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 اسحاق جهانگیری در نخستین کنگره ملی مدیریت امور جوانان بیان کرد 

جوانی ظلم نیست

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین   بیش از 000

کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

چاپبیستویکم

 ثمر فاطمی

روز گذشته، شنبه دوم بهمن ماه، کنگره ملی 
مدیریت امور جوانان با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور، شهین دخت مالوردی، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  از  جمعی 
نهادهای  و مدیران وزارتخانه ها، سازمان ها و 
دولتی و بخش خصوصی در هتل المپیک تهران 
برگزار شد. در این مراسم اسحاق جهانگیری 
ضمن صحبت در خصوص حادثه فروریختن 
ساختمان پالسکو، در رابطه با موضوعات طرح 
شده در این کنگره، رویکرد فرصت انگارانه را در 
مواجهه با مسائل جوانان مورد تاکید قرار داد.

جهانگیری همچنین حضور استانداران در این 
کنگره را پررنگ تر از همیشه عنوان  کرد و علت 
این حضور یکپارچه را اهمیت مسایل مربوط به 
جوانان و جایگاه آنان در توسعه ملی دانست. 
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان نیز 
در رویکردی مشابه، جوانان را موتور محرک 
کشور خواند و بر عملکرد همه جانبه ارگان های 
آنان  پیرامون  مسائل  به  رسیدگی  در  مختلف 

تاکید کرد. 
معاون  رستمی،  محمدرضا  میان  این  در 
ساماندهی امور جوانان، نگاه امنیتی به جوانان 
خصوصا نخبگان اجتماعی را مانع بزرگی در مسیر 
مشارکت اجتماعی جوانان دانست و گفت:این 
مساله  فقدان اعتماد به نفس را در جوانان را 

تشدید کرده است.

جوانی برای جامعه جدید ایران یک 
فرصت است

جهانگیری در این کنگره با اشاره به حادثه 
فروریختن ساختمان پالسکو و شهادت تعدادی از 
آتش نشانان، گفت: ما از خداوند مسئلت داریم تا 
کسانی که زیر آوار مانده اند به صورت زنده بیرون 
بیایند ممکن است مشیت الهی چیز دیگری باشد.

برگزاری  خواندن  ضروری  با  جهانگیری 
کنگره هایی همچون کنگره ملی مدیریت امور 
جوانان، خاطرنشان کرد: »این اجماع ملی از آن 
امور  روست که اعضای ستادهای ساماندهی 
نیز  و  مردم نهاد  سازمان های  کنار  در  استان ها 
صاحب نظران و جوانان که در این عرصه فعالیت 

می کنند را می توان یک فرصت دانست.«
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جوانان 
سرمایه اصلی توسعه ملی کشور هستند، گفت: 
»این موضوع در هر کشوری به ویژه کشور ما 
که بیش از یک سوم جمعیتش جوان است صدق 
می کند بنابراین ما باید از هر ظرفیتی برای توجه 
به موضوع جوانان که مهمترین سرمایه کشور 

هستند استفاده کنیم.«
وی از جمله مبانی و الزامات توسعه ملی را 
توجه به حقوق و مشارکت عمومی دانست و 
گفت: »توسعه بر پایه دو موضوع شناخت حقوق 
و مشارکت عمومی از پایدارترین اصول توسعه 
هستند. ما باید بدانیم جوان ها چه حقوقی دارند 
و حق مشارکت در توسعه برای آنها چیست. از 
سوی دیگر نیز باید بدانیم جامعه ما چگونه به 
این دو مهم می نگرد و نظام ما برای تحقق آنها 

چه سیاست هایی دارد.«
جهانگیری با بیان اینکه جوانی برای جامعه 
جدید ایران یک فرصت است، گفت: »جوانان 
در حوزه علمی و فناوری و ارتباطات تحوالت 
مهمی را ایجاد کرده اند. از سوی دیگر دیدیم 
که چگونه آن ها با حضور در استارت آپ های 
یا شرکت های ریسک پذیر با منابع محدود به 

چه جاهای بزرگی رسیدند.«
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: »ما در 
هر جای این مملکت که ایستاده باشیم وظیفه مان 
آن است که به جوانان نگاهی فرصت مدارانه 
داشته باشیم. جوانان تهدید نیستند و نباید به 
فکر کنترل آنها باشیم. جوان ها خالقیت دارند 

و با خالقیت شان موانع را از سر راه کشور بر 
می دارند.«

وی اظهار کرد: »متاسفانه عده ای جوانی را 
با ظلم یکی می دانند. جوانی ظلم نیست و یک 
فرصت استثنایی برای کشور است و باید از این 
فرصت استفاده های مطلوبی کرد. ما نمی توانیم 
و نباید تشخیص های خود را به جوانان تحمیل 

کنیم.«
جهانگیری با انتقاد از عدم حضور جوانان 
در شوراها و مسئولیت های مهم، گفت: »وقتی 
شورای جوانان تشکیل شد در جایی خواندم 
که هیچ کدام از اعضای عضو این شورا زیر 
50 سال ندارند، این موضوع قابل تامل است 
و انتظار می رود که جوانان در چنین جلساتی 
حتما حضور داشته و نظرات شان را اعالم کنند.«

وی در پایان گفت: »مهمترین وظیفه ای که 
به دوش حاکمیت است این است که کاری کند 
جوانان به آینده خود امیدوار باشند و احساس 
منزلت و حرمت انسانی کنند. در این راستا شورای 
عالی جوانان، مجلس شورای اسالمی و دولت 
تدبیر و امید باید فعال باشند. امیدواریم به زودی 

شاهد اقدامات موثری در این حوزه باشیم.«

در رابطه با جوانان باید همه دستگاه ها 
پاسخگو باشند

وزیر ورزش و جوانان با سخنرانی در این 
کنگره ضمن تسلیت به مناسبت حادثه فرو ریختن 
ساختمان پالسکو در مرکز تهران، گفت: »در 
دنیای امروز رشد منابع انسانی بیش از هر زمانی 
مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان سرمایه 
انسانی یاد می شود، ازین رو جوانان بخش اصلی 
سرمایه های انسانی برای توسعه کشورها به شمار 
می روند.«  مسعود سلطانی فر، با بیان اینکه رهبر 
معظم انقالب نیز بیش از همه اقشار جامعه ،جوانان 
را مورد توجه قرار می دهند و آنان را سرمایه های 
اصلی و آینده ساز کشور توصیف می کنند، گفت: 
همواره به دستگاه های اجرایی و مسئوالن کشور، 
بهره بردن از ظرفیت عظیم جوانان را به عنوان 

یک راهبرد مهم نظام توصیه می کنند.«
محترم  ریاست  تاکیدات  به  همچنین  وی 
جمهوری نیز در این خصوص اشاره  کرد و 
توضیح داد که جوانان ایرانی، شعار ما می توانیم 

را در همه عرصه ها عملی ساختند و این باعث 
افتخار است. وزیر  ورزش و جوانان با بیان 
اینکه تامین نیازهای جوانان و حل مسائل و 
مشکالت و ساماندهی امور آن ها از جمله مواردی 
است که نمی تواند صرفا در چارچوب وظایف 
و فعالیت های یک وزارتخانه یا سازمان گنجانده 
شود اظهار کرد: در خصوص موضوع جوانان 

همه دستگاه ها باید پاسخگو باشند.«
سلطانی فر در ادامه سخنانش به نخستین جلسه 
شورای عالی جوانان که به منظور سیاست گذاری 
و هماهنگی بین دستگاه ها به ریاست مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت 
تشکیل شد، اشاره کرد و گفت: این جلسه به 
منظور ایجاد شالوده و اساس این هم گرایی به 
وجود آمد. وزیر  ورزش و جوانان یادآور شد: 
»در سال 1383 با تصویب هیات وزیران ستاد 
ملی ساماندهی امور جوانان به منظور برنامه ریزی 
و هماهنگی فعالیت های مرتبط با امور جوانان با 

عضویت معاونین دستگاه ها تشکیل شد. 
همچنین از سال 1392 تاکنون 3 هزار 269 
تشکیل  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسه 
شده است که در ستاد های مذکور حضور سه 
نفر جوان منتخب سمن های جوانان با حذف 
تعامل نمایندگان جوانان در تصمیم سازی ها و 
تصمیم گیری های مرتبط مورد توجه قرار گرفت.«
وی در این کنگره از جوانان به عنوان موتور 
توسعه کشور نام برد و توضیح داد: »بهترین راه 
فعال سازی این نیروی محرکه دخیل کردن آن ها 
است،  تصمیم گیری ها  در  سازیشان  و همسو 
ضمن اینکه نباید از تقویت شادی و نشاط در 
میان جوانان که منجر به ارتقا سطح امیدواری 
در میان جامعه جوان می شود غافل شد؛ این در 
حالی است که دستیابی بدان نیازمند یک اصل 
متولیان  تمامی  و همراهی  است  ملی  اراده  و 
»دولت  گفت:  ورزش  وزیر   است.«  مربوطه 
تدبیر و امید مفتخر است بسیاری از موانع را با 
مشارکت سازمان یافته جوانان در امور اجتماعی 
و فرهنگی برداشته است؛ تعداد اعتبارنامه های 
صادر شده برای فعالیت سازمان های مردم نهاد 
جوانان که از ابتدای تاسیس وزارت در سال 89 
تا ابتدای دولت تدبیر و امید در مرداد ماه 92 
حدود 50 مورد بوده است که اکنون به 15000 

سمن فعال در کشور رسیده است. به گفته وی 
کنگره مدیریت امور جوانان به منظور ایجاد نگرش 
مثبت در مدیران دستگاه های اجرایی به جوانان 
و هماهنگی و همگرایی دستگاه های مرتبط با 
امور جوانان واستفاده حداکثری از ظرفیت آن ها 
در حوزه مدیریت امور جوانان طراحی شده 
 10 به  کنگره  این  در  داد:  توضیح  او  است.« 
محور اساسی حوزه جوانان که درکمسیون های 
تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، پرداخته 
می شود. مشارکت اجتماعی جوانان، فرهنگ، 
ارتقای  و  توانمندسازی  گردشگری،  و  هنر 
مهارت های جوانان، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی، فضای مجازی و 
رسانه، آسیب های اجتماعی، ازدواج و تحکیم 
خانواده، سالمت و بهداشت و ورزش و اوقات 

فراغت این محورها هستند.

نگاه امنیتی اعتماد به نفس جوانان را 
می کشد

معاون ساماندهی امور جوانان نیز در این کنگره، 
10 چالش اصلی حوزه جوانان را معرفی کرد 
و افزود: »در کنگره ملی مدیریت امور جوانان 
با همکاری مسئولین این حوزه به دنبال تعیین 

راهکار بر ای حل این مشکالت هستیم.
ملی  کنگره  اولین  در  رستمی  محمدرضا 
به  تسلیت  ضمن  جوانان،  امور  مدیریت 
خانواده های جانباختگان حادثه ساختمان پالسکو 
و همچنین درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، 
در خصوص دالیل برگزاری این کنگره عنوان 
کرد: دولت یازدهم از ابتدای شکل گیری با سه 
بخش چالش ها در حوزه جوانان روبرو بود که 
شامل چالش های ارزشی، چالش های نگرشی 

و چالش های رفتاری است.«
این سه بخش گفت: »در  وی در توضیح 
بخش ارزش ها مشکل ما جوان ترسی و جوان 
هراسی بود که به دالیل مختلف ریشه عمیقی 
پیدا کرده و مانع از ورود جوانان به دستگاه و 
مسئولیت های کشوری می شد، دوم، چالش های 
نگرشی بود که مربوط به نگاه امنیتی به جوانان 
به ویژه نخبگان اجتماعی است که مانعی بر راه 
مشارکت اجتماعی جوانان شده و فقدان اعتماد 

به نفس را در آنان ایجاد کرده بود .«

رستمی، سومین چالش را مربوط به حوزه 
رفتاری اعالم کرد و مسئله اصلی را رها شدگی 
امور جوانان در ساختار مدیریتی کشور دانست.
معاون ساماندهی امور جوانان در ادامه، گفتمان 
دولت یازدهم در این سه چالش را اینگونه بیان 
کرد: »گفتمان دولت یازدهم در بخش چالش های 

ارزشی، جوان دوستی و جوان باوری است.«
درخواست واگذاری پروژه های 

مطالعاتی به سمن ها
در این مراسم استانداران و جوانان فعال هم 
به سخنرانی پرداختند در این میان، صحبت های 
مصطفی ساالری، استاندار بوشهر مورد توجه و 

تحسین حاضرین قرار گرفت. 
او با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت 
یازدهم از مدیران جوان با میانگین 38 سال بهره  
گرفته است، گفت: »تا کنون 230 مدیر جوان 
در سطوح عالی، میانی و پایه منصوب شده اند 
و خوشبختانه عملکرد موفقی را از خود نشان 
داده اند.  ساالری در بخش دیگری از صحبت 
های خود با اشاره به دو پیشنهاد خطاب به معاون 
اول ریاست جمهور و وزیر محترم ورزش ادامه 
داد: استفاده از تعدادی جوان مستعد و دارای 
شرایط بعنوان »کارآموزان جوان« در کنار مدیران 
یادگیری و کسب تجربه اصول  برای  استانی 
امری  کشور  آینده  در  بردن  بهره  و  مدیریت 
ضروری محسوب می شود.  او در ادامه با ارائه 
پیشنهاداتی به منظور ایجاد فضای هم اندیشی 
با مدیران مطرح کرد و گفت: تشکیل پارلمان 
مشورتی جوانان با عنوان »اندیشکده جوانان« در 
سطوح استانی و شهرستانی پیشنهادی است که با 
استفاده از کمیسیون های تخصصی امکان تحقق 
پیدا می کند تا ایده و اندیشه و نظرات جوانان 
را تدوین و با دعوت از مدیران به هم اندیشی، 
مذاکره بگذاریم.«  ساالری افزود: »این ایده ها 
با حضور مدیران ارشد کاربردی شده و جهت 
استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان، طرح های 
برتر قابلیت اجرا خواهند یافت.«  ساالری در 
با اشاره به دومین پیشنهاد خود، گفت:  ادامه 
»درخواست دارم که واگذاری بخشی از طرح ها 
و پروژه های مطالعاتی و پژوهشی و طرح های 
فرهنگی و اجتماعی به سمن ها نهادینه شود و 

مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد. «

اخبار

119 مجروح حادثه 
پالسکو و 4 نفر بستری 

در بیمارستان
آمار مصدومان حادثه ساختمان پالسکو 
به 119 نفر رسید. بنا بر گزارش اورژانس 
تهران، آخرین آمار کل مصدومان این حادثه 
تا ساعت 8:30 روز شنبه، 119 نفر است. از 
این تعداد 3۷ نفر به بیمارستان منتقل و 82 نفر 
به صورت سرپایی درمان شده اند. همچنین 
از میان تمام مصدومان منتقل شده به مراکز 
درمانی، تنها چهار نفر بستری هستند و سایر 
افراد مرخص شده اند.  تا این لحظه هم تنها 
یک آتش نشان به نام بهنام میرزاخانی )صبح 
روز شنبه( در بیمارستان شهید مطهری به 

شهادت رسیده  است. 
همچنین جالل ملکی، سخنگوی مدیریت 
بحران پالسکو گفت: »در مجموع پیکر شهدای 
آتش نشان و کسانی که خانواده آنها به نیروی 
انتظامی مراجعه و اعالم مفقودی کرده اند، 25 
نفر است. اما عدد 16 شهید برای آتش نشانی 

قطعی و باقی جزو مفقودین هستند.«
ملکی با اشاره به آخرین آمار کشته شدگان 
حادثه پالسکو ادامه داد: »دقایقی پیش نیز 
پیکر یکی دیگر از شهدای آتش نشان از زیر 
آوار بیرون آمد که با احتساب آتش نشانی که 
در بیمارستان به شهادت رسید در مجموع 

3 تن از آتش نشانان به شهادت رسیده اند.
سخنگوی ستاد مدیریت بحران پالسکو 
تاکید کرد که هر مطلبی به عنوان سخنگو 
اعالم می کنم، به قطعیت درست است. آنچه 
غیر از کانال ما اعالم می شود، درست نیست 

و غیرکارشناسی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران هم 
از آغاز اقدامات کارشناسی پزشکی قانونی بر 
پیکر دو تن از شهدای آتش نشان ساختمان 

پالسکو خبر داد.
مسعود قادی پاشا گفت: »دو نفر از شهدای 
حادثه پالسکو تحویل پزشکی قانونی شدند 
و اقدامات کارشناسی پزشکی قانونی بر پیکر 

این شهدا آغاز شده است.«
به گفته او پیکر یک تن از این شهدا به 
دلیل عدم تشخیص از روی چهره، از طریق 
DNA هم نمونه گیری شده است. متاسفانه 

اتیکت ها قابل شناسایی نیست.

احمد مسجد جامعی 
استعفایش را پس گرفت

رئیسه  هیأت  عضو  قناعتی،  ابوالفضل 
»احمد  گفت:  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
مسجد جامعی به دلیل وقوع حادثه پالسکو 
و حساسیتش در این خصوص استعفای خود 

را از شورای شهر پس گرفت.«
قناعتی ادامه داد: »مسجد جامعی اعالم 
کرده تا بررسی موضوع، مشخص شدن علت 
و تعیین تکلیف این حادثه در شورای شهر 

باقی می ماند.«
تهران  رئیسه شورای شهر  هیئت  عضو 
به این سؤال که آیا مسجد جامعی پس از 
پالسکو  ساختمان  حادثه  موضوع  بررسی 
داد:  پاسخ  یا خیر،  استعفا می دهد  مجددا 

»او صحبتی در این خصوص نکرده است.«

  


