزيستي داشته، شماره 
پيامك بهزيس��تي روي آن نصب است و شماره 
شناس��ه دارد، از جمله مهده��اي مجاز معرفي 
مي ش��وند و در مقابل مهدهايي ك��ه مجوزهاي 
خاص ديگري گرفته و از عنوان مهد سوءاستفاده 

مي كنند. 
وي ادام��ه داد: ب��ه ط��ور مث��ال مهدهايي كه 
مدرك آموزش زبان انگليس��ي، فرانسه و غيره 
را مي گيرند، اما عملكردي مشابه مهدكودك ها 
دارند و كودكان را از 7صبح تا ساعت 17 نگهداري 

مي كنند، در حالي كه نبايد اينگونه باشد. 

مديركل دفتر ك��ودكان و نوجوانان بهزيس��تي 
كشور ادامه داد: نگهداري كودك از صبح تا عصر 
عنوان ديگ��ري دارد. بايد برنامه هاي آموزش��ي 
متنوعي برگزار كنند، مربيان آموزش  ديده داشته 
باشند و از همه مهم تر مجوز بهزيستي را به عنوان 
مهد داش��ته باش��ند، چراكه مهدهاي مجوزدار 
داراي بيمه حوادث هستند. اما مهدهاي غيرمجاز 
بيمه ندارند و در نتيجه مسئوليت حوادث اتفاقي 

كودكان را بر عهده نمي گيرند. 
نفريه گفت: عناوين مختلفي مانند خانه خالقيت، 
خانه اسباب بازي، خانه زبان و... يا حتي خانه هايي 
كه تحت عنوان كان��ون پرورش و فكري فعاليت 
مي كنند يا خانه هايي كه زيرنظر ش��هرداري ها 
برپا مي ش��وند، هيچ كدام مج��وز فعاليت را به 
عنوان مهدك��ودك ندارند و بايد از بهزيس��تي 

مجوز بگيرند. 
وي گفت: اينگونه مهدهايي كه عناوين مش��ابه 
دارند به دليل اينكه برنامه هاي آموزشي خاصي 
برگزار نمي كنند، در نتيجه ش��هريه بااليي هم 
نمي گيرن��د و خانواده ه��ا به اين دلي��ل ترغيب 
مي شوند كه كودكانش��ان را به آنها بسپارند، در 
حالي كه باي��د والدين دقت كنن��د جايي مهد 

محسوب مي شود كه زيرنظر بهزيستي باشد. 

 لزوم بازنگري در اولويت خانواده ها 
مديركل دفتر ك��ودكان و نوجوانان بهزيس��تي 
كش��ور گفت: ما س��االنه 15۰مهد غيرمجاز را 
پلمب مي كنيم و بعد از بررس��ي ها مي بينيم كه 
اصاًل مهد نبوده اند، متأس��فانه بيمه هم نيستند 
چون مجوزي ندارند. در حالي كه مهدها مسئول 
فني مشخصي دارند، به طور مرتب بازرسي هاي 
مختلفي از آنها صورت مي گيرد، رتبه و ستاره دار 
بودن آنها براساس اين ارزيابي ها داده مي شود و 

مربيان دوره ديده دارند. 
نفريه ضمن تأكيد مجدد ب��ر دقت والدين براي 
فرستادن كودكانش��ان به مهدهاي مجاز گفت: 
هرگونه مش��اهده تخل��ف در مهده��اي مجاز و 
غيرمجاز قابل پيگيري است و والدين يا مربيان 
مي توانند با ش��ماره پيام��ك 3۰۰۰۰12333 

شكايات خود را گزارش دهند. 
گفتني اس��ت در حال حاضر 15 ه��زار و 5۰۰ 
مهدكودك فعال اس��ت كه 65۰۰روس��تامهد، 
14۰۰مه��د حاش��يه اي و مابقي مهد ش��هري 
هس��تند و 85۰۰ك��ودك در 64۰ مرك��ز 
بهزيستي نگهداري مي ش��ود كه 6۰۰ مركز آن 
غيردولتي اس��ت؛ همچنين 145۰ كودك در 
34 ش��يرخوارگاه  زندگي مي كنند.  همچنين 
15 هزار و 7۰۰ كودك در خانواده ها نگهداري 
ش��ده كه 5۰۰ هزار توم��ان يارانه ب��ه ازاي هر 
فرزند پرداخت مي شودو  85۰۰ كودك نيز در 
مراكز شبانه روزي بهزيستي نگهداري مي شوند.   
مهدهايي كه نفريه در گزارش خود به آنها اشاره 
مي كند، بيشتر از اينكه مهدكودك باشند مانند 
زندان كودك هس��تند كه ساعت هاي متمادي 
كودكان را در خود حبس مي كنند بدون اينكه 
برنامه متنوع و س��رگرم كننده اي داشته باشند 
و در براب��ر ح��وادث احتمالي ب��ه هيچ مرجعي 
پاسخگو نيستند. عالوه بر اينكه از نظر عاطفي و 
تربيتي دوري كودكان در تمام ساعت هاي روز از 
والدين آسيب هاي رواني فراواني در پي خواهد 
داش��ت. بنابراين به نظر مي رسد، ضروري است 
اولويت هاي خانواده ها در تأمين رفاه و معيشت 
خان��واده و تربيت فرزندان س��الم دس��تخوش 

بازنگري شوند. 

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. 

سيد مهدي با انتشار اين عكس توئيت كرد: 16مهر برابر با 8اكتبر روز 
جهاني كودك نام دارد. روز كودك رو به همه كودكان يمن كه در اول كودكي 

دارن پير ميشن تبريك ميگم. روزت مبارك بزرگمرد. 

محم�د باقرزاده با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ش��هردار ش��يراز 
دستورالعملي تعريف كرد كه ابتدا حقوق تمام كارمندان شهرداري با هر نوع 
استخدامي )رسمي، پيماني و شركتي( پرداخت شود و پس از آن نوبت به 
شهردار، معاونان و مديران ارشد برسد. ارزش اين نامه زماني ا ست كه بدانيم 

حقوق بسياري از نيروهاي شركتي با تأخير چندماهه پرداخت مي شود. 

آقاي ريشو توئيت كرد: از مهد دخترم تماس گرفتن كه »به علت شيوع 
شپش توي مهد« و سم پاش��ي تا آخر هفته تعطيلند! شپش؟ مهد؟ هفته 
دوم مهر؟ خو من االن چه گلي به سر بگيرم؟ تازه خانمه خيلي كول توضيح 
مي داد كه نگران نشيد، طبيعيه و به خاطر نگهداري سگ و گربه توي خونه ها 

اين چند ساله شپش زياد شده. باالي شهرم همينه!

 جامعه س�بزانديش با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: حذف ظروف 
پالستيكي از جلسات اداري شهرستان حميديه )خوزستان( و جايگزيني 
آن با ظروف صنايع دستي و كلوچه هاي محلي توليدي يك خانم سرپرست 

خانواده؛ قابل توجه مديران در مركز كشور... 

عليرضا پناهيان توئيت كرد: همه مي دانند كه ما براي س��فر خارجي، 
مشكالت مالي داريم و امسال مشكالتمان سه  برابر شده است؛ پس امسال 
سه  برابر، دم مرزها خواهيم رفت تا نشان دهيم به  خاطر پول از حسين)ع( 

نمي گذريم! مرزها و مرزبانان، آماده پذيرايي از ملت باشند!

سيدصدرالدين توئيت كرد: از ديروز دارم فكر مي كنم كه اگر قرار بود بچه 
خوب و سربه زير كالس جامعه جهاني و بهانه دست ناظم و مدير مدرسه نظم 
نوين جهاني دهنده!! نباشيم، اصاًل چرا انقالب كرديم؟ چرا جنگ رو هشت 

سال طول داديم؟ و كلي سؤال ديگه...

مهدي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: گراز در بيمارس��تان شهيد 
لواساني!

 بهار خانوم با انتشار اين عكس توئيت كرد: پيامي آورده بودند گيرنده 
معتبر نبود.

 احسان سالمي  با انتشار اين عكس توئيت كرد: اكران همزمان دو فيلم 
سينمايي كمدي با كاراكترهاي زن پوش و مردپوش آن هم در ماه محرم از 
آن اتفاقاتي اس��ت كه وقوع آن را فقط مي توان در دولت بي تدبير، تدبير و 

اميد انتظار داشت!

بيگانه توئيت كرد: چند روزي هست دالر روي 13تومنه و حتي رسيده 
به زير 12تومن، ولي اكثر فروش��نده ها دارن جنس ه��ارو با دالر 15تومن 

ميفروشن! حاال ديديد مشكل از خودمونه... 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

ديوانمحاسبات:شهردارانهمبايدبروند!
 ضرب االجل قانون منع به كارگيري بازنشستگان 

فرا مي رسد
هرچه به مهلت قانوني منع به كار گيري بازنشستگان نزديك تر مي شويم، 
بازار اخبار ضدونقض نيز بيشتر مي شود. در حوزه مديريت شهري اعضاي 
شوراي شهر و برخي مس��ئوالن ش��هرداري و نمايندگان مجلس با ارائه 
استدالل برماندن شهردارها بر س��ر كار تأكيد مي كنند و در نقطه مقابل 
رئيس ديوان محاسبات و چند مسئول و نماينده اعالم كرده اند كه قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان شامل ش��هرداران هم مي ش��ود. ديوان 
محاسبات هم گفته: در اين خصوص پاس��خ كتبي هم به شهرداري داده 
شده است. حال بايد ديد با وجود قانون آيا اين كشكمش ها در نهايت به نفع 

شهر و شهروندان تمام مي شود يا نه. 
رسانه ها پر از اخبار ضد و نقيض درخصوص ماندن يا رفتن شهردار است؛ 
هرچند هنوز چند هفته اي تا ضرب االجل منع به كارگيري بازنشستگان 
باقيمانده اما در اين خصوص رئيس ش��وراي ش��هر تهران گفت: با توجه 
به اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان، منتظر نظر وزير كش��ور 

درخصوص ماندن يا رفتن افشاني از شهرداري تهران هستيم. 
محسن هاشمي اعالم كرد: وزارت كشور در حال گرفتن نظر از دو مرجع 
قانوني است و ما نيز نظر قانوني خود را درخصوص اينكه شهردار مي تواند 
به فعاليت خود ادامه دهد، داده ايم. در همين خصوص نيز مكاتباتي نيز با 
وزير كشور داش��ته ايم، چراكه وزير حكم شهردار را زده است و اميدواريم 

وزير كشور هر چه سريع تر نظر خود را در اين خصوص اعالم كند. 
اين سخنان، در حالي بيان مي شود كه عادل آذر رئيس ديوان محاسبات 
مي گويد: قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل شهردار تهران مي شود 

و پاسخ كتبي هم در اين باره به شهرداري داده شده است. 
از طرف ديگر،  داريوش قنبري مش��اور پارلماني شهردار تهران در ارتباط 
با عدم شموليت شهرداران در قانون منع به كارگيري بازنشستگان اعالم 
مي كند كه قانون در اين خصوص صراحت دارد! به هر حال شهرداران اساساً 

استخدام نمي شوند و بحث بازنشستگي آنها مطرح نيست. 
وي اعالم كرد: شهرداران براي دوره چهار ساله و از سوي شوراي اسالمي 
شهر تهران انتخاب مي شوند. شوراي شهر مي تواند، فردي را انتخاب كند 
كه در بخش خصوصي مشغول به فعاليت باشد. بنابر اين بحث استخدام 
مطرح نيست؛ در نتيجه بحث بازنشستگي ش��هردار هم معنا و مفهومي 
ندارد.  قنبري درخصوص شامل ش��دن قانون بازنشستگي براي معاونان 
و مديران شهرداري گفت: قانون شامل حال آنها مي شود و فقط در مورد 
شهردار موضوع متفاوت است. از سوي ديگر، زهرا نژادبهرام عضو هيئت 
رئيسه شوراي شهر گفت: در حال حاضر ديوان محاسبات اعالم كرده كه 
شهردار تهران مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان است، اما هنوز 

وزارت كشور نظر قطعي را اعالم نكرده است. 
برخي نمايندگان مجلس هم بارها اعالم كردند، اس��تثنايي وجود ندارد 
و قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان شهردار و اس��تاندار نمي شناسد. 
سيدفريد موسوي، عضو فراكس��يون اميد كه يكي از طراحان اين قانون 
بود، گفت: افرادي كه با بازنشس��تگي در مسئوليت هايي مثل شهرداري، 
استانداري و معاونت وزير قرار دارند، بايد از كار بركنار شوند. وي تأكيد كرد: 
از آنجا كه نهادهاي عمومي غيردولتي و تمامي شركت هاي دولتي مشمول 
اين قانون هستند، شهرداري تهران هم از اين قاعده مستثنا نيست.   با اين 
حال، محمدعلي افشاني شهردار تهران اعالم كرده كه وي تابع قانون است 
و هر چه تصميم گرفته شود، تمكين خواهد كرد. اما اطرافيان شهردار به 
دنبال ماندن افشاني در بهشت هس��تند و رايزني هاي زيادي هم در اين 
خصوص انجام مي دهند و بايد منتظر ماند و ديد كه اين كشمكش ها در 
نهايت چه عايدي  براي شهر و شهروندان خواهد داشت ؛  اوضاع را بدتر از 

قبل مي كند يا بهتر !

   وزير آموزش و پرورش بر ل��زوم بازنگري در موان��ع تعليم و تربيت 
كودكان اش��اره كرد و گفت: بايد حافظه محوري را كنار بگذاريم و به 

سمت رويكردهاي مهارت محور برويم. 
   رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت ترويج 
فرهنگ اهداي عضو در جامعه گفت: ساالنه 8هزار نفر در كشور دچار 

مرگ مغزي مي شوند كه مي توان اعضاي بدن آنها را اهدا كرد. 
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   رئيس سازمان حج و زيارت اعالم كرد: نرخ رواديد اربعين و هزينه 
بيمه و خدمات پزشكي جمعاً 372هزار تومان است. عزيزاني كه برنامه 
حضور در حركت عظيم اربعين حس��يني را دارند با ثبت نام در سامانه 
س��ماح يا دفاتر خدمات زيارتي در سراس��ر كش��ور، ضمن پرداخت 
الكترونيكي مبلغ 372هزار تومان از خدمات مذكور بهره مند مي شوند و 
به هيچ وجه هيچ مبلغ ديگري را نبايد چه به صورت نقدي يا الكترونيكي 

پرداخت كنند. 
   دبير س��تاد اربعين با بيان اينكه دالر از چرخه اربعين حذف شده 
اس��ت، گفت: بانك مركزي به اندازه تمام زائ��ران حواله اي معتبر را در 
حساب س��فارت عراق قرار مي دهد كه پس از پايان اربعين از سوي دو 
كشور، درباره نحوه پرداخت آن تصميم گيري مي شود. به گفته شهريار 

حيدري زائران اربعين نه ارز مي گيرند و نه ارز مي پردازند. 
   رئيس پليس آگاهي ناجا گفت: مأموران پليس آگاهي هم به صورت 
محسوس و هم نامحسوس در شهرهايي كه خروج زائران اربعين از آنها 

انجام مي شود، حضور پيدا مي كنند. 

اعتراضجمعيازداوطلبان
بهنتايجآزموندكتريدانشگاهآزاد

اس�تعدادهاي درخش�ان  نتاي�ج  اس�المي  آزاد  دانش�گاه 
در مقط�ع دكت�ري در رش�ته هاي پزش�كي و عل�وم انس�اني 
را ب�ا 15روز تأخي�ر اعالم ك�رد. برخ�ي داوطلبان ب�ه دليل آنچه 
اي�ن دانش�گاه ع�دم تجان�س م�درك تحصيل�ي در مقط�ع 
كارشناس�ي ارش�د با دكتري  را اعالم ك�رد، مردود ش�ده اند كه 
اين ع�ده از داوطلبان نس�بت به اي�ن موضوع اعت�راض كردند. 
در پي اعالم نتايج آزمون مقطع دكتري ويژه اس��تعدادهاي درخشان 
دانشگاه آزاد اسالمي در مقطع دكتري، جمعي از داوطلبان روزگذشته 

با تجمع مقابل مركز آزمون دانشگاه به اين نتايج اعتراض كردند. 
يك منبع آگاه در اين باره به »جوان« گفت: اين دانش��گاه اعالم كرده 
كه مردودي ها به دليل عدم تجانس مدرك مقطع كارشناسي ارشد با 
دكتري بوده است. درحالي كه اگر اين عدم تجانسي وجود داشت نبايد 

دعوت نامه براي مصاحبه علمي ارسال مي شد. 
وي افزود: مسئوالن دانشگاه آزاد روزگذشته پاسخگوي معترضان به 
نتايج آزمون نبودند.  اين منبع آگاه افزود: در ميان داوطلبان معترض 
شايعاتي مبني بر گم ش��دن برگه هاي مصاحبه آنان يا حضور تعدادي 
مس��ئوالن از جمله نمايندگان مجلس براي انجام مصاحبه علمي اين 
آزمون منتشر شده بود.  وي گفت: نكته قابل توجهي كه معترضان به آن 
اشاره داشتند، اين بود كه مردودي ها عمدتاً در رشته هاي خاص مانند 
پزشكي، حقوق و رشته هاي پرطرفدار علوم انساني بود و در رشته هاي 
فني و مهندسي چنين اتفاقی نيفتاده است.  »جوان« آمادگي دارد تا 

پاسخ دانشگاه آزاد اسالمي در اين رابطه را منتشر كند. 

فاطمه عرفانيان|جوان


