
در چن�د کیلومت�ری جن�وب ته�ران و در 
نزدیکی ش�هری که برخی زندگ�ی الکچری 
دارن�د، خانواده هایی در حاش�یه ش�هر و در 
کوره ه�ای آجزپ�زی زندگی می کنن�د که از 
حداق�ل امکان�ات بهداش�تی نی�ز بهره مند 
نیستند. این در حالی است که کوره های بدون 
امکانات نیز، باالی ش�هر و پایین ش�هر دارد!

شبیه به فیلمنامه ای غمگین می ماند؛ زیر آسمان 
این شهر شلوغ، گذران زندگی ساکنان کوره های 
آجرپزی با س��ایر پایتخت نشینان تفاوت خیلی 
زیادی دارد. انگار س��یاهی دود کوره ها، به مرور 
زمان  زندگی آنها را تاریک و آینده نامشخصی را 
برایشان ترسیم کرده است. تعدادی از خانواده ها 
از حومه ش��هرها یا روس��تاها به کوره آجرپزی 
آمده اند تا بعد از مدت��ی از اینجا به جای دیگری 
بروند، اما چند سال است که در اتاق های کوچک 

اطراف کوره ماندگار شده اند.
سرکش��ی و گزارش نویس��ی درب��اره کوره های 
آجرپزی سال هاست که در رسانه ها انجام شده و 
خبرنگاران زیادی نیز درباره وضعیت نامناسب آن 
نوشته اند. اینکه وضعیت ساکنان کوره ها خوب 
نیست، یک حرف تکراری است، اما دلیل رفتن 
خبرنگار »جوان« به یکی از کوره های آجرپزی و 
تهیه گزارش از وضعیت بد آنها، مشکالت پابرجا و 
حل نشده ساکنان کوره هاست تا شاید مسئوالن 
چاره ای برای وضعیت آنها بیندیش��ند و این بار 

دیگر اقدامی کنند.
از طرف��ی کوره  آجرپ��زی پاکدش��ت یک کوره 
فعال است که کمتر توجهی به آن شده است، در 
صورتی که اگر حمایت های الزم از سوی دولت و 
خیرین در این منطقه وجود داشته باشد و امکانات 
بهداشتی و فرهنگی برای ساکنان آن فراهم شود، 
کودکان زیادی از ش��رایط سخت زندگی نجات 
پیدا خواهند کرد و شاید آنها روزی بتوانند از این 

کوره جدا شوند و زندگی بهتری داشته باشند.
 خانه ای ب�رای آموزش و ب�ازی بچه های 

کوره
با خانم دانه کار، مسئول گروه های جهادی حنیفا 
قرار می گذارم و به سمت مکان نمایی که فرستاده 
حرکت می کنم. نزدیک مقصد که می شوم، دیگر 
خیابانی نیس��ت و باید وارد مس��یر خاکی شوم. 
مس��یری که ادامه آن را می روم خلوت اس��ت و 
هیچ کس دیگ��ری حضور ندارد. ش��ک می کنم 
که شاید آدرس را اشتباه آمده باشم؛ چشم چشم 
می کنم تا ببینم چقدر تا مقصد، فاصله است که 
کمی جلوت��ر دیوارهای رنگ آمیزی ش��ده ای را 

می بینم که روی آن نوشته شده »حنیفا«.
نزدیک دیوار که می شوم، سروصدای چند کودک 
را می شنوم، یکی از آنها در  خانه را باز می کند و 
با خنده معصومانه ای که روی لب دارد، س��الم 
می کند. جواب سالمش را می دهم و بعد از پارک 
کردن ماشین به سمت در  حرکت می کنم. با وارد 
شدن به خانه حنیفا، ش��لوغی جمعیت بچه ها، 
شوکه ام می کند؛ در جاده خاکی که هیچ خانه ای 
در مسیر وجود نداش��ت، این همه بچه از کجا به 
اینجا آمده اند؟! گوشه ای از محوطه، خانم دانه کار 
روی صندلی نشسته است و بچه ها دورش حلقه 
زده اند. کودکان زیادی ب��ا دمپایی و کفش های 
پاره در حال رفت  و  آمد هس��تند و چند نفرشان 
دارند فوتبال بازی می کنند. چند نفری هم روی 
صندلی نشسته اند. بعد از ورود من به خانه حنیفا، 
دو سه کودک دیگر هم وارد می شوند که یکی از 
آنها صورتش تاول زده اس��ت؛ حدس می زنم به 

خاطر کار در کوره ها باشد.
خان��م دانه کار اس��م بچه ه��ا را در دفتر رنگی 
که روی پایش گذاش��ته می نویس��د و از یکی 
از خانم های مربی که همراهش اس��ت، برای 
اسم باقی بچه ها سؤال می پرسد تا مبادا کسی 
جا بمان��د. در همین حین او چش��مش به من 
می افت��د؛ پس از س��الم و احوالپرس��ی، طبق 
قرار قبلی، برای صحبت با س��اکنان کوره های 

آجرپزی حرکت می کنیم. 
 اتاق های رایگان اما پرغصه!

مس��ئول گروه جهادی حنیفا، من را به س��مت 
حفره ای ک��ه روی یکی از دیواره��ا وجود دارد، 
می برد؛ سرش را خم می کند و از آن رد می شود. 
این مسیر رفت  و  آمد برایم عجیب است، اما با او 
همراه می شوم. از پله ها که پایین می رویم، وارد 
اتاق مخروبه ای می ش��ویم که پش��ت دیوار قرار 
گرفته اس��ت! از اتاق مخروبه بی��رون می رویم، 
ب��ه محوطه ای می رس��یم ک��ه دور  ت��ا  دور آن، 
درهای کوچکی است که جلوی هر کدام از آنها 
پرده های نازک و کهنه کشیده اند. چند دمپایی و 
کفش کهنه پشت درها به چشم می خورد، به نظر 

می آید  هر اتاق، قصه ای تلخ برای گفتن دارد.
ب��ه س��مت یک��ی از در ه��ا می روی��م. خانمی 
خوش برخ��ورد به اس��تقبالمان می آی��د. او که 
خودش را مریم معرفی می کند، درباره وضعیت 
کوره های آجرپزی می گوید: »من و سایر ساکنان 
کوره های آجرپزی، جایی را برای ماندن نداریم، 
برای همین به این اتاق ها آمدیم. در ازای اجاره 
اتاق و پول آب، برق و گاز برای کارفرمای کوره ها 
کار می کنیم.« از او درباره درآمدش��ان س��ؤال 
می پرس��م که می گوید: »درآمد س��اکنان اینجا 
خیلی ناچیز است. تصور کنید خانواده ای که زن 
و ش��وهر و دو بچه بزرگ کار کنن��د. در مجموع 

5میلیون تومان حقوق می گیرند، اما خانواده ای 
که زن یا مرد یا هر دو کار کنند، 1/5 تا 2میلیون 
تومان در ماه حقوق دارند.« از او می پرسم چند 
س��ال اس��ت که به اینجا آمدید،پاسخ می دهد: 
»دو سالی می ش��ود. پیش از این شوهرم در یک 
دامداری در حاشیه خراسان جنوبی کار می کرد 
و بعد از اینکه بیکار شد به این کوره ها آمدیم.« او 
در پاسخ به این سؤال که چند خانواده در اینجا 
زندگی می کنند، می گوید: »تعداد ساکنان این 
کوره آجرپزی کم نیس��ت. 210 خانواده اینجا 
زندگی می کنند ک��ه 80 خانواده ایرانی و مابقی 

آنها افغانستانی هستند.«
 خأل امکانات بهداشتی و امنیت حداقلی

در چن��د قدمی ما خانم��ی ایس��تاده که دختر 
کوچکی همراهش اس��ت. به او س��الم می کنم 
و درباره وضعیت زندگی اش س��ؤال می پرس��م. 
او ک��ه خ��ودش را نرگ��س معرف��ی می کن��د، 
می گوید: »شوهرم معتاد به شیشه است و جایی 
را ندارم که بروم. من و دختر کوچکم در کوره ها 
کار می کنیم و ش��وهرم هر چقدر درآمد داشته 
باشیم از ما می گیرد و خرج مواد می کند.« او ادامه 
می دهد: »زندگی در کوره ها خیلی سخت است. 
ما از سر ناچاری به اینجا آمدیم. اگر می توانستم 
جایی را برای زندگی پیدا کن��م، قطعاً با دخترم 
از اینجا می رفتم. اینج��ا حداقل امکانات را برای 
زندگی دارد. به تازگی ی��ک خیر به اینجا آمده و 
حمام عمومی برایمان ساخته است؛ حمامی که 
گاهی آبگرمکنش خراب می ش��ود و نمی توانیم 
از آن اس��تفاده کنیم، اما مگر چاره دیگری هم 

هست؟«
خانم حدوداً 50 ساله ای که ما را از دور می بیند که 
با هم صحبت می کنیم، توجهش جلب می شود و 
نزدیکمان می آید. از او درباره شرایط زندگی اش 

می پرسم که می گوید: »من 40سال است که در 
این اتاق ها زندگی می کنم. همین جا عروس��ی 
کردم، همین جا بچه دار ش��دم و هنوز نتوانستم 
از اینجا بیرون بروم.« او درباره مشکالتش برای 
زندگی در ای��ن اتاق ها می گوی��د: »درد ما فقط 
زندگی در این اتاق ها و نبود امکانات نیست. اینجا 
امنیت هم ندارد. ما خانم ها جرئت نداریم بدون 
همسرمان پایمان را بیرون بگذاریم. همین چند 
وقت پیش موتور قسطی یکی از اهالی اینجا را با 
زورگیری در جاده دزدیدند. اینج��ا معتاد زیاد 
اس��ت، توهم می زنند و بچه ه��ا در خطرند. خدا 
فقط باید به ما و کودکانمان رحم کند که در امان 
بمانیم.« او ادامه می دهد: »مدرسه دخترانم 20 
دقیقه دورتر از اینجاست. هر روز که بخواهند به 
مدرسه بروند و بیایند دلهره دارم که مبادا کسی 

اذیتشان کند یا جانشان در خطر باشد.«
 اگر میلیونر شوند هم همین جا می مانند!

بعد از صحبت با ساکنان اتاق های کوره، به سمت 
همان اتاق مخروبه و حف��ره دیوار که آمده بودم، 
حرکت کردم تا به خانه حنیف��ا برگردم. در این 
مدت زمان ک��ه به س��مت اتاق ها رفت��ه بودم، 
زیراندازهایی را در محوطه خانه حنیفا پهن کرده 
و بچه ها روی آن نشسته اند. خانم دانه کار سرگرم 
آماده کردن ش��ربت برای بچه ها شده است و دو 
مربی دیگر نیز به او کم��ک می کنند. نزدیکش 
می روم و با او درباره حرف هایی که از س��اکنان 
کوره ش��نیده ام، صحب��ت می کنم. از مس��ئول 
گروه جهادی حنیفا می پرسم   چرا ساکنان کوره 
دیگ��ر از اینجا نمی روند، می گوی��د: »کوره های 
آجرپزی معروف اس��ت از تربت حیدریه، جام و 
برخی نقاط دیگر برای کار به اینجا می آیند. البته 
قدیم ترها پدران خانواده برای کار در کوره های 
آجرپزی به اینجا می آمدند و برای اینکه از همسر 

و فرزندانشان دور نباش��ند، اتاقی را برای اسکان 
خانواده به او می دادند. به م��رور زمان چون این 
کارگران جایی را برای ماندن نداشتند، همین جا 
ماندند و اتاق ها تبدیل به خانه ای برای زندگی شان 
شد.« از او می پرسم   چه کاری می توان انجام داد تا 
این خانواده ها از کوره خارج شوند و فرزندانشان 
از آس��یب هایی که تهدیدش��ان می کند، نجات 
پیدا کنند که پاسخ عجیبی می دهد و می گوید: 
»سال هاس��ت که کنار س��اکنان کوره فعالیت 
می کنم و به قطعیت می گویم اکثر این خانواده ها 
حتی اگر میلیونر هم شوند، از اینجا نمی روند. آنها 
به این نوع زندگی عادت کرده اند و تا فرهنگی که 

دارند تغییر نکند از اینجا نخواهند رفت.«
 کوره های غیرفعال اما پردرآمد 

حسابی گیج شده ام؛ می پرس��م چطور می شود 
به س��اکنان کوره ه��ای آجرپزی کم��ک کرد، 
می گوید: »جز رس��یدگی به کودکان و نوجوانان 
این مناطق و نجات آنها از این فقر مالی و فرهنگی 
کاری نمی ش��ود ک��رد. تالش گ��روه حنیفا هم 
همین است. ما اکثراً به بچه ها رسیدگی می کنیم 
و س��عی در آموزش و توانمند ک��ردن آنها برای 
س��اختن آینده بهتری برایشان داریم. دلم برای 
کودک��ان این منطق��ه خیلی می س��وزد. یکبار 
می خواس��تم آنها را به اردو ببرم، خیلی هایشان 
نمی  دانس��تند بیرون از کوره چه ش��کلی است! 
حتی دو سه نفرش��ان نمی دانستند برای بیرون 
رفتن از این منطقه باید »کفش« بپوش��ند!« او 
به ل��زوم حمایت های دولتی نیز اش��اره می کند 
و می گوید: »س��ازمان ها و نهاده��ای دولتی به 
راحت��ی می توانند ب��ه این کوره ها سروس��امان 
دهند. آن کوره هایی را که دیگر فعالیت ندارند، 
جمع کنند و کوره هایی را هم که فعال هستند، از 
لحاظ فرهنگی، بهداشتی و امنیتی مجهز کنند.« 
می گویم  مگر کوره آجرپزی غیرفعال هم داریم؟  
با لحنی جدی و اعتراض گونه می گوید: »مدتی 
بود که در کوره های آجرپزی شمس آباد فعالیت 
می کردم، اما دیگر حاضر نیس��تم به آنجا بروم. 
صاحبان ک��وره آجرپزی از هر ات��اق 12 متری 
ماهانه 6 میلیون تومان اجاره می گیرند، در حالی 
که کوره هایش غیرفعال هستند و کسی در آنجا 
کار نمی کند.« می پرسم س��اکنان اتاق های این 
کوره توان پرداخت ماهانه 6 میلیون تومان اجاره 
را دارند؟  با ناراحتی می گوید: »متأسفانه این کوره 
معروف ش��ده و خیرین بدون هی��چ تحقیقی به 
ساکنان کوره شمس آباد کمک می کنند. همین 
باعث شده آنها نه دنبال کار باشند و نه فکر نجات 
فرزندانشان از شرایط بد زندگی! فقط دست شان 
را جلوی مردم دراز می کنن��د و ماهی 6میلیون 
تومان به صاحب کوره می دهن��د و مابقی را هم 

خرج خورد و خوراکشان می کنند.«
او به مش��کالت ک��وره آجرپ��زی »دولت خواه« 
نیز اش��اره می کند و می گوی��د: »در دولت خواه 
که اصاًل صاحب کوره ای وجود نداش��ت و خارج 
از کش��ور بود. چند س��ال پیش می خواس��تیم 
اتاق در آنجا اجاره کنیم و ب��ه کودکان آموزش 
دهیم که شهرداری هم کمکمان کرد. آن موقع 
بود که فهمیدیم صاحب کوره در ایران نیس��ت. 
وضعیت کوره های »خاورشهر« و »محمود آباد« 
نیز ترکیبی از ش��مس آباد و دولت خواه اس��ت 
که دولت بای��د به همه آنها رس��یدگی کند .« او 
ادامه می دهد: »آن طور که م��ن طی فعالیتم در 
کوره های آجرپزی فهمیدم، تنها کوره ای که فعال 
است کوره آجرپزی پاکدشت است. به عقیده من 
دولت باید کوره هایی را که خاموش است، جمع 
کند و کاربری آنها را تغییر دهد، چرا که به جای 
اش��تغالزایی و کمک به اقتصاد کش��ور، آسیب 
اجتماعی ایجاد کرده  است و با آینده کودکانی که 

در کوره های خاموش هستند، بازی می کند.«
 کودکان کوره ها را نجات دهید

از خانم دانه کار درب��اره کمک هایی که دولت یا 
خیری��ن می توانند به کوره آجرپزی پاکدش��ت 
کنند، می پرسم. او می گوید: »کوره های آجرپزی 
پاکدش��ت باید از لح��اظ بهداش��تی و درمانی 
رسیدگی شود و سطح امنیت آن باال برود. خیرین 
هم نباید بدون هیچ  تحقیقی و آزادانه به ساکنان 
این کوره ها کمک کنند، زیرا در این صورت شاهد 
پدید آمدن کوره شمس آباد دیگری خواهیم بود 
که مردمش بدون تالش برای تأمین زندگی شان 
دست شان را جلوی مردم دراز می کنند و سبک 

زندگی شان به سمت گدایی می رود.«
مسئول گروه جهادی حنیفا با تأکید بر توجه به 
کودکان ساکن کوره ها می گوید: »دولت و خیرین 
اگر دغدغه ای برای حل مشکل ساکنان کوره های 
آجرپزی دارند، اولویتشان نجات بچه ها از کوره ها 
باشد. توانمند کردن این بچه ها از لحاظ آموزشی 
و فرهنگی یعنی توانمند کردن یک نسل در آینده 
و نجاتش��ان از زندگی در ش��رایط بد. نباید این 
بچه ها به حال خودش��ان رها شوند و باید فکری 

برای آینده آنها کرد.«
او در پای��ان می گوید: »اگر هم��ه کمک های 
مردم��ی و نذوراتش��ان ب��رای محروم��ان و 
حاشیه نش��ینان ش��هر ب��ا انج��ام تحقی��ق و 
سازماندهی شده باش��د، به طور حتم اتفاقات 
خوبی می توان در این زمینه رقم زد و نتیجه این 
کمک ها را به خوبی می ت��وان دید. در غیر این 
صورت جز تقال کردن و هدر دادن کمک های 

خیریه کار بیشتری انجام نمی شود.«

884984403سرويس اجتماعي
توهم در کوره های آجرپزی!

گزارش میدانی »جوان« از وضعیت ساکنان کوره های آجرپزی و وعده های اجرایی نشده مسئوالن

حسین سروقامت
رؤیافروشی های

مافیای  مشاوره انتخاب رشته
»جوان« در گفت و گو با کارشناسان مافیای انتخاب 

رشته مشاوران زرد را مورد واکاوی قرار داده است
با صدور کارنامه اولیه کنکور و آغاز مهلت انتخاب رش�ته، این بار 
نوبت مشاوران زرد انتخاب رشته کنکور است که همچون مافیای 
کنکور رؤیا بفروش�ند! حتی اگر بیش از نیم�ی از داوطلبان مجاز 
در کنکور سراسری از انتخاب رش�ته صرف نظر کنند و 85 درصد 
رشته های دانشگاهی بدون کنکور باشد، یا آمار شرکت کنندگان 
در کنکور ریاض�ی از آم�ار صندلی ها کمتر باش�د و ص�د  در  صد 
شرکت کنندگان در این گروه آموزشی به شکل تضمینی به دانشگاه 
بروند، باز هم با صدور کارنامه اولیه کنکور سراس�ری، مؤسسات 
آموزش�ی و همان مافیای معروف کنکور دس�ت به کار می شوند و 
با برگزاری وبینار و همایش و وعده های رنگارنگ س�عی می کنند 
این بار به بهانه انتخاب رش�ته درس�ت از ای�ن آب گل آلود ماهی 
بگیرد. در این میان کم نیستند داوطلبانی که با وعده پذیرفته شدن 
در رش�ته ها و دانش�گاه های مورد نظر خود با ترفندهای انتخاب 
رشته در دام »مش�اوران زرد« انتخاب رش�ته کنکور می افتند و 
پول های کالنی خرج می کنند بی آنکه برایشان سودی داشته باشد. 
این روزها و از لحظ��ه ای که کارنامه مرحله اول کنکور سراس��ری 1401 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی روی سایت سازمان سنجش و آموزش 
قرار گرفته، اضطرابی مضاعف داوطلبان مجاز کنکور را فرا گرفته اس��ت؛ 
جوانانی که گاهی نتایج کنکور با خواسته هایش��ان فاصله ای معنا دار دارد 
و با دو دوتا چهار تای منطقی نمی توانند به رش��ته مورد عالقه و دانشگاه 
مد نظرشان وارد شوند. اینجاست که مؤسسات کنکوری یک بار دیگر دست 
به کار می شوند تا رؤیا بفروشند و امور غیرممکن را با عجی مجی الترجی 
ممکن کنند! اگر شما هم کنکوری باش��ید یا یکی از اعضای خانواده تان از 
داوطلبان مجاز کنکور باشد، حتماً با تبلیغات عجیب و وعده و وعیدهای 
انتخاب رشته ای مؤسسات کنکوری و مشاوران زرد کنکور مواجه شده اید. 

 انتخاب رشته هایی که میلیونی آب می خورد
انتخاب رشته های تضمینی و وبینارهایی که رؤیا می فروشند در شهر تهران 
و برای طبقاتی که پولش را دارند، گاهی میلیونی آب می خورد؛ وبینار هایی از 
2 میلیون و انتخاب رشته هایی تا 8 میلیون تومان! محمد داوری، کارشناس 
آموزش در گفت و گو با »جوان« ضمن تأیید رقم های نجومی برای انتخاب 
رشته تأکید می کند: »در تهران و شهرهای بزرگ است که خانواده ها این 
مبالغ را پرداخت می کنند و  اینها ادامه مافیای کنکور است.« داوری با تأکید 
بر اینکه مشاوران زرد کنکور در بحث انتخاب رشته را باید ذیل مافیای کنکور 
در نظر گرفت، می افزاید: » این مسئله هم از پیامدهای پدیده کنکور است و 
این مشاوره ها بیش از آنچه مؤثر باشد و جنبه مشورتی داشته باشد، در ذهن 
داوطلبان و خانواده ها جلوه می کند و تبدیل به شعبده بازی های پیچیده ای 
شده که انگار مشاور معجزه می کند. این در حالی است که رتبه مشخص و 
وضعیت صندلی های دانشگاه ها هم مشخص است و چیز پیچیده ای نیست 
و خود داوطلب می تواند تشخیص دهد احتمال قبولی اش در کدام رشته و 

دانشگاه بیشتر است.«
 تعریفی از مشاوران زرد 

مشاوران زرد چه کسانی هس��تند؟ داوری در پاسخ به این سؤال »جوان « 
اینگونه توضیح می دهد: »در اصطالح مش��اوران زرد افرادی هس��تند که 
مهارت و دانش الزم را ندارند، اما مثل یک دالل زبان باز و شعبده باز خودشان 
را به گونه ای معرفی کرده اند که انگار مه��ارت دارند، در حالی که انتخاب 
رشته مهارت پیچیده ای نیست.« وی معتقد است مشاوره در حوزه کنکور و 
ورود به دانشگاه امری مستمر است و توصیه می شود اگر فردی برای کنکور 
هدف گذاری خاصی دارد، از دوره دهم شروع شود و فرآیند مشاوره تحت 
عنوان هدایت تحصیلی و شغلی بر اساس واقعیت ها انجام گیرد نه آمارها که 
همه را متوجه به چند رشته در چند دانشگاه کنند و همه را در این رقابت 
بیندازند. به طور نمونه از ابتدا و در پایه نهم چشم انداز درستی تصویر شود 
که مثالً شما بهتر است فوق دیپلم فنی حرفه ای بگیرید و در کار تأسیسات ، 

برق یا الکترونیک به جامعه خدمت کنید. 
 لزوم مشاوره پیشا کنکوری هدفمند 

از نگاه داوری باید یک مشاوره هدفمند پیشا کنکوری شکل بگیرد و بر اساس 
نیازها، ضرورت ها، عالیق و زمینه شغلی باشد، ما این همه پشت کنکوری 
نداریم و همین تعداد 55 درصدی که انتخاب رشته نمی کنند چرا باید در 
کنکور شرکت کنند؟! در حالی که می توانند از مسیرهای دیگری موفق و 
وارد بازار کار شوند.  وی معتقد است کنکور آسیب ها و فشارهایش را روی 
کسانی وارد می کند که اصالً نباید کنکور دهند! داوری می افزاید: » در حالی 
که نیمی از داوطلبان انتخاب رشته نمی کنند، نیم دیگری که انتخاب رشته 
می کنند، هدف مشاوران زرد هستند. از این 45 درصدی که انتخاب رشته 
می کنند بیش از نیمی اصاًل امیدی به قبولی ندارند، اما مشاوران زرد به آنها 
هم امید می دهند، چون می خواهند بازارهای خود را گسترش دهند و 450 
هزار نفر متقاضی مشاوره آنها باشند. در حالی  که با کدام معادله برای این 
افراد امیدبخش است؟ اما اینها طوری امید می دهند که ما جوری رشته های 
شما را می چینیم که  رشته مورد نظرت قبول شوی ! اینها بی اخالقی ها یی  
است که در حوزه مشاوره زرد انجام می گیرد. البته تعداد معدودی هستند 
که بر اساس واقعیت مشاوره می دهند، اما در حاشیه هستند، چون تبلیغات 
ندارند.« از نگ��اه داوری آم��ار 55- 54 درصد افرادی که انتخاب رش��ته 
نمی کنند، خود محکم ترین دلیل برای تجدید نظر در پدیده کنکور است. 85 
درصد رشته ها هم که نیاز به کنکور ندارد، اما فشار خانواده ها موجب می شود 
تا افراد در کنکور شرکت کنند. در حالی که اگر فرد اصاًل در کنکور شرکت 
نکند، از نظر روانشناختی حس بهتری دارد نسبت به خودش تا شرکت کند و 
رتبه بسیار باالیی داشته باشد، در حالی که ممکن است در رشته های دیگری 
استعداد داشته باشد، اما متأسفانه نگرش کنکوری به ابتدایی کشیده شده و 
والدین فرزندشان را در مدرسه ای ثبت نام می کنند که چشم انداز کنکوری 
دارد و این سند جنایت تفکیک انواع مدارس طبقاتی کردن تربیت و آموزش 

طبقاتی به روح و روان افراد است. 
 سوداگری های شبه کنکوری

مسعود سعادتی، عضو هیئت علمی دانش��گاه فرهنگیان هم درباره فعالیت 
مش��اوران زرد کنکور به »ج��وان« می گوید: »با توجه ب��ه فرآیند پذیرش 
هزینه کردن برای انتخاب رشته منطقی نیست. در حال حاضر دانش آموزان 
از قدرت انتخاب باالیی برخوردارند و از سوی دیگر فرآیند پذیرش به گونه ای 
است که حتی اگر اولویت پایینی هم انتخاب کنند، اگر نمره فرد با آن رشته 
تناسب داشته باش��د می تواند قبول شود. بر این اس��اس به نظرم بازاری که 
در خارج از آموزش و پرورش برای انتخاب رش��ته ایجاد ش��ده بیشتر جنبه 
سودجویی دارد، مگر در مواردی که این مؤسسات بخواهند رشته ها را به لحاظ 
درس ها یا بازار کار به داوطلبان معرفی کنند، می تواند کارکرد داشته باشد. 
چون همه داوطلبان از جزئیات همه رشته ها آگاهی ندارند، اما برای انتخاب 
رشته بهتر است دانش آموز به ترتیب عالقه مندی اش رشته ها را انتخاب کند 
و با توجه به رتبه و نمره علمی می تواند در یکی از رشته های مورد عالقه اش 
پذیرفته شود.« وی معتقد است فعالیت مش��اوران زرد برای انتخاب رشته 
قطعاً سوداگری است و از سوی دیگر چون خارج از آموزش و پرورش اقدام 
می کنند، هر جور دلشان می خواهد رفتار می کنند و هر قدر تیغشان ببرد، پول 
می گیرند! از نگاه سعادتی مشاوره برای انتخاب رشته به درد افرادی می خورد 
که اطالعاتشان کم باشد و هیچ شناختی ندارند. از سوی دیگر چون خارج از 
آموزش و پرورش هستند، ممکن است در معرفی و دادن اطالعات هم برای 
برخی رشته ها بازارتراشی و خالف سیاست های کالن در کشور عمل کنند. 
وی می افزاید: » اینجا هم بساطی مانند کنکور درست شده است، اما خانواده ها 
باید آگاه باشند و در دام این افراد نیفتند.« رؤیای رشته و دانشگاهی خاص اما 
همچنان از سر گروه معدودی از افراد دست بر نمی دارد و این یعنی امتداد بازار 

داغ مافیایی که یک روز نانش در کنکور است و روز دیگر انتخاب رشته ! 

»امتحانات فرزند شما نزدیک است. البد امیدوارید که فرزندتان 
به  خوب�ی از عهده آنه�ا برآید، اما ب�ه این بیندیش�ید در بین 
دانش آموزان هنرمن�دی وجود دارد که نبای�د لزومًا چیزی از 
ریاضی بداند. یا کارآفرینی که تاری�خ ادبیات برایش اهمیتی 

ندارد  یا موسیقیدانی که شیمی برای او پشیزی نمی ارزد . 
اگر فرزندتان در امتحانات موفق شد  که چه عالی، وگرنه کرامت 

و اعتماد به نفس را از او نگیرید . 
به فرزندتان بگویید که این تنها یک امتحان است. احتماالً او 

برای چیزهای بزرگ تری ساخته شده است! 
بگذارید بفهمد که به او عش�ق می ورزید و به خاطر نمرات بد 

سرزنشش نمی کنید. 
خواهید دید که فرزند شما دنیا را فتح خواهد کرد! 

تصور نکنید که تنها پزشکان و مهندسان، خوشبخت ترین افراد 
روی زمین هستند  .«

این نامه مدیر مدرسه ای در آلمان است، به والدین دانش آموزانی 
که در آستانه امتحانات هستند؛ واقعاً شاهکار نیست؟!
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  ایراندوست – تهران: از صدا و س��یما به خاطر برنامه زیبا و 
تأثیرگذار معلی تشکر می کنم. این برنامه با اجرای مجری توانا و 
همچنین مداحان حاضر که خودشان در مداحی صاحب سبک 
هستند، به خوبی حال  و  هوای محرمی به شبکه 3 سیما داد. تشکر 
فراوان هم بابت میدان دادن ب��ه نوجوانان و جوانان که در ابتدای 
راه هستند و با این برنامه به نحوی تشویق شدند و حتی بینندگان 

نوجوان و جوان را ترغیب به این مهم کردند. تشکر فراوان.  

سالم بر ش�ما مخاطبان همیش�گي »جوان«. 
این س�تون متعلق به شماس�ت. دلگویه هاي 
ش�ما عزی�زان را از طری�ق ش�بکه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶853۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
یا تلفن: 88۴۹8۴۴8 پذیرا و  ش�نوا هستیم. 
در نظر داشته باش�ید این ستون را مسئوالن و 

مدیران با حساسیت ویژه مي خوانند.  اسکن کنید

جهان بینی با »خیام«
نخستین داده های تله متری ماهواره خیام 
از مدار 5۰۰ کیلومتری زمین دریافت شد

در یک همکاری مش�ترک با کش�ور روس�یه، ماهواره پیشرفته 
خیام، روز گذشته از ایستگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب شد. 
این ماهواره س�نجش از دور، قابلیت تصویرب�رداری با دقت یک 
متر را دارد و مالکیت آن در اختیار س�ازمان فضایی ایران اس�ت. 
مرکز کنترل عملی�ات ماهواره، ارس�ال فرامین و ایس�تگاه های 
اخذ داده های ماه�واره در خاک ایران و تح�ت مدیریت محققان 
ایرانی ق�رار دارد. قرارداد ماه�واره خیام در دولت گذش�ته و در 
دوران برجام و با اش�کاالت حقوقي و فني زیادی منعقد شد و راه 
به جایی نبرد. طي ۱۱ ماه گذشته به همت سازمان فضایي اقدامات 
زیادی صورت گرفت ت�ا در نهایت خی�ام ایرانی راهی فضا ش�د.

در س��ال های اخی��ر ای��ران توانایی طراح��ی و س��اخت ماهواره های 
سنجشی با دقت تصویربرداری تا 10 متر را پیدا کرد. سال گذشته هم 
با پرتاب ماهواره نور 2 با ماهواره بر قاصد، فناوری ارس��ال ماهواره های 

زیر50کیلوگرم به مدار500 کیلومتری کاماًل بومی شد.
 قرارداد حقوقی عجیب خیام

با همت محققان و مهندس��ان ایرانی تا پایان امسال توانمندی تزریق 
ماهواره های تا 100 کیلوگرم به م��دار 500 کیلومتری زمین تثبیت 
خواهد ش��د. در همین راستا روز گذش��ته با توجه به وزن بیش از نیم 
تنی ماهواره خیام و نیز درصد بس��یار باالی موفقیت پرتابگر س��ایوز، 
پرتاب ماهواره خیام به کشور روس��یه واگذار شد؛ اقدامی که همکاری 
با غول فضایی جه��ان در اوج تحریم ها را هم کلید زده اس��ت. ماهواره 
خیام 10صبح دیروز از ایس��تگاه فضایی بایکونور قزاقس��تان به مدار 
500کیلومتری پرتاب شد. سیگنال های ارسالی آن هم در پایگاه فضایی 
ماهدشت قابل دریافت و مشاهده هستند. قرارداد ماهواره خیام سال 96 
با اشکاالت حقوقي و فني زیادی منعقد شد. به طور مثال اختیار تمدید 
ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات به پیمانکار واگذار ش��ده بود! مکانیزم 
ش��فافی هم برای بازگرداندن ماهواره به کارفرما )ای��ران( در صورت 
موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره پیش بینی نشده بود! این مشکالت 
و نواقص موجب شد پرتاب ماهواره در مهلت مشخص انجام نشود. در 
دولت سیزدهم، وزیر ارتباطات به سرانجام رساندن پروژه ماهواره خیام 

را به عنوان یک مأموریت ویژه به سازمان فضایي واگذار کرد.
 تالش امریکایی ها برای زمینگیر کردن خیام

طي 11 ماه گذش��ته اقدامات حقوقي و فني بس��یار سنگیني از سوي 
سازمان فضایي با استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان داخل 

سازمان برای احیای این پروژه بر زمین مانده انجام شده است.
در نتیجه این پیگیري هاي فش��رده، قرارداد جدیدي منعقد شد و در 
آن تمامي نکات مورد نظر ایران که در قرارداد اولیه لحاظ نش��ده بود، 
در متن قرارداد جدید گنجانده ش��ده و به امضاي طرفین رسید. طبق 
قرارداد جدید کشور روسیه متعهد به پرتاب ماهواره در تاریخ مشخص 
و با ماهواره بر سایوز شد. جالب اینکه ماهواره خیام آن قدر داراي اهمیت 
است که موضوع مذاکره مستقیم و حضوري دو رئیس جمهور آمریکا 
و روسیه هم بوده اس��ت. ماهواره خیام یک ماهواره س��نجش از دور با 
قابلیت تصویربرداری با دقت یک متر و تحت مالکیت سازمان فضایی 
ایران اس��ت. افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی، پایش دقیق منابع 
آبی کش��ور، مدیریت مخاطرات طبیعی، نظارت بر تغییرات کاربری، 
ساخت و سازهای غیر مجاز و مقابله با جنگل خواری، پایش مخاطرات 
زیست محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای کشور 

تنها اندکی از کاربردهای غیرنظامی ماهواره خیام است. 
زیرس��اخت های الزم جهت کنترل و بهره برداری از ای��ن ماهواره در 
پایگاه های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات تعبیه شده است. از لحظه 
پرتاب هم داده های فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره تنها در اختیار 
ایران قرار دارد. تا انتهای دولت س��یزدهم هم امکان دستیابی به مدار 
500 ب��رای اوزان تا 500 کیلوگرم محقق خواهد ش��د. پرتاب خیام با 
توجه ب��ه وزن ماهواره و قابلی��ت اطمینان پرتابگر س��ایوز به روس ها 
واگذار ش��ده و در آینده نزدیک این مهم توس��ط پرتابگرهای داخلی 

انجام خواهد گرفت. 
 سنجش از دور با خیام

ماهواره خیام یک ماهواره سنجشی است که از آن برای ارتقا ی توانایی 
مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه های مختلف کشاورزی، منابع 
طبیعی، محیط زیس��ت، منابع آبی، معادن و پایش مرزها  و مدیریت 
حوادث غیرمترقبه اس��تفاده می ش��ود. این ماهواره پیشرفته تحت 
کنت��رل و مدیریت وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات و س��ازمان 

فضایی ایران است.

مهسا گربندی
  گزارش  یک

علیرضا سزاوار

زهرا چیذری 
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