
ش�كاف آموزش�ي ك�ه ب�ا خصوصي س�ازي 
آموزش و پرورش از س�ال ها قبل بنيان گذاشته 
ش�ده بود، حاال به گونه اي به بار نشس�ته كه از 
ميان نف�رات برتر كنكور امس�ال حتي يك نفر 
هم دانش آموز مدارس دولتي نيست. ۸۷درصد 
نفرات برتر كنكور سراسري امسال، در مدارس 
پول�ي درس خواندن�د. ۱۳درص�د ديگ�ر ه�م 
دانش آموز مدارس نمونه دولتي بوده اند. اين بدان 
معناس�ت كه حركت در جهت خصوصي سازي 
وظيفه اي حاكميتي، موجب ش�ده ت�ا طبقات 
ضعيف جامعه كه توان فرس�تادن فرزندانشان 
را به م�دارس خصوصي و نمون�ه دولتي ندارند، 
به واسطه كيفيت آموزشي پايين مدارس دولتي 
و فقدان عدالت آموزشي در كشور، از حضور در 
دانش�گاه هاي خوب كش�ور و طي مدارج عالي 
باز بمانند ت�ا نابرابري هاي اجتماع�ي در حوزه 
فرهن�گ و آموزش افزايش يابد و  ش�كل گيري 
نظام طبقاتي را در ساختار آموزشي كشور شاهد 
باشيم. اين در حالي است كه طبق قانون اساسي 
دولت مكلف اس�ت، ش�رايط تحصيل رايگان و 
با كيفيت را براي همه اف�راد جامعه فراهم كند. 
حتي يك دانه براي آنكه به درختي تنومند تبديل 
شود، نياز به خاك مرغوب، آب، نور و مراقبت دارد. 
واقعيت اين است كه برترين استعدادها هم اگر در 
شرايط مساعد قرار نگيرند، نمي توانند رشد كنند 
و تجلي يابند؛ برعكس، افرادي با استعداد متوسط 
هم اگر در شرايط مس��اعد و تحت آموزش هاي 
حرفه اي قرار بگيرند، امكان رشد پيدا مي كنند؛ 
اين حكايت را بررس��ي پذيرفته شدگان كنكور 
سال 98 ثابت مي كند. در ميان ۴۰ نفر اول كنكور 
سراس��ري، ۱9دانش آموز اهل تهران  هستند كه 
۶۶درصدش��ان در مدارس غيردولت��ي و نمونه 
دولت��ي و ۳۳درص��د در مدارس س��مپاد درس 
خوانده اند. همچنين بيش از 9۰ درصد نفرات برتر 

شهرستان ها، سمپادي بوده اند. 
از س��وي ديگر در حالي كه تهران حدود ۱7درصد 
جمعيت كش��ور را تشكيل داده اس��ت، 5۰ درصد 
نفرات برتر كنكور تهراني هستند! اغلب رتبه هاي 
برتر ديگر نيز متعلق به كالنش��هرها هستند. البته 
ناگفته پيداست كه با بررسي هاي دقيق تر مي توان 
دريافت در ميان تهراني هايي كه توانسته اند رتبه هاي 
برتر كنكور را به دس��ت بياورند، س��اكنان مناطق 
پايين شهر و فقيرنشين جايي ندارند. با تمام اينها 
عبدالرسول عمادي معاون سابق متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش در پاس��خ به اين سؤال »جوان« 
كه آيا نتايج كنكور امس��ال بيانگر طبقاتي ش��دن 
نظام آموزش��ي و از دس��ت رفتن جايگاه مدارس 
دولتي است، اين گونه پاسخ مي دهد: »رتبه هاي اول 
كنكور كساني هستند كه به طور ويژه كالس كنكور 

رفته اند،  لذا مالك نيستند.«
 قبولي دانش آم�وزان م�دارس دولتي در 

دانشگاه هاي دولتي 
احمدي الشكي، نايب رئيس كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي معتقد است: 
»امروز عدالت آموزشي به شدت زيرسؤال است. 
بخش عمده رتبه ه��اي برتر كنك��ور متعلق به 
مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتي، 
غيردولتي يا هيئت امنايي هستند. پس جايگاه 

مدرسه دولتي كجاست؟«.
اما رئيس س��ابق مركز س��نجش وزارت آموزش و 
پرورش به اين اشكال اين گونه پاسخ مي دهد:»اگر 
بخواهيد كنكور را مبناي تحلي��ل قرار دهيد، بايد 
كليت قبول شدگان را مدنظر قرار دهيد. در همان 
كالس هايي كه رتبه هاي اول مي نش��ينند، ممكن 
اس��ت افرادي با رتبه ه��اي چند ه��زار هم حضور 
داشته باشند، اما رتبه هاي اول كنكور به طور ويژه 
و حرفه اي تس��ت زني را تمرين كرده اند و اين افراد 

شاخص مناسبي براي تحليل نظام آموزشي كشور 
نيستند.« عمادي با اين نكته كه رتبه هاي نخست 
كنكور در عمل مش��تي نمونه خروارس��ت كه در 
ساختار نظام آموزش��ي در حال وقوع است، موافق 
نيست. هر چند از سخنان وي، مي توان به اين نتيجه 
رسيد كه طبقات فقير جامعه كه به مدارس دولتي 
مي روند، همين قدر كه بتوانند وارد يك دانش��گاه 
دولتي ش��وند و رتبه هاي باالي هزار ه��م بياورند 
براي نظام آم��وزش و پرورش ما كافي اس��ت! وي 
تصريح مي كند:»بس��ياري از دانش آموزان مناطق 
كمتر برخوردار كشور كه در مدارس دولتي درس 
مي خوانند در كنك��ور موقعيت ه��اي خوبي پيدا 
مي كنند، اگرچه ممكن است رتبه هاي برتر يا زير 
هزار هم نباشند ولي خيلي از مدارس عادي دولتي 
هم رتبه هايي مي آورند و در دانشگاه هاي خوب هم 
قبول مي شوند، بنابراين اين مشت نمونه آن خروار 
نيست.« عمادي نمي پذيرد مدارس دولتي كاركرد 
خودشان را از دست داده اند و عدالت آموزشي رو به 

احتضار اس��ت و براي اثبات ادعايش مي گويد:»در 
بسياري از شهرس��تان ها و مدارس كمتر برخوردار 
مدارس خاص و برند نداريم و عمده مدارس دولتي 
هستند. كليت دانش آموزاني كه در مدارس دولتي 
درس مي خوانند بدنه دانش��جويان دانش��گاه ها را 

تشكيل مي دهند.«
وي رتبه برتر يك دانش آموز اهل سراوان را در سال 
گذشته به عنوان مصداق سخنانش معرفي مي كند. 
  نم�ادي از ش�كاف طبقات�ي در نابراب�ري 

آموزشي 
با وجود اين ش��ايد دانش آموز سراواني يك استثنا 
ب��ه ش��مار ب��رود و مبن��اي س��اختارهاي جامعه 
را نمي توان براس��اس اس��تثناها طرح ريزي كرد. 
براس��اس پايين ترين برآوردها، س��هم پرداخت از 
جيب خانواده هاي ايراني )صرفاً ش��هريه اي كه به 
مدارس دولتي و غيردولتي مي پردازند( از مجموع 
هزينه هاي آموزش و پرورش حدود ۳۳درصد است 
و شكاف هاي درآمدي ميان طبقات مختلف جامعه 
حاال خود را در امكان برخ��ورداري از آموزش بهتر 
و دس��تيابي به مدارج آموزش��ي باالتر و به تبع آن 
دسترسي به ش��غل، درآمد و آينده بهتر نيز نشان 
مي ده��د. گزارش ها نش��ان مي دهد در س��ال 9۶ 
ميزان نابرابري هايي كه در هزينه هاي آموزش بين 
خانواده هاي دهك باال و دهك پايين وجود داشته، 
حدود يك به 5۳ اس��ت؛ يعني دهك ثروتمند 5۳ 
برابر دهك فقير، براي آموزش فرزندش هزينه كرده 
اس��ت. همچنين محمدرضا واعظ مهدوي، معاون 
سابق سازمان برنامه و بودجه گفته است:»بيش از 9 
درصد خانواده هاي ايراني براي تحصيل فرزندانشان 

بايد وسايل زندگي را بفروشند«!
 س�قوط اس�تعدادهاي فقي�ر در ش�كاف 

طبقاتي 
 بر اين اساس نسل هاي آينده طبقات فقير اجتماعي 
هرقدر ه��م با اس��تعداد باش��ند، نمي توانند با هم 
نسلي هايشان كه در مدارس پولي با بهترين امكانات 
آموزشي درس خوانده اند، رقابت داشته باشند و در 
اين رقابت نابرابر، نابرابري هاي اجتماعي و شكاف 
طبقاتي بيش از پي��ش مجال رش��د و تجلي پيدا 
مي كند.  رش��د بيش از حد و بدون برنامه مدارس 
غيردولتي، حركت به سوي طبقاتي شدن آموزش 
و پرورش و ب��ه تبع آن طبقاتي تر ش��دن جامعه را 
در كش��ور رقم زده اس��ت. عدالت آموزشي قرباني 
خصوصي س��ازي آم��وزش و گس��ترش مدارس 
خصوصي شده اس��ت. حاال ثروتمندان و مرفهين 
جامعه ب��ه لطف از بي��ن رفتن عدالت آموزش��ي و 
اس��تعدادهايي ك��ه در طبق��ات فقي��ر جامعه در 
ش��كاف فقر و بي عدالتي سقوط مي كنند، صندلي 
دانشگاه هاي برتر كشور و به تبع آن مناصب و مشاغل 

سطح باال را براي فرزندان خود رزو مي كنند. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5722 

88498440۳سرويس اجتماعي يک ش��نبه 20 م��رداد 1398 | 9 ذي الحج��ه 1440 |

متهمان گوشت هاي برزيلي كه براي شنيدن قرائت حكم رفته بودند، حتي فرصت جابه جايي براي خودروي شخصي خود را هم پيدا نكردند

متهمان گوشت هاي برزيلي بعد از شنيدن حكم به زندان رفتند

 پادگان ۰۶ تهران پارك مي شود
مع�اون شهرس�ازي و معم�اري ش�هرداري 
ته�ران از آخرين توافق�ات ب�راي واگذاري 
بخش هايي از پادگان ۰۶ به شهرداري تهران 
ب�راي تبديل آن ب�ه فضاي س�بز خب�ر داد. 
عبدالرضا گلپايگاني با اشاره به اقدامات و توافقات 
شهرداري تهران براي خروج پادگان ها از پايتخت 
اظهار كرد: از زمان تصويب طرح جامع ساماندهي 
تهران )اتك( در س��ال 7٢ بحث انتقال پادگان ها 
به خارج از ش��هر مطرح و مقرر ش��د يك سري از 

پادگان ها به خارج از شهر منتقل شوند كه تعدادي 
هم انتقال پيدا كردند.  معاون ش��هردار تهران در 
ادامه به موضوع پادگان ۰۶ پرداخت و عنوان كرد: 
در دوره پيش��ين در مورد اين پادگان توافقاتي در 
شهرداري صورت گرفت مبني بر اينكه يك ميليون 
و ۶۰۰ هزار متر مربع بنا داده شود؛ اين ميزان شايد 
به اندازه جمعيت يك شهر ۶۰هزار نفري باشد كه 
حجم انبوهي از ترافيك را به همراه دارد.  گلپايگاني 
با بيان اينكه با اجراي اين توافق، پادگان ها نه تنها 

به ارتقاي كيفيت زندگي كمك نمي كردند بلكه به 
ضد خود در اين شرايط تبديل مي شدند، ادامه داد: 
اين توافق آن زمان به كميسيون ماده5 رفت و به 
يك ميليون و ٢۰۰ هزار متر مربع كاهش پيدا كرد 
و  بعد از آن به شوراي عالي معماري و شهرسازي و 
در آنجا در مورد چهار محور بحث شد.  وي گفت: 
توجه ب��ه موضوعات تاريخي، طبيع��ي، ترافيك، 
حمل و نقل و كاهش بارگذاري در اين ش��ورا مورد 
تأكيد قرار گرفت؛ در آنجا هم روي يك ميليون متر 

مربع توافق شد منوط بر اينكه اين پارامترها رعايت 
شود.  معاون ش��هردار تهران در بخش ديگري از 
سخنان خود با اش��اره به توافقات اخير مديريت 
ش��هري با ارتش عنوان كرد: در ماه هاي گذشته 
بحث مفصلي را با ارتش آغاز كرديم، خوشبختانه 
رويكرد امراي عالي رتبه ارت��ش و مقامات وزارت 
دفاع در اين زمينه با شهرداري تهران همسو است. 
ارتش تمايل دارد فضاي پ��ادگان ۰۶ را به تهران 

هديه دهد و شهرداري تهران آن را تجهيز كند. 

سقوط استعدادهاي فقير در شكاف طبقاتي آموزشي
۸۷ درصد نفرات برتر كنكور سراسري امسال، در مدارس پولي درس خواندند
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زن�دان ش�دند! 
ماجرا از اين قرار است كه متهمان گوشت هاي 
وارداتي روزگذش�ته به منظور ابالغ حكم به 
ش�عبه دادگاه احضار و حكم از س�وي قاضي 
صلواتي به آنها ابالغ شد. پس از ابالغ حكم از 
س�وي قاضي صلوات�ي محكوم�ان پرونده به 
همراه مأمور مراقبت به ش�عبه اجراي احكام 
دادسراي كاركنان دولت منتقل شدند تا پس 
از اجراي تشريفات قانوني بالفاصله به زندان 
معرف�ي ش�وند. جال�ب اين اس�ت ك�ه حتي 
درخواس�ت يكي از متهمان براي جابه جايي 
خودروي شخصي خود مورد قبول واقع نشد و 
به دستور قاضي متهمان دس�تبندزده راهي 

زندان شدند. 
تقريباً ۱۰روز پيش بود كه خبر برگزاري دادگاه 
متهمان گوشت هاي وارداتي رس��انه اي شد. در 
همين صفحه با تيتر »گوش��ت دزدي در تهران 
و كبابي زدن در گرجس��تان« جزئيات برگزاري 
دادگاه منتشر ش��د. دادگاهي كه قاضي در ميان 
اظهارات متهمان، چندباري آنها را به مشقت هاي 
تهيه گوشت از سوي مردم ارجاع داد و در نهايت 
حتي كليپي از درد و رنج مردم براي تهيه گوشت 

مقابل چشم متهمان در دادگاه پخش شد. 
 آنچه در دادگاه گذشت

اين متهمان ب��ا حواله هاي صوري، سندس��ازي 
و تخصيص غيرقانوني س��هميه، اقدام به فروش 

گوشت در بازار آزاد كردند و در سال 97، ۱۱۴هزار 
كيلو گوشت خارج از چرخه توزيع به نرخ آزاد به 
فروش رس��اندند و موجب تضييع بيت المال به 
مبلغ 75 ميليارد و ٢۴۰ميليون ريال شدند. هر 
چند كه برخي از آنها ادعا داشتند در ذكر ميزان 
۱۱۴هزار كيلو بزرگنمايي شده و اين ميزان با در 
نظرگرفتن واردات س��االنه گوشت اندك است؛ 
ادعايي كه البته با پاسخ تند قاضي صلواتي مواجه 

شد و در پاسخ به قسم هاي جالله متهم براي رد 
اتهامات وارده ادامه داد: »بدون اطالع حراس��ت 
به آذربايج��ان رفتي و 8۰ تن گوش��ت خريدي، 
۱۰هزار دالر براي راه اندازي كبابي در گرجستان 
هزينه كردي، روس��تا زندگي كردن��ت را به رخ 

دادگاه نكش!«
 اجراي حكم متفاوت 

بعد از برگزاري چند جلسه دادگاه، قاضي صلواتي 

اعالم كرد كه احكام اين پرون��ده به زودي ابالغ 
مي ش��ود. كمتر از ۱۰ روز و در روزگذشته حكم 
متهمان پرونده فروش آزاد گوشت هاي برزيلي 
واردشده با ارز ۴ هزار و ٢۰۰ توماني صادر و ابالغ 
شد. متهمان روزگذش��ته به منظور ابالغ حكم 
به ش��عبه دادگاه احضار و حكم از س��وي قاضي 
صلواتي به آنها ابالغ ش��د. پ��س از ابالغ حكم از 
سوي قاضي صلواتي محكومان پرونده به همراه 
مأمور مراقبت به ش��عبه اجراي احكام دادسراي 
كاركنان دولت رفتند تا پس از اجراي تشريفات 
قانوني به زندان معرفي شوند. جالب اين است كه 
حتي درخواست يكي از متهمان براي جابه جايي 
خودروي شخصي خود مورد قبول واقع نمي شود 
و به دستور قاضي متهمان دس��تبند زده راهي 

زندان مي شوند. 
 احكام متهمان 

بر اين اساس حميدرضا خليلى به ۱٢ سال حبس، 
جزاى مالى و ضبط همه اموالى كه از طريق خالف 
قانون به دست آمده و تحمل 5۰ ضربه شالق در 
انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى 
محكوم شد. ديگر متهمان اين پرونده به نام هاي 
عليرض��ا جهيزى، مرتضى عس��گرى، حس��ين 
خليلى، على رنجبر كرمانى به ترتيب محكوم به 

۱۰، هفت، پنج و دو سال حبس شدند. 
البته يكي ديگر از متهمان )سعيدي( در دادگاه 
حاضر نشده بود كه قاضي صلواتي اعالم كرد: پس 
از حضور اين متهم در شعبه حكم وي نيز ابالغ و 

براي اجراي احكام به دادسرا معرفي مي شود. 

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. 
-----------------------------------------------------
 رس�ول ش�كري نيا نوش�ت: به آقاي ظريف پيش��نهاد مي كنم 
براي مقابله با اقدام اخير امريكايي ها در تحريم و بس��تن حساب هاي 
ش��بكه هاي اجتماعي وي، اقدام به فعال كردن اكانت در ش��بكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان هاي داخلي كند و عالوه بر تحقير تحريم دشمنان، 

به مرجعيت شبكه هاي اجتماعي ايراني كمك كند. 
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ايمنا با انتش�ار اين عكس نوش�ت: اتوبوس��ران 
مشهدي دالرهاي گمشده  را به صاحبش رساند. اتوبوسران مشهدي 
مبلغ هزار و 5۰۰ دالر را ب��ه صاحب اصلي اش كه زائ��ر عراقي بود، 

بازگرداند. 
-----------------------------------------------------

 بهروز عزيزي با انتشار اين عكس نوشت: جناب سعيد نمكي 
وزير بهداش��ت! وارفارين، ي��ك داروي حياتي براي بيم��اران قلبي، 
متأسفانه در بازار ناياب شده، البته در ناصرخسرو به وفور يافت ميشه! 
فكر مي كنم ناياب شدنش بيشتر مربوط به سوءمديريت مجموعه شما 
باشه تا تحريم، چرا بايد قرصي كه تا دو ماه پيش قيمتش ٢۰هزار تومن 

بوده امروز بشه ٢۰۰ هزار تومن؟
-----------------------------------------------------

  علي سيستاني نوشت: از سال 88 پروژه تبديل خط لوله روستايي 
هيرمند به شهري با طول ۳۰ كيلومتر هنوز تموم نشده!!۱۰ ساله! اگر 
من خودم با قاشق ش��روع مي كردم تا االن كانال لوله كنده شده بود! 
هر س��ال تابس��تون به خاطر ضعيف بودن خط لوله اين بندگان خدا 

آب ندارن!
-----------------------------------------------------
 مهس�ا كامياب نوشت: جالبه آسيب هاي ناش��ي از فقر رو كشف 
مي كنيم. اما آسيب ناشي از مستي اشرافي گري رو درست نمي شناسيم. 
وقتي اشرافي گري، اسراف و تجمل تو جامعه وجود داشته باشه و ترويج 

بشه قضيه حقوق  هاي  نامشروع به دنبالش پيش مياد. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتش�ار اين عكس نوش�ت: بنا بر گزارش سازمان 
يونيسف، بيش از ۱5ميليون كودك در خاورميانه و آفريقاي شمالي به 
داليل مختلف از جمله جنگ، از تحصيل محروم هستند. اين آمار در 

سال ٢۰۳۰ به ٢۰ ميليون نفر خواهد رسيد. 
-----------------------------------------------------
  سيد احسان قاضي زاده نوشت: از رئيس محترم قوه قضائيه 
كه اخيراً با دستگيري و محاكمه دانه درشت ها جلودار مبارزه با فساد 
شده اند تقاضا دارم درخصوص رسيدگي به پرونده فساد فوتبال كه 
از مرداد 9۶ در قالب ش��ش جلد و هزار و ۳7۰ برگ سند در شعبه 
9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رس��انه مفتوح است، ورود جدي و 

قاطع نمايند. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس نوشت: طى عمليات تفحص پيكر 
دو شهيد پيدا شد كه يك نفرش��ان نشسته و ديگرى را بر بالين گرفته 
بود، شماره پالك هايشان 555 و 55۶ بود! شهيد نشسته سيدابراهيم 

بود و آنكه بربالينش پر كشيده بود پسرش.
-----------------------------------------------------

 حنيف رضا گلزار نوشت: حمله گاز انبري به جنگل هاي هيركاني 
كاسپياني. طي هفته گذشته و به طور همزمان خبر ساخت دو جاده 
ديگر كه يكي قزوين را به كالچاي در شرق گيالن و ديگري قزوين را 
به تنكابن در غرب مازندران متصل مي كند، منتش��ر شد. هر دو اين 
جاده ها كه از ميان جنگل هاي ش��مال كشور مي گذرند، قرار است در 
شيوه اي معجزه گونه آسايش، رفاه، اشتغال و... را براي مردمان مثلث 
تنكابن- قزوين- كالچاي فراهم آورند. مشخص نيست بين قزوين و دو 
شهر كالچاي و تنكابن كدام كاالي استراتژيك و چه حجمي از مسافر 
در طول سال جابه جا مي شود كه ساختار مديريتي كشور ساخت اين 
دو جاده پرهزينه و مخرب را در دستور كار خود قرار داده است. چندروز 
گذشته در فضاي مجازي و رسانه هاي رس��مي براي توقف تور آفرود 
در جنگل هاي هيركاني قيامتي برخاس��ت و در نهايت هم اجراي اين 
برنامه متوقف شد، اما گويا خبر تخريب هزاران هكتار از اين جنگل ها 
بواسطه ساخت اين دو جاده كاماًل غيرضروري از جايگاهي كه بايسته 
واكنش از سوي مردم و رسانه ها باش��د برخوردار نبود. به راستي چرا 
هنوز ساخت جاده در جنگل از سوي مردم و رسانه ها »در حكم تخريب 

جنگل« به شمار نمي رود؟

عليرضا سزاوار

»كوكباز« به كمك معيشت
 بازنشستگان نيروهاي مسلح مي آيد

س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي نيروه�اي مس�لح اپليكيش�ن 
»كس�ب و كاره�اي بازنشس�تگان« اي�ن ارگان را ب�ا ن�ام 
اختص�اري »كوكب�از« طراح�ي ك�رده كه ق�رار اس�ت خدمات 
جامع�ي ب�ه بازنشس�تگان نيروه�اي مس�لح ارائ�ه ده�د. 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره س��ازمان تأمي��ن اجتماعي نيروهاي 
مسلح با بيان اينكه »كوكباز« يك پلتفرم است و اپليكيشن هاي تجارتي 
مي توانند روي اين پلتفرم سوار شوند، گفت: اين پلتفرم چهارم و پنجم 

شهريورماه طي جشنواره اي با حضور كارآفرينان معرفي مي شود. 
ابراهيم محمودزاده اضافه كرد: تسريع و س��هولت در ارائه خدمت نيز 
مدنظر ماست.»كوكباز«، در بستر اينترنتي و در قالب اپليكيشن هاي 
تخصصي به بازنشستگان خدماتي ارائه مي دهد. اعتماد بازنشسته به 
سيستم كوكباز كه ٢۴ساعته آنالين در خدمت است نيز براي ما مهم 
بود.  محمودزاده ادامه داد: جشنواره رونمايي از كوكباز چهارم و پنجم 
شهريور با حضور تعدادي از كارآفرينان و افرادي كه كار و ايده خالقانه و 
در حوزه سرويس دهي توانمندي دارند، در باغ موزه دفاع مقدس برگزار 
مي شود. 5ميليون شاغل و بازنشس��ته ما مخاطب اين حوزه  هستند و 
هش��ت تا ۱۰ميليون افراد تحت پوش��ش بيمه هاي ديگر را داريم كه 
مايلند وارد اين طرح شوند.  مديرعامل تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 
تصريح كرد: امروز گام اول را براي حضور كارآفرينان برمي داريم و بعد 
از مدت كوتاهي امكان ارائه س��رويس فراهم مي ش��ود. قول مي دهيم 
امسال اين اپليكيشن راه اندازي شود و خدمات حداقل ٢۰درصد ارزان تر 
به بازنشسته ها ارائه ش��ود.  وي با اشاره به اينكه به جز تخصصي كردن 
مشاغل و قابل صرفه و صالح كردن خدمت، آورده ديگري كه اين طرح 
دارد توجه به اشتغال در خانواده بازنشس��تگان است، گفت: به همين 
منظور كميته عالي اشتغال را براي فرزندان بازنشستگان ايجاد كرديم و 

به زودي دهكده سالمت ما در مجموعه پاسداران افتتاح مي شود. 
محمودزاده تصريح كرد: هرس��ال بيش از ۳۰هزار ميليارد تومان بابت 
حقوق به حساب بازنشستگان واريز مي كنيم؛ ولي بازنشسته ها با توجه به 
افزايش هزينه ها و تورم با مشكالتي روبه رو بودند و به دنبال راهكارهايي 
بوديم كه چگونه مي توانيم به نيازهاي آنها پاسخ دهيم.  وي افزود: امسال 
به طور متوس��ط ٢۳تا ٢۴درصد به حقوق بازنشس��ته ها افزوده شد و 
حقوق ها بين 75۰هزار تا ۱/5ميليون تومان افزايش يافت. حداقل حقوق 
در مجموعه ما ٢ ميليون و ٢۰۰ هزار تومان است و حداكثر حقوق هم 
بين ۱٢تا ۱۳ميليون تومان. البته اعضاي هيئت علمي و قضات وابسته به 

مجموعه نيروهاي مسلح آيين نامه خاص پرداخت حقوق دارند. 

 رئيس سازمان امور اجتماعي كشور با اشاره به شروع موج طالق در 
سال هاي ميانه دهه7۰ و رش��د آن در دو دهه اخير گفت: تا سال 95 
شاهد رشد ميزان طالق در كشور بوديم اما طي دو تا سه سال گذشته به 

دليل مداخالت مثبت از شتاب طالق در كشور كاسته شده است. 
 رئيس اداره كنت��رل بيماري هاي قابل انتقال بين انس��ان و حيوان 
وزارت بهداش��ت با تأكيد براينكه گوشت دام ذبح ش��ده بايد به مدت 
حداقل ٢۴ساعت در دماي چهار درجه سانتيگراد قرار داده شود، افزود: 
اين فرآيند از آن جهت اتفاق مي افتد كه در اين مدت ميزان اسيديته 
و PH گوش��ت كاهش يافته و اگر ويروس��ي در آن وجود داشته باشد، 
از بين مي رود. البته توصيه مي كنيم براي مصرف جگر و س��اير امعا و 
احشا دام، پس از ۴8 ساعت نگهداري در دماي چهار درجه سانتيگراد 

اقدام كنند. 

انتخاب رشته 5ميليوني
 دكان اين هفته مافياي كنكور

 هر س��ال تعداد افراد و مؤسس��اتي كه به صورت برنامه ريزي ش��ده از 
اس��ترس انتخاب رش��ته كنكوري ها سوءاس��تفاده مي كنند، بيشتر 
مي شود. حال آنكه فعاليت بسياري از آنها جنبه كالهبرداري داشته و 

قابل پيگرد كيفري است. 
در تعريف كالهبرداري، شخص كالهبردار به گونه اي رفتار مي كند كه 
صاحب مال فريب خورده با رضايت و ميل مال را در اختيار كالهبردار 
قرار مي دهد، ولي بي اعتنايي به شيادي اين مافيا هر سال آنها را وقيح تر 
و جسورتر كرده است.  اكثر مؤسس��ات كنكور و افرادي كه خود را در 
اين زمينه متخصص معرفي مي كنند، در اينستاگرام صفحات پررنگ و 
لعابي دارند؛ يكي از اين صفحات كه به راحتي وعده كسب رتبه زير هزار 
هم داده و تعداد زيادي فيلم انتخاب رشته آپلود كرده كه فقط چند ثانيه 
اول آن قابل دسترس است! فيلم هايي كه مدعي فرستادن بسياري از 
كنكوري هاي رتبه پايين به بهترين دانشگاه هاست! براي انتخاب رشته 

هم بايد از قبل رزرو كرد، آن هم دقيقه اي ۱۰۰ هزار تومان!
ضمن اينكه جس��ت وجوي هشتگ انتخاب رش��ته در اينستاگرام هم 
ليستي از پرتبليغ ترين  مؤسسه هاي كنكور را برايمان رديف مي كند. 
يكي از اين مؤسسات 8۰۰ هزار تومان براي مش��اوره و انتخاب رشته 
حضوري و ۴۰۰هزار تومان ب��راي انتخاب رش��ته غيرحضوري، براي 
داوطلبان در نظر گرفته اس��ت. تازه در صورتي كه ب��ا برندهاي حوزه 
مؤسسات آموزشي آش��نا باش��يد و با تبليغات آنها ارتباط بگيريد، در 
نتيجه احتماالً به چند اس��م برمي خوريد كه به قول فعاالن اين حوزه 
شاخ هاي آموزش خصوصي و كنكور هستند.  يكي از معلمان و اساتيد 
شناخته ش��ده در اين حوزه در بخش توضيحات اينستاگرامش رسماً 
اعالم كرده كه »ظرفيت ما براي انتخاب رش��ته حضوري پر شده است 
و بايد ن��گاه كنم ببينم ام��كان ثبت نام وجود دارد يا خير!« در پاس��خ 
به عالقه مندان هم توضيح داده كه »پروس��ه به اين صورت اس��ت كه 
انتخاب رشته در دو روز مجزا انجام مي ش��ود. يك پك خدمت به شما 
ارسال مي كنيم كه معرفي رشته ها و همايش ها در آن وجود دارد و در 

صورت شركت در همايش در اولويت خواهيد بود.«
داوطلب هم مي تواند با خانواده اش مراجعه كند، البته يك س��ري فرم 
هم هست كه بايد در مؤسس��ه آموزشي تكميل و تحويل شود. »وقتي 
وارد مجموعه شديد ابتدا فرم را به اتاق شماره يك تحويل مي دهيد تا 
چك شود و درباره رشته ها و دانش��گاه ها به شما اطالعات مي دهند.« 
سپس اس��تاد موردنظر حدود ۴5دقيقه تا يك س��اعت انتخاب رشته 
را انجام مي دهد و بعد از آن هم يك س��ري كارهاي اداري در مؤسسه 
انجام مي شود. مثاًل يكي از همكاران انتخاب هاي استاد را براي داوطلب 
مي خواند و مي نويسد، اگر س��ؤالي بود پاس��خ مي دهد و تمام. هزينه 

انتخاب رشته حضوري آزاد و سراسري با هم ۳ميليون تومان است!
مؤسسه ديگري هم هست كه از داوطلبان آزمون شخصيت شناسي و 
روانشناسي مي گيرد. مشاور هم با توجه به اطالعاتي كه از اين آزمون 
به دست مي آورد، ۱5۰رشته محل براي فرد انتخاب مي كند و در نهايت 
مشاور بدون حضور داوطلب كنترل  نهايي را با كميته اساتيد مؤسسه 
انجام مي دهد و بعد از تأييدشان انتخاب رشته فرد انجام مي شود. اين 

پروسه هم ٢ميليون تومان براي هر داوطلب آب مي خورد. 
تنها راه ح��ل براي خالص ش��دن از اين سيس��تم ش��يادگونه آگاهي 
خانواده هاست؛ آگاهي از اينكه انتخاب رشته هيچ تخصصي نمي خواهد 
و انبوهي از كس��اني كه س��ال هاي گذش��ته با پركردن جيب مافياي 
آموزشي در مراكز س��طح پايين پذيرش ش��دند، يكي از چندين گواه 

اين ادعاست. 

نماي نزديک

معاونسابققوهقضائيهدادوستدانجامميداد
حجت االسالم والمسلمين منتظري دادستان كل كشور روزگذشته در بيستمين نشست ساالنه اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور به سؤاالت دانشجويان پاسخ داد. 
وي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان مبني بر پرونده يكي از معاونان سابق قوه قضائيه گفت: درباره 
اين شخص هم كه اسم برديد، بايد بگويم ما كلياتي از اين مسائل مي دانستيم كه يك سري داد و ستد ها 
صورت مي گيرد و از زماني كه اسناد و مدارك مشخصي به دست آمد از همان دوره قوه قضائيه نسبت 
به موضوع ورود جدي كرد و شروع به جمع آوري اسناد كرديم، چون طبيعتاً يك سري افراد هستند 
و به گونه اي عمل مي كنند كه هيچ گونه ردپايي از خود به جاي نمي گذارند و مواظب هستند از خود 
هيچ سند و مدركي به جا نگذارند و اين يكي از مشكالت ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي در دادگاه هاي 
ويژه است كه با هزاران زحمت بايد ثابت شود كه فالن جرم صورت گرفته است. در هر حال تحقيقات 
صورت گرفته با شدت دنبال مي شود و ادامه هم دارد و هركس در آينده شريك باشد با او برخورد خواهد 

شد و ما در دستگاه قضايي در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي نخواهيم داشت. 
وي در اين باره تأكيد كرد: ما شرعاً و قانوناً مجاز نيستيم تا زماني كه تحقيقات پايان نيافته و دفاعيات 
اخذ نگرديده و حكم قطعي صادر نشده است، اطالع رساني درباره جزئيات داشته باشيم، بنابراين 

بايد نسبت به اين موضوع هم مراقبت كنيم. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

  از شهر


