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تشکل های دانشجویی، دانشجویان و طالب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاالت، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط با 
مقوالت دانشجویی استقبال می کند. عالقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را به رایانامه 
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کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

امســال، شــرکت  تابســتان 
»م.گ.ش«، با ایجاد یک ســایت 
رســمی و تبلیغات فراوانی که در 
محیط هــای رســانه ای و مجازی 
انجــام داد، از برگزاری نخســتین 
آزمون اســتخدامی شــرکت های 
خصوصی خبــر داد و با تأکید بر 
قانونی بودن اقدام خود، شــروع به 
ثبت نام از کارجویان سراسر کشور 
کرد؛ اقدامی که برای مدیران این 

شرکت سود میلیاردی رقم زد.
فرایند کاری این شــرکت این 
گونه بــود که ابتدا در یک مطالعه 
میدانی، بیش از دویســت شــغل 
پر مخاطــب کشــور را عموماً در 
حوزه های فنی، مهندسی و خدماتی 
شناســایی کرد و ســپس با جلب 
حمایت های برخی نهادهای دولتی، 
اقدام به انتشار آگهی های تبلیغاتی 
خود برای برگزاری نخستین آزمون 
استخدامی شرکت های خصوصی و 
دانش بنیان کرد و موفق شــد از 
نزدیک به 34 هزار کارجو در آزمون 

خود ثبت نام بگیرد.
شرکت مذکور در توجیه آزمون 
اســتخدامی خود که قرار است در 
226 رشــته شــغلی از مهندسی 
برق و مکانیک گرفته تا گچکاری 
و رفتگری برگزار شود، ایجاد یک 
حلقــه اتصال میــان کارجویان و 

چگونگی دریافت وام و مجوز خروج از کشــور دانشجویان 
متقاضی سفر اربعین از سوی معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره 

و عتبات دانشگاهیان اعالم شد.
به گزارش تارنمای لبیک، محمد زارع معاون اجرایی و اعزام 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: بر اساس تفاهم نامه ای 
که ما بین ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و سازمان وظیفه 
عمومی ناجا منعقد شــده، مقرر شــد مجوز خروج از کشور 
دانشــجویان اربعین با ضمانت ســتاد، توسط سازمان وظیفه 

عمومی صادر گردد.
زارع تصریح کرد: بر همین اســاس، تفاهم نامه ای نیز بین 
ستاد و سازمان بسیج دانشجویی کشور که مسئول دبیرخانه 
ستاد ملی اربعین دانشگاهیان می باشند منعقد شده و به منظور 
کاهــش هزینه، تصمیم گرفته شــد مراجعه به محضر و ثبت 
تعهدنامه محضری در دفتر اسناد رسمی از مدارک حذف شود.
وی افزود: دانشــجویان باید با مراجعه به سامانه ستاد ملی 
اربعین دانشگاهیان به آدرس www.sagha-noor.ir و پس از ثبت 
درخواست خروج از کشور و معرفی ضامنشان ثبت نام خود را 
انجام دهند. از طریق سیستم فرمی در اختیار دانشجویان قرار 
می گیرد که آن را باید تحویل دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه 
خود کنند. ستاد نیز پس از دریافت اطالعات دانشجویان نسبت 
به ارسال اطالعات به سازمان وظیفه عمومی اقدام خواهد کرد.
زارع گفت: پس از ثبت اطالعات در سامانه ناجا، اطالعات 
دانشجویان به دانشــگاه محل تحصیل دانشجو ارسال و پس 
از تایید دانشــگاه، اطالعات مجددا به سازمان وظیفه عمومی 
ارسال و سازمان اقدام به صدور مجوز خروج از کشور می نماید.
معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تاکید 
کرد: امکان صدور مجوز برای دانشــجویانی که مشکل اتمام 
ســنوات تحصیلی، فارغ التحصیلی و موارد این چنینی داشته 
باشند، وجود نخواهد داشت و می بایست با مراجعه به سازمان 
وظیفه عمومی و ســپردن ضمانت های الزم مجوز خروجشان 

را دریافت نمایند.
گفتنی اســت؛ مذاکرات الزم جهــت اعطای وام اربعین با 
صندوق رفاه دانشجویان انجام شده است و پس از نهایی شدن 
و انعقاد تفاهم نامه از طریق سایت لبیک به اطالع زائرین گرامی 

خواهد رسید.

صادرات انقالب به داخل!
*محمد زندی )فعال دانشجویی(
آیا تا به حال به این اندیشیده اید که الزمه تدوام هر انقالب 
چیســت؟ آیا ضمانتی قوی تر از پایبندی بــه آرمان های اولیه 
شــکل گیری جنبش، برای بقای انقالب وجود دارد؟ آیا اهداف 
انقالب تنها در ظرف زمانی و مکانی وقوع آن، قابل پیگیری است؟ 

آیا انقالب، سهم االرث السابقون آن است والغیر؟! 
شاید پرسش های فوق در قالب استفهامات انکاری بگنجند 
و پاسخ شان از پیش معلوم باشد اما برای فهم بهتر موضوع باید 

آن را تشریح نمود.
انقالب اسالمی ایران در حالی وارد پنجمین دهه از حیات خود 
می شود که فراز و فرودهای بسیاری را از بهمن 57 تاکنون تجربه 
کرده و به اصطالح آبدیده شــده است. اما به راستی با گذشت 
قریب به چهل سال از استقرار انقالب، چه تصویری از ایران به دنیا 
مخابره شده است؟ آیا اهداف اولیه شکل گیری انقالب همچون 
»اســتقالل«، »عدالت«، »آزادی بیان«، »استکبارســتیزی«، 
»پیشــرفت و آبادانی«، »رفاه و بهبود معیشــت« به طور کامل 
تحقق یافته اند؟ ناگفته پیداست که نمی توان به شکل قطعی در 
این خصوص اظهارنظر کرد چراکه به طور نســبی، شاید کسب 
توفیق در پارامترهایی بیش از حد انتظار بوده و در شاخص هایی، 
توقعات برآورد نشــده باشد. با این وجود تحلیل انقالب اسالمی 
به مثابه یک ُکل واحد، نشان از صدور آن به فرا مرزها داشته و 
این حقیقتی غیرقابل انکار است؛ چنانکه اگر انقالبمان نقصانی 
ماهوی می داشت یا بازگشت به عقب محسوب می شد، هیچگاه 

محل رجوع ملل مسلمان و اُسوه آزادیخواهان جهان، نمی بود.
در این اُسوگی اما بیم و امیدهایی ُمستتر است. امیدواری به 
اینکه الگو بودن انقالب، نشان از اقتدار روزافزون ایران اسالمی 
دارد و ترس از اینکه مبادا رضایت به وضع موجود و فاصله گرفتن 

از آرمان ها، پیشقراولی انقالب را با چالش مواجه کند! 
در این بین آنچه شاید بتواند محک قابل اطمینانی در غلبه 
بیم ها یا امیدها بر دیگری باشد، رصد شرایط حال حاضر کشور 
است. در بُعد حاکمیتی و در عرصه خارجی، اگرچه پیروزی های 
جبهه مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و یمن امید را در دل ها 
زنده نگه می دارد اما در بُعد حکومتی و در عرصه داخلی، روزی 
نیســت که اخبار ناگواری در حوزه هــای اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی به گوش نرسد! 
از »افتضاح حضور جاســوس در تیم هسته ای« و »اتهامات 
اقتصادی اخوان نفرات اول و دوم دولت« گرفته تا »تجمعات گاه 
و بیگاه ســپرده گذاران موسسات مجوزدار بانکی« و »اعتراضات 
و اعتصابــات کارگران و معلمان«، همگی نشــان از ناتوانی قوه 
اجرایی کشور در حل معضالت داخلی دارد؛ بماند که همزمان با 
برخاستن بوی الرحمن »برجام«، اندک امید اعتدالیون به آتیه 

نیز رنگ باخته است! 
تعبیری که »جالل رفیع« در همین رابطه بکار می برد، جالب 
است: »مهم تر از تبلیغ در خارج و مهم تر از صدور انقالب به خارج، 
تحکیــم و تعمیق و تداوم انقالب در داخل اســت. اگر در تمام 
دنیا تبلیغ کنیم و موفق شــویم، اما اوضاع داخلی آشفته باشد، 
خدای ناکرده آن زحمات بر باد می رود. برای اینکه همه چشــم 
به داخل کشور ما خواهند دوخت. هر کدام از ما می پرسند که 
آن جامعه موعود و الگو و قابل صدور و ُکپی برداری کجاست؟« 

]»در بهشت شداد« – صفحه 435[
نقل قول فوق اگرچه بخشــی از حقیقت را در خود دارد، اما 
تمام حقیقت نیســت زیرا همان طور که از نظر گذشت، اگرچه 
عملکرد سوء مسئولین می تواند وجهه بین الملل انقالب را خدشه 
دار کند اما از آن جهت که بُن مایه و ذات انقالب اسالمی عاری 
از هرگونه نقص و خطاست، نمی توان خطای کارگزاران آن را به 
پای اصل انقالب نوشت؛ همانگونه که نمی توان عیوب مسلمین 

را به حساب اسالم عزیز گذاشت.
اینجاست که مجدداً می باید از خود بیمناک بود چراکه ظرف 
انقالب اسالمی به وسعت قلوب دوستدارانش است و پویایی آن 
سبب می شود که در صورت کاهلی اسالفش، محبین غیرایرانی 

انقالب از مدعیان ایرانی آن سبقت بگیرند! 
شــهید استاد »مرتضی مطهری« به زیبایی در این خصوص 
ســخن می گوید: »همه مســلک های بزرگ جهــان، آن اندازه 
که در ســرزمین های دیگر مورد اســتقبال قرار گرفته اند، در 
سرزمین اصلی که از آنجا ظهور کردند، مورد استقبال نبوده اند. 
مثاًل حضرت مسیح)ع( در فلسطین )منطقه ای از مشرق زمین( 
به دنیا آمد و اکنون در مغرب بیش از مشــرق زمین، مسیحی 
وجود دارد. بودا نیز در هند متولد شــد، اما میلیون ها نفر مردم 
چین و سرزمین های دیگر به آیین وی گرویدند. زرتشت اگرچه 
آیینش توسعه پیدا نکرد و از حدود ایران خارج نشد ولی با این 
همه، مذهب زرتشتی در بلخ بیشتر رواج یافت تا آذربایجان که 
می گویند مهد زرتشت بوده است. حجاز نیز اگرچه مهد پیغمبر 
اسالم)ص( بود اما این ایرانیان بودند که بیش از اعراب در بسط 
و گسترش و اعتالی اسالم کوشش کردند. اگر از بحث مذاهب 
خارج شویم، کارل مارکس و فردریک انگلس دو نفر آلمانی بودند 
که پایه کمونیسم امروزی را ریختند اما این مردم شوروی و چین 
بودند که پیش و بیش از سایرین آن را پذیرفتند و رواج دادند.« 

]»خدمات متقابل اسالم و ایران« – صفحه 65[
غم انگیز است که اعتراف کنیم، چه بسیار شاگردانی که از اساتید 
پیشــی گرفتند و انقالب را بهتر فهمیدند و در اعتالی آن، بیش از 
السابقونش کوشیدند. »سیدحسن نصراهلل«ها در لبنان، »عبدالملک 
الحوثی«ها در یمن، »شــیخ ابراهیــم زکزاکی«ها در نیجریه و... از 
جمله انقالبیونی هستند که اگرچه ملیت ایرانی را یدک نمی کشند 
اما عیار انقالبیگری شان به حدی از برخی مدعیان ایرانی خط امام)ره( 

و انقالب، بیشتر است که گویی به قیاس طال و مس نشسته ایم!
چگونه می شــود که در مهد انقالب اسالمی، »سند رسوایی 
2030 امضا شود«؛ »شیطان بزرگ، کدخدا و رئیس دولتش مودب 
پنداشــته شود«؛ »کارگری که به فرموده امیرالمومنین)ع( باید 
پیش از خشک شدن عرق جبین دستمزد بگیرد، ماه ها حقوقش 
به تعویق بیفتد«؛ »جنگ با خدا به احســن وجه در بانک ها رخ 
دهــد«؛ »انگ دولــت با تفنگ به حافظان انقالب زده شــود«؛ 
»ثروت قارونی برخی مسئوالن غیرقابل شمارش گردد« و نهایتاً 
مرتکبین افتضاحات فوق، با وقاحت تمام داعیه دار پرچمداری از 

انقالب باشند؟!
خدا آن روز را نیاورد که دسته گل های به آب داده حضرات، 
بخواهند معّرف انقالب و انقالبیگری باشند، اگرچه جای شکرش 
باقیست که خود نیز به غیرانقالبی بودنشان اقرار دارند و افاضه 
داشــته اند: »دوران انقالب و احساســات گذشته است!« وگرنه 

حساب انقالب با کرام الکاتبین می بود! 
در پایان وقت آن رســیده که به تیتــر ابتدایی این وجیزه 
بازگردیم: »صادرات انقالب به داخل!«. عنوانی که اگرچه مفهومی 
پارادوکس دارد اما حقیقتاً تنها چاره معضالت امروز ماست. تجربه 
نشــان داده هرگاه فاصله از اصول انقالب بیشتر شد، به تبع آن 
مشکالت نیز الینحل گشت و هر زمان از این فاصله کاسته شد، 
توفیقات عظیمی حاصل گردید. فلذا خوشــبینان به باختر باید 

به این بیت از حضرت حافظ تفأل بزنند که فرمود: 
هرچند کآزمودم از وی نبود سودم

                               َمن جَرّب الُمجَرّب َحلّت بِه الّندامه

چگونگی دریافت وام و مجوز خروج از کشور
دانشجویان متقاضی سفر اربعین

اکنون و در شرایطی که فعالیت مؤسسه فوق الذکر با همه ابهام هایی که به 
آن وارد بود، غیرقانونی اعالم شد، جا دارد تا نهادهای دولتی که زمینه ساز 
و حامی برپایی آزمون استخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان بودند 

در این خصوص پاسخگو باشند!

پشتپردهآزمونشرکتهایدانشبنیان

شــرکت های خصوصی را رسالت 
اصلی خــود عنوان کرد و به دلیل 
تبلیغات گســترده ای که در صدا و 
سیما داشت، خیلی زود با استقبال 

کارجویان روبه رو شد.
بــر اســاس آنچــه در پایگاه 
اینترنتی این شرکت خصوصی آمده 
اســت، در طول بازه زمانی ثبت نام 
از کارجویــان، چیــزی حدود 34 
هزار کارجو برای شرکت در آزمون 
استخدامی شرکت مذکور ثبت نام 
کردنــد و هر کــدام از آنها از 57 
هزار تومان تا 94 هزار تومان حق 
ثبت نام پرداخت کردند؛ مبالغی که 
با یک حساب و کتاب سرانگشتی و 
در یک بازه زمانی کوتاه، بیش از 2 
میلیارد تومان برای شرکت مذکور 

عایدی داشت.
بــه گزارش تارنمــای تابناک، 
پــس از انتشــار ابهام هایی که در 
مورد فرایند برگــزاری این آزمون 
وجــود دارد، وزارت کار در قالــب 
این  فعالیت  رســمی،  اطالعیه ای 

مؤسسه درخصوص فراخوان برای 
ثبت نام کارجویان و برگزاری آزمون 
استخدام جهت معرفی بیکاران به 
شــرکت های خصوصی را به دلیل 
عدم اخذ مجــوز غیر قانونی اعالم 

کرد.
در ایــن اطالعیــه، اداره کل 
هدایت نیــروی کار و کاریابی های 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
اجتماعی نوشــت: به استناد قانون 
مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و 
مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه 
کار مصوب 1380 مجلس شورای 
اسالمی و ماده 2 آیین نامه اجرایی 
قانون مذکور مصوب 1387 هیئت 
وزیران “ کلیه  اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی که مبــادرت به انجام 
فعالیــت کاریابــی می کنند، الزم 
اســت از وزارت تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی مجــوز کاریابی دریافت 
کنند؛ بنابراین، اقدام مؤسسه دانش 
بنیان »م.گ.ش« مبنی بر فراخوان 
برای ثبت نام کارجویان و برگزاری 

آزمون اســتخدام جهــت معرفی 
بیکاران به شــرکت های خصوصی 
به دلیل عدم اخذ مجوز، غیرقانونی 

است.
اکنون و در شرایطی که فعالیت 
مؤسسه فوق الذکر با همه ابهام هایی 
که به آن وارد بود، غیرقانونی اعالم 
شد، فرصت طرح چند سؤال و ابهام 
جدی وجود دارد که باید متولیان 
کار و سایر نهادهای مسئول کشوری 

به آنها پاسخ دهند.
وزارت کار در درجه نخســت 
متولی کار و تأمین  اشتغال جوانان 
اســت و از این حیث وظیفه دارد 
هــر حرکتی که در ایــن فضا رخ 
می دهد را رصد، حمایت، ساماندهی 
و در صــورت نیــاز متوقف کند؛ 
وزارتخانه ای که در مورد فعالیت این 
آزمون استخدامی خیلی دیر وارد 
عمل شد و تا پیش از این اطالعیه، 
وجود نامش به عنوان حامی طرح 
را مجاب کرد  بسیاری، کارجویان 

تا در این آزمون نام نویسی کنند.

اکنون که وزارت کار فعالیت این 
شرکت خصوصی را غیرقانونی اعالم 
کرده اســت، همچنین نیاز است 
تا این وزارتخانــه در مورد چرایی 
و چگونگــی حمایت خــود از این 
شرکت خصوصی به افکار عمومی 
توضیــح بدهد و در صــورت نبود 
چنین موضوعی آن را نیز تکذیب 
کند؛ نکتــه مهمی که در اطالعیه 

صادره دیده نمی شود.
جدا از این هــا وزارت کار باید 
موضوع پیش آمــده را به صورت 
جدی از طریق مراجع قضایی مورد 
پیگرد قرار بدهــد تا از این طریق 
مدیران شرکت مذکور که در طی 
فعالیت خود از نام و عنوان وزارت 
کار و بســیاری از نهادهای دولتی 
دیگــر در جهت افزایــش اعتماد 
عمومــی اســتفاده کردند و جمع 
زیادی از ثبت نــام کنندگان - که 
تعداد بســیاری از ایشــان از قشر 
جوان و دانشــجو هستند - در این 
آزمون استخدامی با امید به حضور 
و نظارت ایــن مجموعه ها، در این 
آزمون اســتخدامی ثبت نام کردند 
را وادار به پاســخگویی و شــفاف 

سازی کند.
اقــدام وزارت کار برای پیگرد 
قضایی البته یک حسن بزرگ نیز 
دارد و آن اینکه راه را برای پیگیری 

ثبت نام کننــدگان در این طرح و 
احتماال بازپس گیری مبالغ پرداخت 

شده باز خواهد کرد.
جــدا از وزارت کار، آن چنانکه 
در دوران تبلیغــات رســانه ای و 
محیطی فراخوان ثبت نام این آزمون 
استخدامی دیده شد، صدا و سیما 
و شــبکه های تلویزیونی نیز تمام 
قد از شــرکت خصوصــی مذکور 
حمایت کردند و با پخش آگهی های 
مختلف به افزایش اعتماد عمومی و 
آمار ثبت نام کنندگان در این طرح 

کمک کرد.
متولیان صدا و ســیما اگر در 
این مسیر نادانسته در دام شرکت 
مذکور افتادند، باید پاسخگوی افکار 
عمومی و ثبت نام کنندگان در طرح 
باشــند و اگر بر اساس مستندات 
و مجوزهای مســتندی دست به 

چنین اقدامی زدند، نیاز است که 
مستندات و ادله خود را در حمایت 
این شرکت منتشر کنند؛ شرکتی 
که اکنون وزارت کار در اطالعیه ای 
رســمی، فعالیت آن را غیرقانونی 

اعالم می کند.
معاونــت علمــی و فنــاوری 
کــز  مر  ، ی ر ســت جمهو یا ر
همکاری های فن آوری و نوآوری 
ریاســت جمهوری، ستاد توسعه 
فناوری هــای نرم و هویت ســاز، 

ستاد توسعه فرهنگ علم، سازمان 
صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران، مؤسسه کار و تأمین 
اجتماعی نیــز از جمله نهادهایی 
هستند که نام آنها به عنوان حامی 
آزمون اســتخدامی شــرکت های 
خصوصی و دانش بنیان ذکر شده 
اســت و این نهادها نیز الزم است؛ 
هرچه زودتر در این رابطه موضع 
خود را اعالم و به شفاف سازی افکار 

عمومی کمک کنند.

یادداشت دانشجویی

مقررات، تمامی فارغ التحصیالن 
دانشگاه نفت که جزو گروه الف 
هستند از آزمون کتبی معاف 
می شوند ولی باید سایر مراحل 
استخدامی را بر اساس مقررات 

و روال جاری طی نمایند.
با وجود این مقررات اما، وزیر 
نفت به منظور تسهیل شرایط 
جذب فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعت نفت، شخصا پیگیر حل 
مســائل مربوط به این عزیزان 
بوده و دســتور مساعدت الزم 
در این زمینه صادر شده است 
و هم اکنون در جریان پذیرش 
این دســته از دانش آموختگان 

هیچ مشکلی وجود ندارد.
هم اکنون تمامی دانشجویان 
گــروه الف که اعــالم آمادگی 
کــرده و مشــخصات آنها در 
بانک اطالعات اداره کل آموزش 
و برنامه ریزی نیروی انســانی 
وزارت نفت ثبت شــده است، 
جهت انجــام مصاحبه دعوت 
شده اند. بر این اساس تاکنون 
از فارغ التحصیالن  900 نفــر 
گروه الف دانشگاه صنعت نفت 
درخواست خود را به اداره کل 
آمــوزش و برنامه ریزی نیروی 
انســانی ارســال کرده اند که 
بخشی از آنها به مصاحبه دعوت 
شده اند و مابقی افراد نیز تا 15 
انجام مصاحبه  بــرای  مهرماه 
دعوت خواهند شد. بدیهی است 
از این میــان، تمامی واجدین 
شرایط که حائز استانداردهای 
مشخص نیروی انسانی صنعت 
نفت شــده باشــند، استخدام 

خواهند شد.

در زمینه انشاء حکم دیوان 
عدالت اداری نیز الزم اســت 
بــه این نکته توجه شــود که 
ایــن حکم مربــوط به یکی از 
دانشجویان بوده و چنانچه این 
حکم قطعی شــده و از سوی 
امور حقوقی شرکت ملی نفت 
برای اجرا ابالغ شود، اداره کل 
آمــوزش و برنامه ریزی نیروی 
انســانی وزارت نفت، حســب 
روال قانون مدارانه خود در این 
زمینــه به وظیفــه خود عمل 

خواهد کرد.
روابط  جوابیه  درباره   *
عمومی وزارت نفت به مطلب 
»توپ در زمین وزارت نفت 
افتاد!« نکاتی وجود دارد که 

بدان اشاره می شود:
به  فوق الذکر  1-جوابیه 
وزارتخانه  و  از خود  نحوی 
متبوعش رفع اتهام می کند 
تجمعات چندین  گویی  که 
دانشگاه  دانشجویان  ساله 
صنعت نفت در اعتراض به 
ارگان و وزارتخانه ای دیگر 

انجام شده است!
در همین رابطه تجمعات 
اعتراضی اخیر دانشجویان 
برابر  در  بورسیه شدگان  و 
ساختمان وزارتخانه و حتی 
نهاد ریاست جمهوری خود 
نشــان از عدم حل کامل 
دانشــجویان  دغدغه های 

مذکور دارد.
2- برخــالف آنچه در 
بدیهیات  از  آمده،  جوابیه 
بورسیه شــدگان  امتیاز 
در هر ارگان و ســازمانی، 

اعطای تسهیالت در جهت 
اســتخدام و بکارگیــری 
نیروهای بورسیه شده است، 
به  توجیهات  از  فارغ  فلذا 
میان آمده در جوابیه، هیچ 
عــذری در خصوص عدم 
جذب بورسیه شدگان قابل 
اینکه  نیســت، کما  قبول 
در حکــم قطعــی دیوان 
خصوص  در  اداری  عدالت 
نیز  بورسیه  دانشــجویان 
صراحتا بر این موضوع اشاره 

شده است.
3- انتظــار می رفــت 
تا  که  که جوابیه مذکــور 
عمل  درباره  این حــد  به 
به مّر قانــون اصرار دارد، 
و  استخدام ها  خصوص  در 
چهارچوب  از  خارج  جذب 
جمعی از نمایندگان پیشین 
نیز  نفت  مجلس در وزارت 
توضیحاتی را ارائه می نمود 
تا مشخص شود که چگونه 
افرادی بدون طی تشریفات 
استخدامی و بدون داشتن 
می توانند  مرتبط  تخصص 
در وزارتخانــه مشــغول 
به کار شــوند، در حالی که 
دانشجویان بورسیه وزارت 
احقاق حقوق  بــرای  نفت 
مشکالت  با  بدیهی شــان 

متعدد مواجه هستند؟!
در پایان امید آن می رود 
از شــائبه های  دور  به  که 
سیاســی و کارشــکنی، 
معضالت عدیده دانشجویان 
برطرف  نفت  صنعت  نخبه 

شود.

جوابیه وزارت نفت و پاسخ کیهان
روز  کیهــان  روزنامــه 
چهارشنبه 12 مهرماه گزارشی 
با عنوان »با حکم دیوان عدالت 
به نفع دانشــجویان، توپ در 
زمین وزارت نفــت افتاد« در 
دانشــجویان  جذب  خصوص 
دانشــگاه صنعت نفت منتشر 
کرد. این در حالی است که چند 
ماه است وزارت نفت و اداره کل 
آمــوزش و برنامه ریزی نیروی 
انســانی این وزارتخانه تالش 
ارائه اطالعات  با  کرده اســت 
ابهام های  روشنگرانه،  و  دقیق 
ساخته شــده در این زمینه را 

برطرف نماید.
تاکید  اســت  الزم  ابتــدا 
کنیــم وزارت نفــت به عنوان 

مجری قوانین مصوب کشــور 
هیچــگاه از چارچوب قوانین، 
مقررات و احکام قطعی ابالغی 
نکرده  مراجع ذیصالح تخطی 
اســت. در مورد موضوع جذب 
الف  گــروه  فارغ التحصیــالن 
دانشگاه صنعت نفت چند نکته 
مهم و تعیین کننده وجود دارد 
که الزم اســت به طور دقیق 
به آن پرداخته شــود. واجب 
اســت هر یــک از بزرگوارانی 
که در ایــن زمینه دغدغه مند 
هســتند در وهله اول به طور 
دقیق دفترچه کنکور و بخش 
مربوط به دانشگاه صنعت نفت 
را مطالعه کنند زیــرا در این 
دفترچه بــه هیچ عنوان بحث 

اســتخدام  قطعیت«  و  »الزام 
نفت  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
عنوان نشــده است و صرفا به 
موضوع »اولویــت« آنها برای 
جذب در صنعت نفت کشــور 

تاکید شده است.
در  کــه  دیگــری  نکتــه 
تعهدنامه بین دانشگاه صنعت 
نفــت و دانشــجویان باید به 
آن توجــه شــود بحــث ارائه 
تحصیلــی«  »کمک هزینــه 
دانشــگاه به دانشجویان است 
و در ایــن تعهدنامــه به هیچ 
عنوان بــه »بورســیه« بودن 
دانشجویان اشاره ای نشده و به 
طور دقیق بیان شده است که 
در جریان استخدام، بر اساس 

ثبت نام برای بیست و ششمین جشنواره انتخاب دانشجوی 
نمونه کشــور از چند روز پیش آغاز شــد و تا 30 مهرماه ادامه 
دارد. کلیه دانشجویان متقاضی دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی 
و پژوهشــگاه های تابعــه دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
 بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و همچنین دانشگاه های
  پیــام نــور و فرهنگیــان می توانند بــا مراجعه بــه تارنمای

 nemooneh.saorg.ir  نســبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام 
کنند.

پیشتر و در سال 1394 اعالم شد که جوایز این دانشجویان نیز 
ارتقا داده شده است و برای دانشجویان نمونه جوایز نقدی، امکان 
ادامه تحصیل بدون آزمون در مقاطع باالتر، امکان فرصت مطالعاتی 
به دانشــجویان دکتری در خارج از کشور پیش بینی شده که تمام 
هزینه های فرصت مطالعاتی آن نیز تامین خواهد شد. این دانشجویان 

همچنین به بنیاد ملی نخبگان معرفی خواهند شد.
اما در ادامه این فرایند به مشکالت پیشروی نخبگان دانشجویی 

می پردازیم.
در درجه اول، امکانات و تسهیالت مالی برای نخبگان و جذب 
ســریع در کارهای اجرایی مهم است. به نظر می رسد در کشور ما 
هدیه نقدی، حتی یک اتومبیل معمولی یا چند میلیون به صورت 
یکجا، ارزش بیشــتری دارد؛ چراکه هر فردی در درجه اول امنیت 
شغلی برایش مهم است و تامین مال حداقلی نیز جزو اولین نیازهای 
او خواهد بود؛ در مرتبه بعد نیز تحصیل بدون دغدغه برای نخبگان 

فراهم می شود.
دانشجوی نخبه ای که از بین جمعیت کثیری انتخاب می شود 
حتی نســبت به آتیه شغلی خود هیچ گونه تضمین حداقلی ندارد؛ 
حال این دانشجو چرا نباید با دریافت پیشنهاد از هر کشور و با هر 

هزینه ای مهاجرت را انتخاب کند؟
در ایــن بین یکی از جوایز مدنظر بــرای نخبگان، امکان ادامه 
تحصیل بدون آزمون در مقاطع ارشد و دکتری است. حال سؤالی 
که در اینجا مطرح می شــود آن است مگر فارغ التحصیالن ارشد و 

دکتری تضمین شغل دارند؟ در همین برهه کنونی شاهد بیکاری 
چندین هزار فارغ التحصیل در مقاطع ارشــد و دکتری هستیم. از 
طرف دیگر با رواج دانشگاه های متنوع پردیس، آزاد، علمی کاربردی 
و... شاهد ایجاد زمینه برای تحصیل مسئوالنی شده ایم که ذره ای از 

تالش و استعداد نخبگان را نداشته اند.
به گزارش خبرنامه دانشجویان؛ مکمل های بیکاری دانشجویان 
هم جالب است؛ تامین هزینه فرصت مطالعاتی در شرایطی که نه 
دانشجو را به ماندن ترغیب و نه آنها تاکنون توانسته اند دستاوردی 
کاربردی الاقل در زمینه علوم انســانی داشته باشند، امری معقول 

تلقی نمی شود.
البته در کنــار عوامل فوق و ضعف در نگهــداری نخبگان در 
مقاطع کوتاه مدت و با تسهیالت مالی، متاسفانه در زمینه فرهنگی 
و بلندمدت نیز ناموفق بوده ایم. بســیاری از دانشجویان و نخبگان 

صرفا بخاطر غربزدگی و تجربه محیط جدید مهاجرت می کنند.
از سوی دیگر ورود فرهنگ آقازاده گی و انتساب آقازاده گان به 
سمت های مختلف مدیریتی کشور نقش مهمی در دلسردی نخبگان 
از ماندن و خدمت به کشــور خود دارد. تعبیر شایسته ساالری در 
تغییرات نیز کنار رفتن یک مســئول و ورود اقوام یا دوستان وی 

در آن مقام است.
در همین راســتا می شود به نقاط ضعف بنیاد ملی نخبگان نیز 
 اشاره کرد؛ مورادی از جمله تسهیالت و حمایت های مالی ضعیف در 
عین ارائه کارهای علمی و پژوهش های بزرگ و زمان بر، بروکراسی 
اداری خسته کننده برای دریافت این تسهیالت، چارچوب بسته و 
محدود برای جذب نخبگان کشور، تعهد عدم اشتغال در عین مقرری 
ناچیز ماهیانه، عدم استفاده از توان افراد تحت پوشش بنیاد، عدم 
داشــتن برنامه مدون و منظم بعد از فارغ التحصیل شدن نخبگان، 

تسهیالت غیرقابل مقایسه کشورهای غربی نسبت به بنیاد.
در پایان گفتنی است، می توان در کنار مزیت های کوتاه مدت 
و تســهیالت برای نخبگان می توان در جهت نگهداری نخبگان و 
دانشجویان نخبه که سرمایه های اصلی کشور هستند، همت گماشت.

* دانشــجوی نخبه ای که از بین جمعیت کثیری انتخاب می شــود حتی نسبت به آتیه شغلی خود 
هیچ گونه تضمین حداقلی ندارد؛ حال این دانشجو چرا نباید با دریافت پیشنهاد از هر کشور و با هر 

هزینه ای مهاجرت را انتخاب کند؟

»بیـکاری«،سدیدربرابرادامهتحصیل
ونخبگی!


