
سالي كه از سوي رهبر معظم انقالب به عنوان 
توليد، دانش  بنيان، اشتغال  آفرين نامگذاري 
شده در ماه هاي پاياني خود است، ولي شايد 
هنوز خيل�ي از نخب�گان كش�ور ندانند چه 
حمايت  هايي از شركت هاي دانش  بنيان انجام 
مي  شود و براي اين شركت ها چه برنامه  هايي 
پيش  بيني ش�ده اس�ت. س�ؤاالت زيادي در 
خص�وص اين ش�ركت ها وج�ود دارد. تالش 
كرده  ايم برخي از اين سؤاالت را در گفت  وگو 
با رضا اس�دي  فرد، رئيس مركز ش�ركت ها و 
مؤسسات دانش  بنيان مورد بررسي قرار دهيم. 

در ش�رايط فعل�ي اگ�ر ي�ك ع�ده 
فارغ  التحصي�ل دانش�گاه بخواهند 
يك شركت دانش بنيان داشته باشند 

چه مراحلي را بايد طي كنند؟
مركز دانش  بنيان معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري ارزيابي بعد از شركت ش��دن را انجام 
مي  دهد. يعني باي��د يك ش��ركت  و در آن يك 
محصول ايجاد شود و آن محصول از نظر سطح 
فناوري در حوزه فعالي��ت يا صنعتي خود از يك 
سطح متوسط به بااليي از نظر فناوري برخوردار 

باشد و بعد درخواست دانش  بنيان شدن بدهد. 
بنابراي��ن قب��ل از اينكه ي��ك مجموع��ه اي از 
فارغ  التحصيالن بخواهند درخواست دانش  بنياني 
ش��دن بدهند در ابتدا بايد مش��خص باشد كه 
مي  خواهند در حوزه چه كسب  و كاري كار كنند، 
مي  خواهند روي چه محصولي كار انجام دهند و 
اگر توليد انبوه آن محصول را هم ندارند حداقل 
در سطح نمونه اوليه توليد كرده باشند، بعد آن را 
بياورند تا ما در مركز دانش  بنيان ارزيابي كنيم كه 

دانش  بنيان هست يا نه. 
حال ممكن اس��ت اين س��ؤال ايجاد ش��ود كه 
محققان ب��راي تولي��د نمونه اولي��ه و تحقيق و 
توس��عه نياز به منابع مالي دارن��د. در خصوص 
تأمين اين منابع معم��والً فارغ  التحصيالن طي 
پروژه پژوهشي ارشد و دكتري خودشان به يك 
نمونه اوليه محصول رسيده اند. حاال مي  خواهند 
تجاري سازي كنند و دنبال شركتي براي پژوهشي 
كه قباًل انجام شده هس��تند. البته ممكن است 
ايده اي هم داشته باشند كه مي  خواهند اين ايده 
را تبديل به محصول كنند كه در اين خصوص در 
معاونت علمي غير از مركز دانش  بنيان يكسري 
مجموعه هاي ديگر هم هس��ت كه غالباً قبل از 
ما ق��رار مي  گيرند و آنها نق��ش حمايتي به  ويژه 
در تبديل ك��ردن ايده به محصوالت و توس��عه 
محصوالت جديد دارند. ستادهاي فناوري هاي 
راهب��ردي كه حدود 10 تا س��تاد اس��ت، مركز 
طرح ه��اي كالن، مركز فناوري ه��اي راهبردي 
و مركز فناوري هاي همگرا، مراكز و س��تادهايي 
هس��تند كه كار مهم آنها اين اس��ت كه كمك 
كنن��د، تيم  هايي كه يك ايده ي��ا محصول اوليه 
دارند، آن ايده يا محصول اوليه را توسعه دهند و 
به يك محصول قابل تجارت تبديل كنند.  اينها 
قبل از مرحله دانش  بنيان ش��دن قرار مي  گيرند 
و آنجا ش��رط حمايت دانش  بنيان شدن نيست، 
بعد كه آن محصول در س��طح ي��ك نمونه اوليه 
و ترجيحاً به توليد انبوه در حوزه خودش دست 
پيدا كرد، درخواست بررس��ي دانش بنيان داده 
مي  شود و ما بررسي مي  كنيم. اگر تأييد شد كه 
اينها شركت های دانش بنيان هستند، مي  توانند 
از يكسري حمايت هاي قانوني كه قباًل در قانوني 
حمايت از ش��ركت ها و مؤسس��ات دانش  بنيان 
آمده بود و يكس��ري حمايت ه��اي جديدي كه 
امسال در قانون جهش توليد دانش بنيان آمده، 
اس��تفاده كنند و همچنين از حمايت هاي مالي 
صندوق نوآوري و شكوفايي هم استفاده كنند كه 

مختص شركت هاي دانش  بنيان است. 

بعد از دانش  بنيان ش�دن شركت چه 
تسهيالتی به آنها داده مي شود و چه 

حمايت هاي از آنها مي شود؟ 
حمايت  هايي را كه از ش��ركت هاي دانش  بنيان 
مي ش��ود، مي  توان حداقل در س��ه دس��ته ذكر 
كنم. يكس��ري حمايت ها مبتني  بر قانون است 
كه در قانون حمايت از ش��ركت ها و مؤسس��ات 
دانش  بنيان آمده و براي اينكه شركت ها بتوانند از 
اين حمايت ها استفاده كنند بايد در ابتدا تأييديه 
دانش  بنيان بودن خ��ود را از ما بگيرند و بقيه راه 
اين اس��ت كه به س��ازمان  هايي كه اين حمايت 
را مي  دهند، مراجعه مي  كنند و آن س��ازمان ها 
يا به شكل مكتوب از ما اس��تعالم مي  كنند يا به 
سازمان  هايي متصل هستند و از روي سامانه هاي 

ما مي  بينند كه شركت دانش بنيان است يا نه. 
به عن��وان مثال يكي از اي��ن حمايت ها معافيت 
بيمه قراردادهاست. اين معافيت براي پروژه هاي 
شركت هاي دانش بنيان در خصوص فعاليت هاي 
دانش  بنيان آنهاس��ت و بعد از اينكه ش��ركت ها 
دانش  بنيان ش��دند به ما درخواس��ت مي  دهند، 
بررسي مي  كنيم و به س��ازمان تأمين اجتماعي 
اعالم مي  كنيم كه اين قرارداده��ا از آن 16/67 
درصد معاف هس��تند يا در م��ورد حمايت هاي 
مالياتي باز به همين ش��كل معافيت ه��ا را بايد 
به س��ازمان هاي مربوط اعالم كني��م. در مورد 
استقرار در ش��هرك هاي صنعتي هم باز مزاياي 
خوبي اين شهرك ها براي شركت ها دانش  بنيان 
دارند كه براس��اس نامه ما اين مزايا را مي  توانند 
به شركت هاي دانش بنيان بدهند. شركت هاي 
دانش بني��ان مي  توانند با قيمت پاي��ه اي كه در 
مزايده ها است، بدون ش��ركت در مزايده، زمين 
را از شركت شهرك هاي صنعتي با مزاياي خيلي 
خوب خريد كنند. فكر مي  كنم 10 درصد را نقد 
مي  گيرند و بقيه را در طول 40 تا 60 ماه از شركت 

دريافت مي  شود. 

يكس��ري حمايت ه��ا ه��م داريم كه به ش��كل 
تفاهمنامه بين  س��ازماني، بين معاونت علمي و 
يكسري سازمان هاي ديگر انجام مي  شود. از آن 
جمله امريه سربازي در شركت هاي دانش  بنيان 
است كه اين حمايت براساس تفاهمي است كه 
بين معاونت علمي و س��تاد كل نيروهاي مسلح 
با دس��تور رهبر معظم انقالب انجام شده و افراد 
كليدي اين ش��ركت هاي دانش  بنيان مي  توانند 
س��ربازي خود را در همان ش��ركت ها بگذرانند. 
همچنين نخبگان هم مي  توانند سربازي خود را 

در شركت هاي دانش  بنيان انجام دهند. 
يك دسته از حمايت ها را هم صندوق نوآوري و 
ش��كوفايي ارائه مي  كند كه حمايت هاي مالي و 
تسهيالتي است و براي اينها هم شركت اول بايد 
دانش  بنيان ش��ود. بعد از اينكه دانش  بنيان شد، 
صندوق نوآوري براس��اس تأييديه ما مي  آيد در 
چندين سرفصل تسهيالت را براي نمونه  سازي، 
س��رمايه در گ��ردش، ليزين��گ ماش��ين  آالت 
و تجهيزات، توس��عه كارخانه و فضاي س��اخت 

حمايت انجام مي  دهد. 
با توج�ه به اينك�ه امس�ال از طرف 
رهبر معظ�م انقالب به عنوان س�ال 
توليد، دانش بنيان، اش�تغال آفرين 
نامگذاري شده به شكل خالصه چه 
پيش�رفت  هايي در خص�وص ش�عار 

امسال انجام شده است؟
در مورد شعار امس��ال چندتا اتفاق افتاده است. 
يكي اينكه ورودي درخواست ارزيابي ما زياد شده 
و با اينكه ورودي ما بيش از دو برابر شده اس��ت، 
ولي توانس��ته  ايم زمان ارزيابي را با برنامه ريزي 
كه در طول يكسال اخير كرديم، خيلي كوتاه تر 
كنيم و متوس��ط ارزيابي را از باالي 100روز به 
حدود كمت��ر از 50 روز برس��انيم. برنامه ما اين 
اس��ت كه آرام آرام دوباره اين را اصالح كنيم كه 
ان  شاءاهلل به متوس��ط يك ماه برس��انيم. البته 
هنوز فاصله داري��م و پرونده  هايي هم از س��ال 
گذشته داشتيم كه حداكثر زماني كه در فرآيند 
ارزيابي بودند، شايد بالغ بر 200 روز و گاهي در 
مواردي استثنايي تا 300 روز هم بود ولي امسال 
ما پرونده هاي ب��االي 70 روز را رصد مي  كنيم و 
هر پرونده اي كه زمانش بيشتر از 70 روز شود به 
شكل ويژه پيگيري مي  ش��ود. هر چند به ندرت 
پرونده باالي 70 روز داريم و شايد مجموع اعداد 
آن بين 10 تا 20 پرونده باش��د، در حالي كه ما 
ماهانه چيزي بين 700 تا 800 ارزيابي بار اول يا 

ارزيابي تمديدي داريم. 
خوش��بختانه يكس��ري دسترس��ي ها ه��م در 
سازمان هاي مختلف با توجه به شعار سال ايجاد 
شده و داريم فضا را براي اس��تفاده شركت هاي 
دانش  بني��ان از حمايت  هايي كه س��ازمان هاي 
ديگر دارن��د، فراه��م مي  كني��م تا ان  ش��اءاهلل 

از تس��هيلگري  هايي كه اين نهاده��ا هم دارند، 
استفاده كنند. 

در راس�تاي ارتباط بين شركت هاي 
دانش  بني�ان و صنعت چ�ه اقداماتي 

انجام شده است؟
در خصوص ارتباط بين شركت هاي دانش  بنيان 
و ش��ركت هاي صنعتي ي��ك س��ري نهادهاي 
كارگزاري وجود دارد ك��ه كار آنها وصل كردن 
توانمندي ه��اي دانش  بنيان ها به ش��ركت هاي 
صنعت��ي و س��رمايه  گذاران ب��زرگ اس��ت. در 
اين موارد كار ما اين اس��ت كه س��عي كنيم آن 
كارگزاران را توانمندسازي كنيم و حمايت  هايي 
از آنها كنيم تا بتوانند كارهاي خود را انجام دهند. 
همچنين ش��ركت هاي دانش بنيان براي اينكه 
بتوانند ي��ك راه  حل فناورانه براي يك ش��ركت 
صنعتي معرفي كنند، معموالً آن شركت ها از ما 

اطالعات مي  گيرند. 
ما مرتباً با ش��ركت هاي صنعتي و سازمان هاي 
بزرگ ب��راي پروژه  ه��ا، قرارداده��ا و همچنين 
نيازه��اي فناوران��ه آنه��ا مكاتبه داري��م و اين 
اس��تعالم ها را مرتباً پاس��خ مي  دهي��م و آنها از 
توانمندي هاي اين ش��ركت ها مطلع مي  شوند. 
گاهي هم خود شركت ها يك بازار، شركت بزرگ 
يا سازماني را شناسايي كرده اند و از ما درخواست 
مي  كنند ما آنها را معرفي كنيم تا آن سازمان يا 
شركت به آنها اعتماد كند كه ما توانمندي شركت 
در آن حوزه نياز را بررس��ي مي  كنيم و اگر مورد 
تأييد بود نامه تأييديه به ش��ركت ها مي  دهيم. 
واقعاً فعاليت هاي زيادي در اين راس��تا توس��ط 
بخش هاي ديگر معاونت مانند ستادهاي فناوري 
و جاهاي ديگر درحال انجام اس��ت كه مجموع 
آن كمك مي  كند تا ش��ركت ها بتوانند بازارهاي 

بزرگ تري را كسب كنند. 
حضور شركت هاي دانش بنيان ايراني 
در كشورهاي ديگر چه مقدار تغيير 
كرده و براي صادرات خدمات فني و 
مهندسي و دانش بنيان چه اقداماتي 

در حال انجام است؟
در خصوص بحث هاي صادرات معاونت علمي يك 
مركز مستقل به نام مركز تعامالت و همكاري هاي 
بين المللي دارد كه كار اصلي آن تسهيل همين 
فعاليت ه��اي صادرات��ي شركت  هاس��ت كه به 
ش��كل هاي مختلف در قالب حماي��ت از حضور 
در رويدادها و نمايشگاه هاي بين المللي، اعزام و 
در كنار پذيرش هيئت هاي تجاري و وصل شدن 
به بازاره��ا از طريق خانه هاي ن��وآوري ايران در 
كشورهاي ديگر كار انجام مي  دهد. حدود 10خانه 
نوآوري در كشورهاي مختلف از جمله چين، هند، 
روسيه، كنيا، عراق، تركيه، سوريه و چند كشور 
ديگر ايجاد شده كه كار آنها اين است كه نيازها 
را از آن طرف شناسايي كرده و به ما اعالم كنند 
و ما شركت هاي مناسب را معرفي كنيم و از اين 
طرف هم اگر شركتي خواست فعاليت در كشوري 
ديگر انجام دهد و اطالعاتي نياز داش��ت، از آن 
طرف اطالعات به اين ش��ركت بدهد و اگر قرار 
شد همكاري انجام ش��ود، تسهيلگري ها را براي 

همكارهاي ها فراهم كند. 
نحوه انتخاب و به  كارگيري همكاران 
شما در بخش شركت هاي دانش  بنيان 
به چه نحو اس�ت؟ و اينكه شايعاتي 
را در خص�وص اينك�ه در گذش�ته 
شركت ها ی دانش  بنيان حياط خلوت 
فرزندان برخي از مسئوالن بوده اند، 

چه مقدار قبول داريد؟
كاًل سيس��تم ما براساس يكس��ري كارگزاراني 
است كه در بيرون از سازمان كار مي  كنند و ما بر 
آنها نظارت مي  كنيم. ما يك تيم محدود حدود 
15 نفر در خود معاونت ب��راي كار ارزيابي داريم 
و يك شبكه بزرگي حدود 50 شركت كارگزاري 
بالغ بر 200 نفر اين ارزيابي را در طول سال انجام 

مي  دهند. 
همانطور كه گفتم ورودي ما در طول سال خيلي 
زياد است و ماهي بين 500 تا 600 ورودي جديد 
داريم، همچنين ارزيابي هاي تمديدي هم داريم؛ 
يعني يك ش��ركت كه يك بار تأييد شد، اينگونه 
نيست كه تا ابد دانش  بنيان باشد، بلكه در بازه هاي 
دو تا سه ساله ارزيابي مجدد مي  شوند و به همين 
خاطر نياز به حجم انبوهي از بازديدها و بررسي ها 
دارد كه شبكه كارگزاري اين كار را انجام مي  دهد 
و براي اينكه تعارض منافعي هم پيش نيايد، خود 
اين شركت هاي كارگزار هم ارزيابي مي  شوند و 
البته آنها ش��ركت هاي كارگزار شركت توليدي 
كه در آن حوزه هاي فعاليت كنند هم نيس��تند. 
همچنين هزينه ارزيابي را هم خود ما مي  دهيم 
و رابطه مالي بين شركت هاي كارگزار ارزيابي و 

شركت هاي ارزيابي شونده وجود ندارد. 
در خصوص مواردي هم كه گفتيد واقعاً نه، چنين 
چيزي واقعيت دارد. هر شركتي از هر جاي ايران 
باشد با يك استاندارد ارزيابي مي  شود و خروجي 
شركت هاي تأييد ش��ده هم اين مسئله را تأييد 
مي  كند كه از همه جا هستند؛ پس داده اي مبني 
 بر اين چيزي كه ش��ما گفتيد حداقل ما نداريم. 
براساس اطالعاتي كه ما در س��امانه خود داريم 

چنين چيزي صحت ندارد. 

دانش  بنيان ها را  از ساخت نمونه اوليه 
تا واگذاري زمين و صادرات حمايت مي  كنيم

رئيس مركز شركت هاي دانش  بنيان در گفت  وگو با »جوان«:
سجاد آذري
  گفت  وگو

حسین سروقامت

انگليس 200 كودک پناهجو را
 به آدم ربايان سپرد!

ربوده و ناپديد ش�دن دهها كودك پناهجو رس�وايي تازه اي را براي 
دولت انگلستان رقم زده است. به نوش�ته روزنامه »اينديپندنت« و 
»رابرت جنريك« وزير مهاجرت انگليس به قانونگذاران اين كشور 
گفته كه بيش از ۲۰۰ ك�ودك و نوجوان زير ۱۸ س�ال در محل اقامت 
مورد تأييد دولت مفقود شده اند. بيش�تر اين افراد پسران نوجوان 
اهل آلباني هستند. اين كودكان به دست گروه هاي تبهكار از محل 
اسكان پناهجويان در شهر برايتون واقع در جنوب انگليس كه زير 
نظر وزارت كش�ور انگليس اداره مي ش�ود، ربوده و ناپديد شده اند. 
اين افش�اگري پس از آن صورت گرف�ت كه »آبزرور« گ�زارش داد 
يك فرد افش�اگر از س�كونتگاه كودكان مهاجر در »برايتون« گفته 
اس�ت كه تعدادي از ك�ودكان در خيابان خارج از مركز ربوده ش�ده 
 شده اند. برخي گزارش ها و اس�ناد بر ارتباط نزديك اعضاي خاندان 
س�لطنتي حاكم بر انگليس با برخ�ي از باندهاي قاچ�اق دختران و 
كودكان حكايت دارد. دادگاهي در امريكا، »گيسالين مكسول« زن 
انگليسي مؤسس شبكه برده داري جنسي را متهم كرد كه با اغواي 
دختران جوان، حتي دختران ۱۴ س�اله، آنان را براي سوء اس�تفاده 
جنس�ي، در اختيار جفري اپس�تين امريكايي قرار مي داده اس�ت 
تا به عن�وان برده جنس�ي، در اختيار اف�راد ثروتمند و مش�هور، از 
جمله اندرو ش�اهزاده انگليسي و پس�ر ملكه انگليس قرار گيرند. 
بر اساس گزارش نشريه آبزرور، در يك و نيم سال اخير حدود 600 كودك 
بدون همراه به اين محل اقامت پناهجويان منتقل ش��دند كه 136 نفر 
آنان ناپديد شده اند و تالش ها براي يافتن 7۹ كودك همچنان بي نتيجه 
بوده است. اطالعات بيشتري از مليت و هويت اين كودكان منتشر نشده، 
اما اين آمار تنها مربوط به يكي از مراكز استقرار مهاجران است كه اطالعات 
آن افشا شده است. به نوشته آبزرور يك منبع افشاگر، كه براي يك شركت 
پيمانكار وزارت كش��ورانگليس كار مي كند به نقل از افرادي كه مسئول 
حفاظت از كودكان بودند مي گويند، مشاهده كرده اند كه كودكان پناهجو 

در خيابان بيرون از هتل داخل ماشين ها انداخته و ربوده مي شوند. 
 نخستين بار نيست

اين نخستين بار نيست كه اخبار مربوط به ربايش كودكان پناهجو در كشور 
انگليس منتشر مي شود. پيش تر نشريه اينديپندنت نوشت صدها كودك 
پناهجو بدون همراه در انگليس در انتظار اسكانند كه براي مصون ماندن 
بايد هر چه سريع تر اسكان داده شوند. سوئال براورمن، وزير كشور انگليس 
در اين رابطه گفت: »قدرت كامل براي جذب مهاجران غيرقانوني را نداريم. 
ما از مشكل تأمين اسكان براي آنها رنج مي بريم. ما پول هاي هنگفتي براي 
اسكان آنها در هتل ها پرداخت مي كنيم. از اين به بعد، ديگر با كساني كه به 

صورت غيرقانوني به انگليس مي آيند، مسامحه نخواهيم كرد.«
 يك نقطه سياه ديگر

ربوده شدن كودكان، نقطه سياه ديگري است كه در پرونده دولت انگليس 
ثبت مي شود. ايوت كوپر، وزير كشور دولت در سايه انگليس، اين موضوع 
را هولناك و شرم آور توصيف كرد و از دولت خواست آمار كودكان ربوده 

شده را منتشر كند. 
»پيتر كاي��ل« قانونگذار حزب كارگ��ر در پارلمان اين كش��ور گفت كه 
76 كودك از هتلي در شهر س��احلي »برايتون« كه مكان اسكان موقت 
پناهجويان بوده، ناپديد شده اند. كايل گفت: »حقيقت ناراحت كننده اين 
است كه اگر يكي از كودكان فاميل ما بود و گم مي شد، همه كارها در دنيا 
متوقف مي ش��د، اما در جامعه اي كه من نماينده آن هستم، يك كودك 
ناپديد شده، سپس پنج كودك ناپديد شدند و در حال حاضر 76 نفر ناپديد 

شده اند و هيچ اتفاقي نمي افتد.«
»ايوت كوپر«، سخنگوي حزب كارگر هم دولت را به ترك كامل وظايف 
حمايت از كودكان متهم كرد. »راشل دو سوزا« كميسر كودكان در انگليس 
نيز گفت كه گزارش هاي مربوط به ناپديد شدن كودكان از هتل ها يك بار 

ديگر آسيب پذيري كودكان را در انگليس نشان داد. 
او در نامه اي به وزارت كشور انگليس نوشت: »من نگران امنيت اين گروه 
از كودكان هستم كه آسيب پذيري آنها با صحبت نكردن به زبان انگليسي 
تشديد مي شود، بس��ياري از آنها پش��تيبان ندارند و از حقوق خود آگاه 

نيستند.«
 شكست دولت در مقابله با باندهاي تبهكاري 

به گفته ايوت كوپر، وزير كشور دولت در سايه انگليس دولت در مقابله با 
باندهاي تبهكاري كه جان مهاجران را به خطر مي اندازند، شكست خورد. 
دولت همچنين در مجازات و محاكمه عناصر باندهاي تبهكار ناكام ماند. 

ساره اندرسون فعال حقوقي نيز در اين خصوص گفت: »دولت سوناك بر 
خالف تعهداتش درباره جلوگيري از ورود مهاجران عمل كرد، زيرا در انعقاد 

توافقنامه تجاري با هند، اجازه داد هندي ها به انگليس بيايند.«
وزير مهاجرت انگليس در نشست پارلمان در ماه اكتبر سال گذشته، به 
ناپديد شدن 142 مهاجر پس از رسيدن به انگليس اذعان كرد. استرداد 
مهاجران، در صدر اولويت هاي دولت سوناك قرار دارد، اولويتي كه به گفته 
فعاالن حقوق بشر، بر اساس آن، مهاجران را به خطر مي اندازد. به ويژه كه 

تبليغات عليه مهاجران تشديد شده است. 
 نگراني از ناپديد شدن كودكان 

سازمان هاي غيردولتي در انگليس بارها نگراني هاي خود را در مورد ناپديد 
ش��دن كودكان از محل اقامت خود ابراز و پيشنهاد كرده اند كه به وزارت 
كشور انگليس كمك كنند تا آنها را ايمن نگه دارد، اما دولت انگليس اين 

پيشنهادها را رد كرده است. 
»فيليپ ايشوال«، مدير اجرايي سازمان مبارزه با قاچاق كودك هشدار داده 
كه وزارت كشور انگليس پيشنهاد گروهي از سازمان ها براي ارزيابي را رد 
كرده است. اين موضوع مربوط به بيش از يك سال پيش است و از آن زمان 
آشكار بود كه نگراني هاي جدي در مورد امنيت كودكان در اين مراكز وجود 
دارد؛ از آن زمان به بعد، بارها به وزارت كشور انگليس هشدار داده شده است 
كه كودكان ناپديد مي شوند و احتماالً مورد سوء استفاده قرار مي گيرند، اما 

اين نگراني ها ناديده گرفته شده است. 
ناظر مهاجرت انگليس در ماه اكتبر گذشته به اين نتيجه رسيد، مراكزي كه 
براي اسكان كودكان بدون همراه استفاده مي شوند، از كاركناني استفاده 

مي كنند كه توسط سرويس افشا و ممنوعيت )DBS( بررسي نشده اند. 
برخي گزارش ها و اسناد بر ارتباط نزديك اعضاي خاندان سلطنتي حاكم 
بر انگليس با برخي از باندهاي قاچاق دخت��ران و كودكان حكايت دارد. 
دادگاهي در امريكا، »گيسالين مكس��ول« زن انگليسي مؤسس شبكه 
برده داري جنسي را متهم كرد كه با اغواي دختران جوان، حتي دختران 
14 س��اله، آنان را براي سوء استفاده جنس��ي، در اختيار جفري اپستين 
امريكايي قرار مي داده اس��ت تا به عنوان برده جنس��ي، در اختيار افراد 
ثروتمند و مشهور، از جمله اندرو شاهزاده انگليسي و پسر ملكه انگليس 
قرار گيرند.  پادشاه چارلز، رهبر انگلستان نيز خود با مجموعه اي از فساد 
جنسي و اخالقي مواجه است كه بي بي س��ي بارها با داستانسرايي هاي 
عاشقانه به دنبال پنهان س��ازي و اهميت زدايي از رسوايي هاي اخالقي 

چارلز برآمده است. 

»كول بيز« يك�ي از موفق ترين پويش هاي ژاپن اس�ت كه در 
سال ۲۰۰5 توس�ط وزارت محيط زيست اين كش�ور اجرا شد. 
ژاپن اعالم كرد ب�راي كاهش مصرف برق در تابس�تان، دماي 
محيط بايد ۲۸ درجه باشد؛ در عوض كارمندان مي توانند كت 

و شلوار نپوشند!
كساني كه از حساس�يت ژاپن روي لباس رسمي مطلعند، اين 
قانون را تحولي جدي تلقي مي كنند... يعني كاهش مصرف برق 
چنان اهميت دارد كه ما حاضريم به خاطر آن از برخي الزاماتمان 

دست برداريم!
ارزش اي�ن قبي�ل اقدام�ات را ب�ا نتاي�ج شگفت انگيزش�ان 

مي سنجند. 
كول بيز در سال ۲۰۰5 بيش از يك ميليارد دالر صرفه اقتصادي 
داشت و در سال بعد ۱/۱۴ ميليون تن از انتشار گازهاي گلخانه اي 

كم كرد!
 »Cool UN« سازمان ملل نيز در سال ۲۰۰۸ به ارائه طرح مشابه

مبادرت ورزيد. 
شگفتا از سخن حافظ ش�يرازي... گر تو نمي پسندي تغيير ده 

قضا را!
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 ش�هروند - تهران:  نظارت نكردن دولت بر عرضه گوش��ت 
قرمز وضعي��ت بدي را براي مردم رقم زده اس��ت. ه��ر روز اعالم 
مي كنند كه از روز شنبه هفته آينده گوشت گرم در ميادين توزيع 
 مي ش��ود. مردم به ميادين مراجعه مي كنند، اما خبري از توزيع 
گوشت نيست. قيمت گوشت در بازار هم از 300 هزار تومان فراتر 
رفته است كه در توان مردم نيست گوشت با اين قيمت خريداري 
كنند. وزارت صمت و جهاد هم معلوم نيست به چه كاري مشغول 
هس��تند و هيچ عكس العملي از آنها ديده نمي ش��ود. واقعاً مردم 
دردشان را به كجا بگويند؟ به وضعيت آشفته بازار اقالم معيشتي 
مردم رس��يدگي كنيد. يك يارانه  اي به مردم داده شده است كه 

كفاف نمي كند و در مقابل چندين  برابر از مردم گرفته مي شود. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸53۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

در خصوص بحث هاي صادرات معاونت 
علمي يك مركز مس�تقل به ن�ام مركز 
تعام�الت و همكاري ه�اي بين الملل�ي 
دارد ك�ه كار اصلي آن تس�هيل همين 
فعاليت هاي صادراتي شركت  هاست كه 
به ش�كل هاي مختلف در قالب حمايت 
از حضور در رويدادها و نمايش�گاه هاي 
بين المللي، اع�زام و در كن�ار پذيرش 
هيئت ه�اي تج�اري و وصل ش�دن به 
بازارها از طريق خانه هاي نوآوري ايران 
در كش�ورهاي ديگر كار انجام مي  دهد

اژه اي و آموزش وپرورش:

مدارس پول مردم را پس بدهند
يك كار خ�وب فراق�وه اي ب�راي احقاق حق�وق عامه: ق�وه قضائيه 
دس�تور برگش�ت مبالغ اضافي دريافت ش�ده از س�وي مدارس را 
صادر كرد و آموزش   و  پ�رورش اجابت كرد. حاال بنا بر بخش�نامه اي 
كه وزارت آم�وزش  و  پرورش صادر كرده اس�ت، م�دارس بايد مبالغ 
گرفته شده از اوليای دانش آموزان را كه در ازاي آن اقدامي نكرده اند، 
به  نحو مقتضي جب�ران كنند. آفت اي�ن كار خوب، نظ�ارت نكردن 
بر نحوه برگش�ت پول هاي به ناحق گرفته شده اس�ت. دچار نشدن 
به سرنوش�ت مصوب�ه دولت�ي اجاره به�ا و چندين و چن�د مصوبه 
ديگر، مي توان�د اين اقدام بجا را الگوي س�اير كارهاي مش�ابه كند. 
شهريه هاي چند ميليوني مدارس غيردولتي به  كنار، چندسالي مي شود كه 
مدارس دولتي هم از والدين پول تحصيل مي گيرند؛ پول كدام تحصيل؟! 
سال تحصيلي اي كه در آن هستيم بيشتر از آنكه آموزش داشته باشد، به  
دليل سرما و آلودگي تعطيل بود! يكي دو سال گذشته هم مدارس پول هايي 
را دريافت مي كردند، اما به دليل كرونا كالس ها تعطيل مي شد. در همه اين 

تعطيلي ها، خبري از بازگشت پول هاي كالس هاي تعطيل شده نبود. 
 رئيس قوه قضائيه پيشگام شد 

برخي مدارس عالوه بر كالس هاي رفع اشكال و فوق برنامه و اردو، براي غذا 
و سرويس دانش آموزان هم به صورت متمركز از والدين هزينه هايي دريافت 
مي كردند. در دو سال گذشته خيلي از اين كالس ها و برنامه ها تعطيل شد، 
اما پولي كه بابت داير بودن اين كالس ها و برنامه ها گرفته شده بود، برنگشت.  
غالمحسين محس��ني اژه اي در اين رابطه گفت: به استثناي موضوعات 
مرتبط با مضامين آموزشي و تربيتي كه در محل خود قابل بررسي است، 
يكي از مشكالتي كه به واسطه تعطيلي متكثر مدارس در سال تحصيلي 
جاري رخ داد، مقوله دريافت وجوه از اوليای دانش آموزان براي هزينه هاي 

مربوط به سرويس اياب و ذهاب و تغذيه محصالن بود. 
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: بعضاً اوليای دانش آموزان گاليه دارند كه با 
توجه به تعطيلي زياد مدارس در اين سال تحصيلي، پول دريافت شده از آنها 
براي سرويس رفت و آمد و همچنين تغذيه دانش آموزان، به آنها مسترد 
نمي شود و حتي در مواردي مدارس براي وصول اين چك هاي دريافتي از 

والدين دانش آموزان اقدام مي كنند. 
وي تأكيد كرد: بر همين مبنا مطلوب اس��ت دادس��تان كل كشور ضمن 
شنيدن اظهارات مسئوالن مربوطه در آموزش  و  پرورش و همچنين اوليا، 

تدابير الزم را پيرامون رفع اين مشكل اتخاذ كند. 
 آموزش  و  پرورش اجابت كرد

بعد از تصريح رئيس دستگاه قضا به بازگشت پول هاي اضافه گرفته شده 
از سوي مدارس كه دامنگير بس��ياري از خانواده هاي ايراني است، وزارت 

آموزش  و  پرورش هم به قضيه ورود كرد. 
دفتر وزارتي آموزش  و  پرورش با ابالغ بخشنامه اي اعالم كرد: نظر به اينكه 
از ابتداي سال تحصيلي جاري، به صورت مكرر و به داليل مختلف از جمله 
برودت و آلودگي هوا فعاليت مدارس به صورت غيرحضوري بوده اس��ت، 
مبالغي كه مدارس )دولتي و غيردولتي( براي انجام خدماتي خاص از اوليا 
دريافت كرده اند و در ازاي آنها به دليل غيرحضوري بودن كالس ها، اقدامي 
صورت نگرفته است، به نحو مقتضي جبران شود.  اين هماهنگي فراقوه اي، 
اعتمادزا و اميدآفرين است، البته اگر به نتيجه مطلوب برسد و به سرنوشت 

ساير تصميمات مشابه كه بدون ضمانت اجرا رها شده اند، دچار نشود. 
 ترديد مردم

برخي كاربران فضاي مجازي از اين اقدام استقبال كرده اند، اما نسبت به 
اجراي آن هم هشدار داده اند. 

اين كاربران نوشته اند: دلسوزي جناب اژه اي و پيگيري آموزش  و  پرورش 
قابل تقدير است، اما احتماالً هر چقدر بخشنامه هاي كرونايي )در باب موجر 
و مستأجر( اجرايي شد و مابه التفاوت بليت هاي هواپيما در چند وقت اخير 
عودت داده شد، اين بخشنامه نيز عملي خواهد شد! احتماالً بعد از چنين 
درخواستي، اگر والدين شاهد به سخره گرفته شدن نباشند، )درصورت 

پافشاري( ملزم به انتخاب مدرسه ديگري براي فرزندشان خواهند شد!
كار خوب عودت دادن مبالغ بي جهت اخذ شده كه نمايشي از بلوغ مدني 
جامعه و مسئوالن ايراني است، در صورت نظارت مستمر و به سرانجام نهايي 
رسيدن، مي تواند به عنوان الگويي براي تعميم به ساير حوزه ها در نظر داشته 

شده و به يك نهضت اميدآفرين تبديل شود. 

صادق پارسا

كبري فرشچي


