
3 س�ام برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق شم�اره 88498445 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.
---------------------------------------------------

   پروانه زنده در انجير خشك!
شرفي- البرز: چندي قبل يك بسته انجير خشك از يكي از فروشگاه هاي 
زنجيره اي تهيه كردم اما با كمال تعجب اين محصول كه بسته بندي شده و 
داراي عالمت استاندارد بود در داخلش يك پروانه زنده وجود داشت كه 
حكايت از ماندگي اين محصول مي كرد. آيا واقعاً محصوالت استاندارد با 

تاريخ انقضا و در فروشگاه هاي معتبر هم بايد اين چنين باشند؟
---------------------------------------------------

   داللي مسكن توسط برخي تعاوني هاي مسكن 
مينايي- تهران: برخي تعاوني هاي مس��كن به ب��ازار داللي خريد و 
فروش زمين تبديل شده اند. اين تعاوني ها با خريد زمين و تغيير كاربري 
آن، با افزايش قيمت به جاي خانه سازي فقط به فكر پول سازي هستند. 

ادامه اين روند مي تواند به بازار توليد و فروش مسكن ضربه بزند.
---------------------------------------------------

   چند وانتي كه زندگي را به مردم حرام كرده اند!
كريمي- تهران: ما اهالي كوي 17 شهريور منطقه 18 كه اكثراً خانواده هاي 
شهدا هستند شكايت هاي متعددي درخصوص اذيت و آزار وانتي هايي كه با 
بلندگوهايي پر سر و صدا زندگي را بر اهالي اين كوي حرام كرده اند به مراجع 
ذي ربط نوشته ايم. از جمله اين مراجع كالنتري 151 يافت آباد و شهرداري 
ناحيه چهار منطقه 18 كه چندين بار طرح شكايت شد. اما هيچ اقدامي در 
راستاي بهبود اين وضعيت صورت نگرفت. اين وانتي ها با قمه و چاقو با مردم 

برخورد مي كنند. لذا احتمال درگيري هاي بعدي بسيار زياد است. 
---------------------------------------------------

   طبل توخالي مرخصي زايمان براي پدر!
جوانمرد- اهواز: يكي از آخرين طرح هايي كه در واپس��ين ماه هاي 
پاياني دولت دهم اجرايي شد، طرح مرخصي زايمان براي آقايان بود. 
بنابر اين مصوبه به مرد خانواده در زمان تولد فرزندش يك ماه مرخصي 
تعلق مي گرفت. اين مصوبه در مرحله اجرا در رسانه ها غوغايي به پا كرد 
و همه به اين تدبير و دقت آفرين گفتند. اما خود من زماني فهميدم اين 
قانون طبل تو خالي است كه براي دومين بار پدر شدم. آن وقت با خيال 
آسوده پيگير اين مرخصي شديم. مرخصي هم به من تعلق گرفت، اما 
مرخصي يك ماهه بدون حقوق. در حالي كه در اين مقطع هر خانواده اي 

نياز دو چنداني به حقوق پيدا مي كند.
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88498445سرويس اجتماعي

انداز تفکیک جنسیتی توقف دانشگاه اسالمی در دست 
گزارش »جوان« از چالش های اسامی شدن دانشگاه ها

آيت اهلل سبحانی: مسئله جنسيتی بايد در دانشگاه های كشور حل شود

يكي از بندها ي�ا برداشت هاي ج�اري از سند 
دانش�گاه اسامي جداسازي دختر و پس�ر در 
دانشگاه ها يا تفكيك جنسيتي است كه هنوز در 
ابتداي خط تبيين و تفسير است. از سوي ديگر 
مفسران دين مي توانند چارچوب قابل اتكايي 
از مرك�ز علم�ي- اسام�ي معرف�ي كنن�د. 
آيت اهلل العظمي جعفر سبحاني يكي از مراجع 
تقليد شيعي�ان جهان، شامگ�اه سه شنبه در 
دي�دار رئيس و مس�ئوالن دانش�گاه حضرت 
معصومه)س( از اختاط دختران و پسران در 
دانش�گاه ها به عنوان يك آسيب ياد مي كند 
كه بايد هر چ�ه زودتر رفع شود. ه�ر چند به 
نظر مي رسد نزديك و همگرا كردن نگاه ميان 
مراجع ديني و تدوين كنندگان سند دانشگاه 
اسامي از درجه باالتري از اولويت قرار دارد.
سالم سازي مراكز علمي و آموزشي، سال ها است 
مورد مطالبه جامعه بوده است. جامعه توقع دارد 
هزينه هايي را كه ب��راي تربيت نيروي انس��اني 
متخصص خود متحمل مي شود، به بهترين شكل 
در جهت رفع مشكالتش استفاده شود. بنابراين 
هدر رفت بخشي از اين سرمايه به دليل آسيب زا 
بودن فضاي دانشگاهي كشور مورد تأييد نيست. 
حاال اينكه فضاي دانش��گاه ها و مراك��ز علمي و 
آموزشي كشور با چه مس��ائلي دست به گريبان 
است كه گروهي از دلس��وزان در اين رابطه ابراز 

نگراني مي كنند، قابل بررسي است. 

چنانچه بپذيريم دانشگاه هاي ما با معيار دانشگاه 
تراز اسالمي به لحاظ ظاهر و محتوا متفاوت است، 
راحت تر مي توانيم توجيهي براي تدوين و اجراي 
سند دانشگاه اسالمي به افكار عمومي ارائه كنيم؛ 
سندي كه برخي تفاوت نظرات در ارائه تعريف و 
حوزه اجرا، تحقق آن را در س��ال هاي گذشته به 
چالش كشيده اس��ت. به طوري كه گاهي دامنه 
اين تف��اوت نظرات رن��گ و روي مبنايي به خود 
مي گيرد و ماهيت اسالمي ش��دن دانشگاه ها را 

دستخوش تغيير مي كند.  
   اختاط دختران و پسران 

منشأ ايجاد فساد در دانشگاه ها 
آيت اهلل س��بحاني در اين ديدار گف��ت: اختالط 
دختران و پسران منشأ ايجاد فساد در دانشگاه ها 
اس��ت چراكه كنار هم ق��رار گرفت��ن دو جنس 
مخالف هر چقدر كه ايمانشان باال باشد، ارتكاب 
به گن��اه را اجتناب نا پذير مي كن��د. وي در ادامه 
با ابراز خرس��ندي از فعاليت دانش��گاه حضرت 
معصومه)س( ك��ه تنه��ا دانش��جويان دختر را 
پذيرش مي كند، افزود: خروجي هاي اين دانشگاه 
مي توانند همگي چراغ اسالم را در دست بگيرند و 

مبلغ اسالم باشند. 
اين استاد برجسته حوزه با بيان اينكه فيزيكدانان 
و رياضي دانان نيز مي توانند مبلغ اس��الم باشند، 
افزود: فعاليت هاي دانشگاه حضرت معصومه)س( 
در واقع امر به معروف و نهي از منكر عملي است. 

وي با تأكيد بر اينكه بايد مس��ئله جنس��يتي در 
دانشگاه هاي كشور حل شود با ابراز رضايت از تك 
جنسيتي بودن دانش��گاه حضرت معصومه)س( 
افزود: اختالل دختران و پسران منشأ ايجاد فساد 
در دانشگاه ها است چراكه كنار هم قرار گرفتن دو 
جنس مخالف هر چقدر كه ايمانش��ان باال باشد، 

ارتكاب به گناه را اجتناب نا پذير مي كند. 
مرجع تقليد ش��يعيان جهان ابراز اميدواري كرد 
تا فعاليت هاي دانش��گاه تك جنسيتي حضرت 
معصومه)س( در قم براي ساير استان هاي كشور 

الگو باشد. 
آيت اهلل س��بحاني به رئيس و مسئوالن دانشگاه 
حضرت معصومه)س( توصيه كرد، كار هايش��ان 

براي رضاي خدا باشد و در مسير فعاليتشان ثابت 
قدم باشند و از هياهو ها هراسي به دل راه ندهند. 
   اسامي شدن دانش�گاه ها فقط تفكيك 

جنسيتي نيست 
ام��ا محمدمهدي زاه��دي، رئيس كميس��يون 
آموزش و عضو شوراي اسالمي شدن دانشگاه ها 
به »جوان« مي گويد: متأس��فانه برخي به اشتباه 
فكر مي كنند يا اينطور برايشان جا انداخته اند كه 
اسالمي شدن دانش��گاه ها يعني فقط جدا شدن 
دختر و پسر و مدام منتظرند ببينند دختر و پسر 
در دانشگاه ها جدا ش��وند. مي بينند جدا نشدند 
پس مي گويند دانشگاه ها اسالمي نشده است. در 
آموزش بايد ببينيم تغيير نگاه در علوم انساني در 
ما ايجاد شده يا خير. وي ادامه مي دهد: كار شروع 
شده اما به قدري ظريف است و ظرافت هايي دارد 
كه بايد به آرامي طي ش��ود. اينطور نيست كه به 
صورت تزريقي باشد كه بگوييم اين بيمار را با يك 
آمپول سرپا كنيم. حتماً بايد به صورت فرآيندي 
و به صورت يك حركت بطئي مستمر و پيوسته 

باشد و تمامي اجزاي آن با هم در ارتباط باشند. 
زاهدي از رسانه ها خواست اين بحث را به خوبي 
تبيين كنند كه اسالمي شدن دانشگاه ها مساوي 
با تفكيك جنسيتي نيست و افزود: اين مسئله بايد 

از اذهان پاك شود.
اين ظلم به اسالمي شدن دانشگاه ها است. چون 
ابعاد آموزش��ي، پژوهش��ي، فناوري و فرهنگي و 
مديريتي را كنار مي گ��ذارد. فرض كنيد دختر و 
پسر را در دانشگاه ها جدا كرديد ولي توليد علمي 
و فناوري نداشته باشيم، نتوانيم گفتمان انقالب 
اس��المي را در دانش��گاه پياده كنيم آيا اين شد 
اسالمي؛ اينطور نيس��ت. براي همين گفتم براي 
پياده شدن سند اسالمي شدن دانشگاه ها حتماً 
به صورت فرآيندي و مستمر و همه اليه ها و ابعاد 
درگير با اسالمي شدن با هم پيش بروند. از هيچ 

كدام نبايد غفلت كنيم. 
رئيس كميسيون آموزش خاطر نشان كرد: البته 
گاهي ما برداشت اشتباهي داريم و فكر مي كنيم 
اگر كسي ظاهر مناسب اسالمي نداشت حتماً يك 
فرد الابالي و بي اعتقاد است. نبايد ظاهر را مالك 
قرار دهيم و جوانان و به ويژه دانش��جويانمان را 
متهم كنيم كه علقه ديني شان در دانشگاه ها كم 
مي شود. همچنين بايد بپذيريم كه يكي از عمده 

مشكالت ما علوم انساني است. 
علوم انس��اني كه در دانش��گاه هاي م��ا تدريس 
مي ش��وند در خيلي موارد علوم انساني است كه 
ماهيت اومانيستي و شرقي– غربي دارد كه رويكرد 
سكوالري اش بر رويكرد توحيدي اش مي چربد. 
وقتي اينها را به عنوان درس به بچه هايمان ارائه 
مي دهيم و همان را امتحان مي گيريم بايد قبول 
كنيم كه اينها روي تفكر بچه ه��ا اثر مي گذارند. 
بنابراين تحول در علوم انس��اني بايد با س��رعت 

بيشتري دنبال شود.

نفیسه  ابراهیم زاده انتظام 
   گزارش يك

عكس: جوان

گويا بر ابهامات مالي سازم�ان تأمين اجتماعي 
پاياني متصور نيس�ت، چرا كه برخي از رسانه ها 
ه�ر از گاه�ي ب�ا فرافكني ه�ا و شيطنت ه�اي 
رسان�ه اي، رون�د شفاف س�ازي پرونده ه�اي 
تأمين اجتماع�ي را پيچيده تر مي كنن�د. اخيراً 
ه�م پاداش ه�اي 370 و 460 ميلي�ون تومان�ي 
اعضاي هيئت مديره و هيئت امناي اين سازمان 
ت�وپ چوگ�ان برخ�ي از رسانه ها ش�ده است. 
اين داستان از جايي آغاز ش��د كه اخبار پياپي در 
خص��وص اضافه حق��وق بازنشس��تگان به گوش 
مي رسيد اما در عالم اعداد و ارقام در حساب هاي 
شخصي بازنشستگان هيچ تفاوتي حاصل نمي شد. 
از اين رو كميته تحقيق و تفحص از سوي مجلس 
هشتم روانه اداره بازنشستگي تأمين اجتماعي شد 
كه چرايي اين معضل را كش��ف و رفع نمايند، اما 
هنوز يك هفته از آغاز به كار اين كميته نگذشته 
بود كه هيئت رئيسه مجلس هشتم با دستور اكيد 
از اعضاي اين كميته خواست تحقيقات خود را رها 
كنند و خاتمه دهند. اين در حالي بود كه در اوايل 
آبان سال 90 س��ليمان جعفر زاده، رئيس كميته 
تحقيق و تفحص با اعالم اين خبر كه در طول اين 
هفته تحقيق آنها در 150 شركت مجموعه شستا 
)ش��ركت هاي تحت نظر تأمي��ن اجتماعي( هزار 
ميليارد تومان اختالس را كشف كرده اند و اگر تنها 
يك هفته ديگر اين پروسه ادامه مي يافت، بيشتر 
از 3 هزار ميليارد تومان اختالس كشف مي شد، اما 
هيچ دليل منطقي از س��وي هيئت رئيسه مجلس 

براي اين دستور عجيب اقامه نگرديد!

با روي كار آمدن مجلس نهم دوباره غير منطقي 
بودن موازنه ه��اي مالي اين س��ازمان و مجموعه 
شس��تا، مجلس نهم را بر آن داش��ت كه كميته 
تحقيق و تفحص ديگ��ري روانه تأمين اجتماعي 
كند. كميته دوم پس از پيگيري ها در تيرماه سال 
جاري كار خود را آغاز كرد. اما حركت اين كميته 
هم در ميانه  راه متوقف ش��د تا اينكه در مردادماه 
امسال در برنامه  مناظره شبكه يك سيما، مباحث 
و معضالت تأمين اجتماعي با حضور نمايندگان 
مجلس و رحمت اهلل حافظي،  عضو ش��وراي شهر 
پي گرفته شد. در اين مناظره كه روزنامه جوان نيز 

حضور داشت، خبرنگار اجتماعي »جوان« با طرح 
پرسشي خطاب به مسئوالن پرسيد: »چرا تحقيق 
و تحفص مجلس از تأمين اجتماعي معموالً از نيمه 
راه رها مي شود؟ چه رازي پشت پرده اين جريان 
است؟« اين سؤال گذشته از آنكه توسط حافظي 
پاسخ داده شد، در روز بعد موجبات نشست خبري 
عليرضا محجوب، رئيس كميته تحقيق و تفحص 

مجلس نهم را فراهم كرد. 
در اين نشس��ت محجوب افش��ا كرد كه 20 هزار 
سند و برگه اي كه از كميته تحقيق مجلس هشتم 
در يكي از اتاق ه��اي مهر و موم ش��ده در تأمين 

اجتماعي نگهداري مي شد، مفقود شده است؛ در 
حالي كه تداوم كار كميته مجلس نهم مس��تلزم 
ادامه كار كميته قبلي بود. زماني كه كميته تحقيق 
مجلس نهم به اتاقي مهر و موم شده كه اسناد در 
آنجا نگهداري مي شد، مراجعه مي كند، در كمال 
تعجب مشاهده مي كند كه اتاق مذكور كالً تخريب 
و به نمازخانه تبديل شده است و در اين ميان 20 
هزار پرونده مفق��ود گرديده اس��ت. پس از چند 
روز پيگيري مشخص ش��د كه اين اسناد توسط 
اطرافيان يكي از نمايندگان مجلس سرقت شده 
است. اما در اين ميان س��ليمان جعفرزاده اعالم 
كرد كه كپي اسناد مفقود ش��ده را در محل امني 
نگهداري و در اختي��ار دارد و آم��اده ارائه آنها به 

مراجع قضايي است. 
نكته عجيب اين پرونده اين بود كه پاداش هايي به 
دو صورت به مديران شستا هديه مي شد. يكي در 
قالب هداياي 450 ميليون توماني و ديگري اهداي 
هزار س��كه بهار آزادي بود. جالب اينجاس��ت كه 
اين هدايا از محل صندوق حق بيمه بيمه شدگان 
تأمين اجتماعي مثل ما و ش��ما تأمين و در واقع 
حاتم بخشي مي ش��د. از طرفي مجموعه خدمات 
درماني تأمين اجتماعي به جاي ش��كوفايي، روز 
به روز كسادتر و به ورشكستي نزديك تر مي شد. 
بنابر اين به نظر مي رسد كساني با اهداف خاص و 
حب و بغض به اين مقوله هر بار موج منفي تازه اي 
راه مي اندازند كه خواسته و ناخواسته پيچيدگي و 
ابهامات اين پرونده را دو چندان مي كند كه در واقع 

در پي باد دويدن هستند.

بازخوانی پرونده پاداش های چند صد ميليونی شستا و تأمين اجتماعی برای مديران

سیاهكاری پشت پرده برای پنهانكاري رانت خواری  در تأمین اجتماعی
علي  خدايي بیجاري

   گزارش 2

هزينه عمره مفرده كاهش مي يابد
سعيد اوحدي، رئيس س�ازمان حج و زيارت از كاهش هزينه سفر 
به خانه خدا در عمره مفرده 93- 9۲ خب�ر داد و گفت: رقم نهايي 
كاهش ها، پس از مذاكره با شركت هواپيمايي سعودي اعام مي شود. 
وي اعالم كرد: ستاد برنامه ريزي عمليات عمره 93- 92 در سازمان حج 
و زيارت تشكيل شده و جلسات ستاد به صورت روزانه تشكيل مي شود. 
وي اضافه كرد: سعي داريم در عمليات عمره آتي، ضمن افزايش كيفيت 

خدمات رساني به زائران ايراني، هزينه اعزام ها را نيز كاهش دهيم. 
به گفته معاون وزير ارشاد، حداقل هزينه اعزام به عمره مفرده در سال 
گذشته 2 ميليون و يكصد هزار تومان و حداكثر 3 ميليون و 500 هزار 

تومان بود كه اين رقم در اعزام هاي پيش رو كاهش مي يابد.
---------------------------------------------------

 بايد برخي جرم ها را از دايره جرائم 
حذف كنیم

معاون پيش�گيري از وق�وع جرم قوه 
قضائي�ه پديده منف�ي ج�رم انگاري 
در جامع�ه را ي�ك آف�ت خوان�د و 
خواست�ار ح�ذف برخ�ي جرم ه�ا 
از داي�ره جرائ�م در كش�ور ش�د. 
حجت االسالم والمس��لمين سيد عليرضا 
صدرحسيني، درباره كثرت انواع جرم در 
كشور به »ايرنا« گفت: در بس��ياري از كشورها برخي جرائم نه تنها جرم 
محسوب نمي شود، بلكه حتي جزو نابهنجاري هم به حساب نمي آيد ولي 
در ايران به خاطر نگاه مذهبي و ديني جرم تلقي مي شود. اين مقام مسئول 
در قوه قضائيه با اظهار گاليه از عالقه مندي دستگاه هاي اجرايي كشور به 
جرم انگاري اظهار داشت: متأسفانه دستگاه هاي اجرايي كشور عالقه دارند 
به سوي جرم انگاري حركت كنند. وي با آفت خواندن پديده جرم انگاري 
در كش��ور تصريح كرد: درحقيقت پديده منفي جرم انگاري در كشور ما 
مصيبت و آفتي اس��ت كه در مجلس مصوب مي ش��ود و خود دستگاه ها 
اين موضوع را يك تخلف اداري محس��وب مي كنند. معاون پيشگيري از 
وقوع جرم قوه قضائيه اضافه كرد: اين آفت جرم انگاري موجب شده كه 
هم اكنون بيش از هزار و 800 جرم در كشور داشته باشيم كه اينها بايد تا 

حدودي كاهش يابد و اكثر اين جرم ها از دايره جرائم حذف شود. 
---------------------------------------------------

رئيس جهاد دانشگاهي:
 فرزندانمان مي پرسند چرا با وجود 

منابع فراوان ثروتمند نشديم 
رئيس جهاد دانشگاهي گفت: مهاجرت نخبگان يك تهديد جدي 
براي كش�ور است. متأسفانه برخي سوءمديريت ه�ا، حاشيه ها و 
دشمنان خارج�ي نمي گذارند ثروتمند شويم، ام�ا فرزندان ما در 
آين�ده مي پرسند چرا با وج�ود اين همه منابع ثروتمند نش�ديم. 
 حميدرضا طيبي تصريح كرد: به رغم مهاجرت بسياري از نيروهاي متخصص 
كشور ما از لحاظ نيروي انساني، منابع بسيار غني دارد كه با بهره گيري از منابع 
طبيعي مي توانيم به كشور ثروتمند تبديل ش��ويم ولي بسياري از دشمنان 
خارجي نمي خواهند اين امر تحقق يابد و ما نبايد با سوءمديريت ها اين امر را 
محقق كنيم چراكه متأسفانه حاشيه ها ما را از برنامه ريزي باز داشته است. وي 
ادامه داد: ما مقابل فرزندانمان با عالمت هاي سؤال جدي مواجه هستيم كه 
چرا ديگران از علم به ثروت رسيده اند و ما نمي توانيم به ثروت برسيم. رئيس 
جديد جهاد دانشگاهي اذعان داشت: سعي مي كنم در مديريت جديد جهاد 
دانشگاهي به حد بضاعت خود به تأمين نيروي انساني، تجهيزات و اختصاص 

فضاي كافي براي امر پژوهش كمك كنم.
---------------------------------------------------

دبير انجمن تاالسمي ايران: 

دارو رساني به بیماران تاالسمي در 
وضعیت بحراني قرار دارد 

دبير انجمن تاالسمي ايران گفت: متأسفان�ه وضعيت دارو رساني 
به بيماران تاالسمي نه تنها بهبود نيافت�ه بلكه در شرايط بحراني 

قرار گرفته است. 
محمدرضا مشهدي به »فارس« گفت: ش��ركت هاي دارويي به دليل 
عدم درياف��ت بدهي هاي مالي خود از وزارت بهداش��ت، قادر به خريد 
و توليد دارو نيستند و س��ازمان غذا و دارو تاكنون نتوانسته مطالبات 
معوقه داروهاي يارانه اي را پرداخت كند و فقط به ش��عار درماني اكتفا 
كرده است. وي گفت: داروي تزريقي دسفرال به مقدار بسيار محدودي 
به دست بيماران مي رسد و داروي مشابه داخلي آن هم هر از گاهي به 

ميزان محدود توزيع مي شود.

 لزوم ايجاد يك تشكيات منسجم
براي ساماندهي امور جوانان  

جوانان وزارتخانه دارند، متولي ندارند
پس از سه ماه سرپرس��تي س��يد رضا صالحي اميري بر وزارت ورزش 
و جوانان و ع��دم رأي اعتماد مجلس ب��ه وي و همچنين اولين گزينه 
روحاني، يعني محمد سلطاني فر براي س��كانداري اين وزارتخانه حاال 
نوبت به نصراهلل س��جادي رسيده اس��ت تا به عنوان س��ومين گزينه 

پيشنهادي وزير ورزش و جوانان به مجلس معرفي شود. 
س��جادي فردي اس��ت كه با ن��گاه به تحصي��الت و س��وابق كاري و 
مديريتي اش شايد براي پيدا كردن نش��انه اي از تخصص وي در حوزه 
جوانان بايد با ذره بين جست وجو كرد! هرچند با چنين شيوه اي هم بعيد 
به نظر مي رس��د بتوان تخصص و تجارب وي را به مسائل جوانان ربط 
داد و اين يعني محروم ماندن چندباره جوانان از حق و حقوقشان براي 
داشتن يك تشكيالت منسجم. بي ترديد نمايندگان مردم در مجلس 
شوراي اس��المي براي تصميم گيري نهايي و دادن رأي اعتماد به اين 
گزينه پيشنهادي سوابق وي را مدنظر قرار خواهند داد، اما نكته قابل 
تأمل در اين بين مغفول ماندن مسائل جوانان و گم شدن اين قشر مهم و 
تأثير گذار جامعه در هياهوي حاشيه هاي ورزشي است كه از ابتداي راه 
افتادن زمزمه هاي تشكيل چنين وزارتخانه اي از سوي كارشناسان امر 
مطرح بود و در نهايت هم كسي سر درنياورد سنخيت ورزش با جوانان 
چيس��ت كه اين وزارتخانه با اين شكل و ش��مايل ايجاد شد و با كمال 
تعجب مجلسي ها هم به ايجاد چنين وزارتخانه اي رأي دادند. با تشكيل 
اين وزارتخانه سازمان ملي جوانان كه تنها نهاد متولي جوانان بود نيز 

عمرش به پايان رسيد. 
اگرچه اين س��ازمان نيز كارنامه قابل قبولي از خود به جاي نگذاشت و 
به جز ثبت چند جشن و جشنواره، اقدام محسوس ديگري از سوي اين 
سازمان مشاهده نش��د و حتي اغلب جوانان كشورمان خبري از وجود 
چنين نهادي نداشتند چه رسد به آنكه بدانند مأموريت و افق پيش بيني 

شده براي آن چيست.
با وجود اين ناتواني وزارت ورزش و جوانان از برگزاري همين جشنواره ها 
هم نشان داد پيوند ورزش و جوانان نه دردي از چالش ها و حاشيه هاي 
ورزش حل مي كند و نه چاره دردها و مش��كالت جوانان جامعه است. 
در نهايت اما چالش هاي حوزه جوانان از جمله اش��تغال،  باال رفتن سن 
ازدواج،  پيشي گرفتن آمار طالق نسبت به ازدواج،  اوقات فراغت،  اعتياد، 
 آس��يب هاي اجتماعي،  چالش هاي فضاي مجازي و بسياري از مسائل 
ديگر به قوت خود باقي اس��ت و اين معضالت گوش��زد مي كند جوانان 
جامعه ما نيازمند يك سازمان و يك ساختار مجزاي قدرتمند و داراي 
اختيار در تصميم گيري،  سياست گذاري و نظارت و اجرا هستند؛ چراكه 
به رغم تغييرات جمعيتي رخ داده در جامعه هنوز هم نماي كلي جامعه 
ما جوان است و جوانان 15 تا 34 س��اله معادل 32 درصد كل جمعيت 

كشور است و هم اكنون نيز حدود 11 ميليون جوان مجرد داريم. 
بحث هاي جمعيتي و حفظ نماي جوان جامعه به عنوان مطالبه رهبر 
فرزانه انقالب نيز مأموريتي است كه تنها جوانان جامعه از پس اجراي 
آن بر مي آيند البته به شرطي كه زيرساخت هاي ازدواج آنان فراهم شود. 
بنابراين دولت يازدهم هر وزيري را كه ب��راي وزارت ورزش و جوانان 
معرفي كند و هر كس��ي كه بتواند رأي اعتماد نمايندگان مجلس را به 
دست بياورد الزاماً بايد به فكر ايجاد يك ساختار مستقل براي جوانان 
كش��ور باش��د و فضايي را فراهم كند تا فرياد نيازهاي جوانان از ميان 
هياهوهاي ورزش��ي شنيده ش��ود در غير اين صورت بروز آسيب هاي 

نوپديد در حوزه جوانان انتظار دوري نيست. 

زهرا چيذري 

باغ وحش هاي خانگي را تعطیل كنید!
باز هم كشف حيوانات وحشي از منازل ش��هروندان خبرساز شد. اين 
اخبار از آن جهت داراي اهميت اس��ت كه يك قالده شير و يك قالده 
گرگ از مناطق مسكوني در تهران و شهريار كشف شد، هرچند شير و 
گرگ نگون بخت به دليل س��وءتغذيه دچار نرمي استخوان شده اند اما 
بايد ديد چرا شهروندان عالقه به نگهداري حيوانات وحشي را در خانه 
دارند؟ در حالي كه نگهداري اين حيوان��ات حتي در پارك هاي ملي و 
حيات وحش هاي مصنوعي كه همراه با مراقبت  دامپزشكان است هم 

كاري بس مشكل و طاقت فرسا به شمار مي آيد.
چگونه برخي ش��هروندان مي توانند حيوانات وحش��ي را در خانه 
خود به حبس خانگي بكش��ند و آنان را از داش��تن آزادي محروم 
كنند! داش��تن باغ وحش خانگي اخيراً با كش��ف تعداد زيادي از 
حيوانات وحشي گويا تبديل به عرف و رويه عده اي شده است كه 
عالقه مندان به حيات وحش مي خواهند حيات وحش را به حيات 

وحش شهري توسعه دهند!
كش��فيات اخير از حيوانات وحش��ي نش��ان مي دهد كه ع��ده اي از 
شهروندان از نظر مالي اين امكان را دارند كه باغ  وحش خانگي احداث 
كنند، بنابراين بهتر است سازمان محيط زيست كه حاال اين امكان را 
ندارد كه از گونه هاي جان��وري حمايت كند، مجوز احداث پارك هاي 
ملي را به عالقه مندان بدهند تا آنان بتوانند اين حيوانات بي گناه را در 
آنجا رشد و پرورش دهند تا هم آنان به آرزو و عالقه خود برسند و هم 

حيوانات آزار نبينند.
پارك هاي جنگلي نزديك پايتخت همچون پارك جنگلي سرخه حصار 
و چيتگر و حتي لويزان مي تواند در صورت حصاركشي به محيطي موقت 

براي نگهداري اين گونه ها تبديل شود.

  تربيت 500 هزار حافظ قرآني در كشور 
500 هزار نفر در طرح تربيت حافظان قرآني در كشور آموزش ديدند. 

حجت االسالم شرفخاني، معاون فرهنگي- اجتماعي سازمان اوقاف و 
امور خيريه كشور در همايش تجليل از حافظان قرآني در خوي افزود: 
اين افراد با حضور در مراكز تخصصي ق��رآن كريم در مناطق مختلف 

كشور تحت پوشش آموزش هاي تربيتي حفظ قرآن قرار گرفتند. 
وي افزود: : امس��ال هم بي��ش از 470 هزار نفر در اي��ن طرح ثبت نام 

كردند. 
---------------------------------------------------

   يك هزار و 5۲0 ميليارد ريال زكات در كشور 
جمع آوري شد 

حسين نبي لو، دبير ستاد زكات از جمع آوري يك هزار و 520 ميليارد 
ريال زكات در سال گذشته و اجراي 17 هزار طرح در قالب طرح زكات 
در كش��ور خبر داد.  وي گفت: ش��وراي مركزي كميته امداد در سال 
حماس��ه اقتصادي جمع آوري 2 هزار ميليارد ريال زكات در كشور را 

هدف گذاري كرده است.
---------------------------------------------------

   بروز ساالنه 8 تا 10 هزار مورد سرطان سينه در كشور 
دكتر زهرا شيخي، رئيس پژوهشكده سرطان سينه جهاد دانشگاهي با 
اشاره به بروز ساالنه حدود هشت تا 10 هزار مورد سرطان سينه و رشد 
فزاينده اين بيماري گفت: با غربالگري و تشخيص زودرس اين بيماري، 

امكان كمك بيشتر به مردم در اين زمينه فراهم خواهد شد.

بيژن  سوراني

مدير امداد و درمان بس�يج جامعه پزشكي 
كش�ور گف�ت: در ده�ه اول مح�رم، حدود 
400 پزشك بس�يجي در مطب ه�اي خود به 
ويزيت  رايگان بيماران مي پردازند تا فرهنگ 
عاشورايي در حوزه سامت را ترويج كنند . 
به گزارش »جوان«، روح اهلل قائد اميني در تشريح 
برنامه هاي دهه اول محرم س��ازمان بسيج جامعه 
پزشكي گفت: از ش��نبه آينده چادرهاي سالمت 

بسيج جامعه پزشكي در  هيئات و تكاياي 32 مركز 
استان برپا خواهد ش��د . وي ادامه داد: در اين دهه 
حدود 400 پزشك بس��يجي در مطب هاي خود 
به ويزيت رايگان بيم��اران مي پردازند تا  فرهنگ 

عاشورايي در حوزه سالمت را ترويج كنند .
قائد اميني از از سرگيري فعاليت بيمارستان هاي 
صحرايي و ثابت و اعزام تيم هاي تخصصي به مناطق 

 محروم بعد از پايان دهه اول محرم خبر داد.

400 پزشك بسیجي بیماران را ويزيت رايگان مي كنند
وضعيت كيفي هواي ته�ران به دليل غلظت 
بي�ش از حد مج�از ذرات معل�ق، در شرايط 

ناسالم قرار دارد. 
به گزارش »جوان«، مركز پاي��ش آلودگي هواي 
استان تهران در اطالعيه اي به  علت افزايش بيش از 
حد مجاز ذرات معلق اعالم كرد: با توجه به اطالعات 
دريافتي از ايستگاه هاي س��نجش آلودگي هواي 
حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران به آگاهي 

مي رس��اند، وضعيت كيفي هواي تهران به دليل 
غلظت بيش از حد مجاز ذرات معلق در ش��رايط 
ناس��الم قرار دارد. بر همين اس��اس توصيه هاي 
بهداش��تي از قبيل كاهش ت��ردد و فعاليت افراد 
داراي بيماري ه��اي زمينه اي از جمل��ه بيماران 
قلبي و ريوي و افراد سالمند در فضاهاي باز، عدم 
تردد غيرضروري در معابر براي كليه افراد به ويژه 

سالمندان و كودكان توصيه شده است.

وضعیت كیفي هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد
   گزيده

سالم س�ازي مراكز علمي 
و آموزش�ي، سال ها است 
كه م�ورد مطالب�ه جامعه 
ب�وده است. جامع�ه توقع 
دارد هزينه ه�اي�ي را ك�ه 
براي تربيت نيروي انساني 
متخص�ص خ�ود متحمل 
م�ي ش�ود، ب�ه بهت�رين 
رف�ع  ش�كل در جه�ت 
مش�كاتش استفاده شود


