
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از تصمیم نهایی 
برای جمع آوری معتادان متجاهری که به دلیل جلوگیری 

از شیوع بیماری کرونا رها شده بودند، خبر داد.
ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند اظهار داشت: روز گذشته 
دو جلسه برگزار شــد و تمامی افرادی که در جمع آوری و 
ساماندهی معتادان به ویژه معتادان متجاهر نقش داشتند، 
در آن جلســه حضور پیدا کردند.وی افــزود: خرد جمعی 
بر این شــد که معتادان جمع آوری شــوند اما این اقدام و 
ســاماندهی معتادان، نیاز به پروتکل بهداشــتی دارد چرا 
که نمی شــود معتادان را بدون هیچ دستورالعمل بهداشتی 
جمــع آوری و وارد مرکزهای مــاده ۱۶ کرد.رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفــت: امکان دارد این افراد 
به بیماری کرونا، مبتال و حتی ناقل باشند و هنگامی که ما 
آنهــا را وارد مراکز ماده ۱۶ می کنیم، به دیگران هم انتقال 
دهند؛ به همیــن دلیل باید یک پروتکل بهداشــتی برای 
جمع آوری و ســاماندهی آنها در نظر گرفته شود.حسنوند 
بیان کرد: نظر پلیس بر این است که اگر امکان داشته باشد، 
شــهرداری، بهزیستی یا دیگر نهادها یک مرکز جداگانه در 
اختیــار پلیس قرار دهند تا این معتادانــی که از االن آزاد 
شــده اند، جمع آوری و در همان مرکز نگهداری شوند یعنی 
معتادان متجاهر با مددجویانی که از قبل در کمپ ها بودند، 
تماسی نداشته باشــند.وی تصریح کرد: در پایتخت حدود 
۵۰۰۰ معتــاد آزاد شــده اند که البته مــا یک ظرفیت ۱۰ 
هزارتایی هم در پایتخت داریم. این ۵۰۰۰ معتاد، معتادانی 
بودند که در مراکز ماده ۱۶ یعنی معتادان متجاهر نگهداری 
می شدند.حسنوند افزود: البته تعدادی از این ۵۰۰۰ معتاد 
مدت زمان نگهداری شأن در کمپ های مراکز ماده ۱۶ که 

۶ ماه اســت تمام شده و طبق قانون باید آزاد شوند و االن 
هم مــا نمی توانیم برای این افــراد کاری انجام دهیم ولی 
تعداد دیگری که ۶ ماه شــأن تمام نشده، باید جمع آوری 
شوند البته این را هم یادآوری کنم که اگر دستوری باالتر از 
ستاد ملی مقابله با کرونا در رده احکام قضائی وجود داشته 
باشد، می توان معتادانی که ۶ ماهشان تمام شده است را تا 
آخر ریشه کن شدن این بیماری از کشور، در راستای حفظ 
سالمت فرد و دیگر افراد جامعه نگهداری کرد.رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر پایتخت در پایان گفت: علی الحســاب 
منتظر این هستیم که پروتکل بهداشتی ظرف یکی دو روز 
آینده تهیه و تدوین شود و پلیس هم مطابق موارد اعالمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا رفتار کند. پیش از این نیز رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: نباید وزارت بهداشت 
را تضعیف کرد، می توانیم در کنار آنها یک هفته ای معتادان 

متجاهر را جمع آوری و آنها را ساماندهی کنیم .
سردار مســعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
نیروی انتظامی در خصوص تعطیلی کمپ های ترک اعتیاد 
و روانه شــدن معتــادان متجاهر به خیابان هــا همزمان با 
شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: ما تابع ضوابطی هستیم که 
برایمان تعیین می کنند و در حال حاضر به دلیل جلوگیری 
از شــیوع کرونا جایی برای نگه داری این افراد نداریم. وی 
با اشاره به اینکه متولی رسیدگی به امور به معتادان وزارت 
بهداشت و سازمان بهزیستی هستند، ابراز داشت: از ابتدای 
سال نگرانی های موجود را به همه دستگاه ها منتقل کردیم.

 مهر 

 فرمانده مرزبانی ناجا با اشــاره به نامگذاری ســال ۹۹ به 
نــام »جهش تولید« از ســوی مقام معظــم رهبری گفت: 
ماموریت های مرزبانی براســاس شعار ســال بومی سازی 
شده و تسهیل در تجارت و مقابله با قاچاق با جهش مثبت 
مرزبانان در کشــفیات، جهش برقــراری امنیت مطلوب در 
مرزهــا و ارتقاء احســاس امنیت در مــرز و افزایش روابط 
دیپلماســی طی سال جاری در دســتور کار مرزبانان قرار 

گرفته است.
سردار قاســم رضایی در همایش فصلی فرماندهان استان 
های مرزی و معاونان ســتادی مرزبانی ناجا ضمن تبریک 
سال جدید گفت: سال ۱۳۹۸ سالی پر از برکت و موفقیت 
روز افــزون برای مرزبانی ناجا بــود و همه این موفقیت ها 
حاصل تــالش و مجاهدت های شــبانه روزی مرزبانان در 
حراســت و پاسداری از مرزهای کشور اســت.وی افزود: با 
تشــکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق بــا برنامه ریزهای صورت 
گرفته، با افزایش کشفیات قاچاق مواد مخدر، سوخت، کاال 
و ... روبه رو بودیم که این امر نشــان دهنده عملکرد موفق 
مرزبانی ناجا در راســتای تحقق شعار سال رونق تولید در 
ســال ۹۸ است. فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه در سال 
رونق تولید، تســهیل تجارت قانونی در دستور کار مرزبانان 
قرار گرفت، اظهار داشت: ارتقای امنیت و افزایش احساس 
امنیــت در مرزهــا از اقداماتی بود که در تحقق بخشــی 
شعار ســال ۹۸ موثر بود و این عملکرد مطلوب را به همه 
همرزمان و مرزبانان سراســر کشور تبریک می گویم.وی با 
تبیین منشــور و راهبردهای مرزبانی ناجــا افزود: مرزبانی 
نماد اقتدار اســت، ســال جدید باید گامی رو به جلو برای 
مرزبانان و اهداف نظامی و دفاعی آنها در مرزها باشــد این 

روحیــه و عملکرد بایــد در مرزبانان نهادینه شود.ســردار 
رضایی با اشــاره به نامگذاری ســال ۹۹ بــه نام »جهش 
تولید« توســط مقام معظم رهبری امام خمینی )ره( اظهار 
داشــت: ماموریت های مرزبانی بر اساس شعار سال بومی 
سازی شــده و مقابله با قاچاق با جهش مثبت مرزبانان در 
کشــفیات، جهش برقراری امنیت مطلوب در مرزها، ارتقاء 
احساس امنیت در مرزها و ارتقاء روابط دیپلماسی طی سال 

جاری در دستور کار مرزبانان قرار گرفته است.
وی با قدردانی از تالشــگران و ایثارگران حوزه ســالمت، 
افزود: در راســتای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا 
در یــگان های مرزی، از کلیه ظرفیت ها اســتفاده کرده و 
توجه به ســالمت مرزبانان و مرزنشــینان به عنوان یکی از 

اولویت های جدی دنبال می شود.
ســردار رضایی با بیان اینکه مرزبانان مســئول اســتیفای 
حقوق مرزنشــینان در مرزها هســتند، بیان کرد: تعامل با 
مرزنشینان موجب ارتقاء امنیت مرزها می شود که بایستی 
با اجرای طرح های مردمیاری در حوزه کشاورزی، پزشکی 
و تحصیلــی با خدمات رســانی به آنها تعامل را به ســطح 
مطلوب برســانیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
مأموریت های نیروی انتظامی اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
نیروی انتظامی ســازمانی تأثیرگــذار در امنیت داخلی و 
روابط بین الملل اســت همچنین باید بــر اجرای فرهنگ 
ســازمانی بیش از پیش توجه داشت و باید پرهیز از تراکم 
را بــا تکلیف مداری جاری کنیم و فرهنگ ســازمانی را در 
بین کارکنان ترویج دهیم.همایش فصلی فرماندهان استان 
های مرزی و معاونان ســتادی مرزبانی ناجا از طریق ویدئو 

کنفرانس برگزار شد. ایرنا

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد: دو نمونه از واکسن ویروس 
کرونــا که محققان توســعه داده اند، وارد مرحله آزمایشــات 
انسانی می شــوند، اما ۶۰ واکســن دیگری که دیگر محققان 
توسعه داده اند، فعال در مرحله پیش بالینی قرار خواهند داشت.

ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( تأیید کرده است که دو 
واکســن بیماری کووید-۱۹ وارد مرحله اول کارآزمایی بالینی 
انســان شــده اند و ۶۰ واکســن دیگر نیز در مراحل پیش از 
بالینی قرار دارند.یکی از واکسن های تایید شده برای آزمایش 
 CanSino" بر روی انســان بطور مشترک توسط شــرکت
Biological "و مؤسسه بیوتکنولوژی" CanCino "ساخته 
شده اســت. این واکســن از وکتور ویروســی بدون تکرار به 
عنوان پلتفرم همانند واکســن های بیمــاری غیر کرونا مانند 
 Adenovirus( "۵ ابوال که بر روی "آدنوویروس هــای نوع
Type ۵( متمرکز هســتند، اســتفاده می کند.آدنوویروس ها 
ویروس های بدون غشاء لیپیدی و دارای دی ان ای دو رشته ای 
خطی هســتند که از طریق رســپتورهای خود به ســلول ها 
می چســبند و با اندوسیتوز وارد ســلول ها می شوند.به گفته 
محققان آدنوویروس ها ویروس های متداولی هستند که باعث 

ایجاد ذات الریه می شــوند و می تواننــد آنتی ژن های بالقوه را 
بــرای تحریک تولید آنتی بادی هایی که علیه این بیماری کار 
می کنند، ارسال کنند. شــرکت CanSino Biological با 
همکاری آکادمی بیو مهندســی آکادمی علوم پزشکی نظامی 
چین، در ســال ۲۰۱۷ واکســن ابوال را نیــز تولید کرده بود. 
واکسن دیگری که وارد مرحله اول کارآزمایی شده است، توسط 
شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی مدرنا )Moderna( و موسسه 
ملی آلرژی و بیماری های عفونی )NIAID( توسعه داده شده 
است. این نانوذرات لیپیدی )LNP( واکسن کاندیدای ام آر.ان.

ای را در یــک محفظه قرار می دهند و از یک بســتر آر.ان.ای 
اســتفاده می کنند. در این روش، اطالعات ژنتیکی ویروس از 
دی.ان.ای برای ساختن پروتئین رمزگذاری می شود. ام آر.ان.

ای یا پیام دهنده آر.ان.ای، به عنوان واســطه ای بین اطالعات 
ژنتیکی موجود در دی.ان.ای و توالی اســید آمینه پروتئین ها 
عمل می کند که به ســلول ها دستور می دهد پروتئین هایی را 
که با ویروس ها مبارزه می کنند، تولید کنند. ســازمان جهانی 
بهداشــت می گوید ۶۰ واکسن دیگر نیز در مرحله کارآزمایی 
پیش بالینی هستند. کارشناســان معتقدند که ۱۲ تا ۱۸ ماه 

طول خواهد کشــید تا واکسن در دســترس عموم قرار گیرد. 
این اخبار در حالی منتشر می شود که همچنان در بسیاری از 
کشورها تدابیر شدید امنیتی در مقابله با کرونا ویروس صورت 
می گیرد چنانکه مقامات ترکیه در راستای جلوگیری از همه 
گیری هرچه بیشتر شیوع کروناویروس محدویت هایی را برای 
تردد افراد کمتر از ۲۰ سال وضع کردند.رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه قوانین جدیدی را برای محدود کردن 
و کنترل شــیوع بیمــاری کووید-۱۹ وضع کرده که بســتن 
ورودی های ۳۱ شــهر این کشــور به روی خودروها به غیر از 

خودروهای حمل اجناس ضــروری به مدت ۱۵ روز از جمله 
آنهاســت.همچنین طبق مقررات جدید، اســتفاده از ماسک 
هنــگام حضور در مناطق پرتردد الزامی اســت. عالوه بر این، 
افراد باالی ۶۵ سال و مبتالیان به بیماری های زمینه ای نباید 
از خانه خارج شــوند و اکنون این محدودیت تردد شامل افراد 
کمتر از ۲۰ سال نیز می شــود.به گزارش راشاتودی، تاکنون 
حدود ۵۰۰ نفر در این کشور بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
جــان خود را از دســت داده و بیش از ۲۳ هــزار نفر به این 

بیماری مبتال شده اند. ایسنا

از بیماران مبتال به کرونا هزینه 
دریافت نشود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ضمن 
تاکیــد بر عدم اخذ وجه از بیمــاران مبتال به بیماری 
کرونا با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، بر استفاده از 
ظرفیت بیمه سالمت تاکید کرد. سعیدنمکی در نامه 
به روســای دانشگاه  ها و دانشــکده های علوم پزشکی 
سراســر کشــور تاکید کرده اســت: در مورد افرادی 
که فاقد پوشــش بیمه، بی بضاعت و یا اتباع خارجی 
هســتند از محل منابــع طرح تحول نظام ســالمت 
محاسبه و در حسابهای بســتانکار آن دانشگاه لحاظ 

شود. فارس

اعتبار معاینه فنی خودرو ها تا ۱۵ 
اردیبهشت 

محمدرضا گویا مدیــر ارتباطات ســتاد معاینه فنی 
خودرو هــای تهران با اشــاره به اینکه فعالیت ســتاد 
معاینه فنی در بخش خدمات خودرویی در شــرایط 
کرونایی کشــور تقسیم بندی می شود، گفت: در حال 
حاضر در ســتاد معاینه فنی خودرو های تهران با یک 
شــیب نزولی با کمترین تعداد پرســنل، مشغول به 
فعالیت و خدمت رســانی به شهروندان هستیم.مدیر 
ارتباطات ســتاد معاینه فنی خودرو های تهران افزود: 
آمار ها نشــان می دهد پس از شیوع کرونا در پایتخت، 
تعداد مراجعات شــهروندان برای دریافت خدمات به 
میزان ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت. او تصریح 
کرد: تمامی مراکز معاینه فنی پایتخت در یک شیفت 
کاری با کمترین پرســنل در حــال فعالیت و خدمت 

رسانی به شهروندان هستند.
 باشگاه خبرنگاران جوان

حضور مترجم ناشنوایان در 
بیمارستان های کرونایی

رئیــس کمیته پیشــگیری از بیماری هــای واگیردار 
ســازمان بهزیستی کشور از حضور مترجم زبان اشاره 
برای ناشنوایان در بیمارستان های کشور جهت ارتباط 
با کادر درمانی خبــر داد. محمد نفریه افزود: فعالیت 
مترجمان زبان اشــاره برای ناشنوایان در بیمارستان 
ها ترجیحا به صــورت غیرحضوری و از طریق فضای 
مجازی و در صورت نیاز بــه صورت حضوری خواهد 
بــود.وی تصریــح کــرد: همچنین با مراکــز درمانی 
هماهنگی شــده تا در صورت نیاز این مترجم ها برای 
ناشــنوایان در شرایط شــیوع کرونا در بیمارستان ها 
حضور یابند تا صحبت های فرد ناشــنوا را برای کادر 
درمانی ترجمه کنند. به گفته نفریه، ناشنوایان مانند 
دیگــر جامعه هدف بهزیســتی تحت آمــوزش های 
بهداشــتی و پیشگیری از کرونا قرار می گیرند. کلیپ 
های آموزشی در این رابطه برای ناشنوایان تهیه شده، 
هرچند که اغلب فعالیت های آموزشی برای ناشنوایان 
از طریق تشــکل های مردم نهاد انجام می شــود. به 
گفته نفریه، اکنون ۱۳۰ هزار کم شنوا و ناشنوا تحت 

پوشش بهزیستی قرار دارند. ایرنا

چالش مالی مدیریت شهری با شیوع کرونا
هاشــمی گفت: باید در شرایط شــیوع ویروس کرونا 
و توقف برخی از فعالیت ها، وضعیت مالی شــهرداری 
تهران مورد توجه قرار گیرد. محســن هاشمی رئیس 
شــورای شــهر تهران در دویســت و ششمین جلسه 
علنی شــورای شــهر تهران که دیروز برگزار شــد، 
گفت: بیماری جهانی کرونــا فراتر از جنگ جهانی و 
خشکسالی اغلب کشور ها را درگیر کرده و تنها معدود 
کشوری هستند که این بیماری را تکذیب می کنند و 
متاسفانه برخی از کشور ها مانند آمریکا نسبت به این 
بیماری بی توجهی می کنند، از همین رو مکاتبه هایی 
انجام شــده و امیدوارم پاسخ مثبت دریافت کنیم. او 
ادامــه داد: یکی دیگر از موارد تطبیق شــرایط مالی 
شهرداری تهران با بحران کروناست که به دلیل مدت 
نامشخص این  بیماری شرایط مالی شهرداری را دچار 
چالش می کند و من در پایــان از تمام افرادی که به 
شــکل داوطلب یا بر حسب وظیفه مشغول به وظیفه 

در این شرایط بحرانی هستند، تشکر کنم. ایسنا

تلفن گویا »۱۵69« مشاوره درباره کرونا 
سامانه کشوری تلفن گویا ۱۵۶۹ جهت اطالع رسانی 
کرونا توسط اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران راه اندازی شد.
طیبه نجفی مقدم، مســؤول شورای اتاق فکر معاونت 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی ایران گفت: نقش 
مــردم در مهــار بیماری کرونــا از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت. در صورت نقش پذیری و مشارکت 
مردمــی  مهار این بیماری امکان پذیر خواهد بود.وی 
ادامه داد: در این راســتا سطح  آگاهی مردم در رابطه 
بــا بیماری کرونا نقش مهمی در همکاری آنها خواهد 
داشــت که افزایش ســطح آگاهی مردمی  بر عهده  
دست اندرکاران برنامه اســت که اطالعات صحیح را 
از در اختیار مردم قرار دهند.مســول شورای اتاق فکر 
معاونت بهداشــتی  دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: 
در این راستا  اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران با همکاری وزارت ارتباطات، ســامانه  
تلفن گویا  کشــوری ۱۵۶۹ راراه اندازی کرده است. 

 فارس

نمی توان حمل و نقل عمومی را تعطیل کرد
شــهردار تهــران گفــت: تجربه جهانــی و همچنین 
نیازمندی های شهر تهران اجازه نمی دهد که حمل و 
نقل عمومی را تعطیل کنیم اما باید برای ساعات پیک 
فکری کرد.پیروز حناچی شــهردار تهران در حاشیه 
حضور در جلســه اعضای شورای شــهر تهران و ارائه 
گزارش عملکرد شهرداری تهران در روزهای کرونایی 
تهــران در جمع خبرنگاران گفــت: تجربیات جهانی 
نشان داد که نباید حمل و نقل عمومی را تعطیل کرد 
به این دلیل که باالخره آن بخشــی از جامعه باید سر 
کار خود بروند نیاز اســت که با وسیله نقلیه به محل 

کارشان برسند.  ایرنا

تحلیل
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گزارش

در حالی که کشــور نیازمند حرکت عظیم جهادی برای رفع 
مشکالت اســت با وجود حضور نخبگان کشور در عرصه های 
مختلف اما همچنان بسیاری از ظرفیت های جوانان شناسایی 
نشده و استفاده از این پتانسیل نیازمند اقدام مدیران اجرایی 

کشور است.
از همان پســر جوانی که با لباس بلوچی در دور دســت ترین 
نقطه کشــور کارگاه تولیدی راه انداخته اســت، گرفته تا آن 
دختــر گیلکی که در کلبه مه گرفته خــود حصیر می بافد و 
جوان آفتاب ســوخته ای که در میان کوچ نشــینی هایش در 
دامنه های زاگرس دامپروری می کنــد. حتی مهندس جوانی 
کــه در کارخانه یک شــهر صنعتی گوشــه ای از تولید را بر 
دوش گرفته یا خانم مهندســی که در شــهر کوچک خودش 
کشــاورزی مدرن راه انداخته و خالصــه همه جوانانی که در 
شــهرهای کوچک و بزرگ خودشان دست به حرکتی هرچند 
اندک اما مؤثر زده اند، همگی در زمره جوانان آینده ساز کشور 
محســوب می شــوند.همه جوانان این ســرزمین که احتماالً 
مسیر شکوفایی شــان با یکدیگر بسیار متفاوت است، هرکدام 
در گوشــه و کنــار این مرز تأثیر خاص خود را در پیشــرفت 
کشور بر عهده دارند و این همان تعریف »جوان ایرانی« است.
جوانــان ایران در دهه های مختلف کشــور هر کدام به نحوی 
برای پیشرفت کشور تالش کرده و در برهه های مختلف نقش 
آفرینی کرده اند.اما حال دور، دوِر دهه هفتادی ها و هشــتادی 
هاست. آن هایی که این روزها بیش از هر دوران دیگری به کار 
آفرینی و مشــاغل نوین روی آورده و از خالقیت خود استفاده 
می کنند. این خالقیت در هر نقطه از کشور به شکلی در حال 
خودنمایی اســت.اما اینکه طی سال های اخیر این خالقیت ها 
و ظرفیت های جوان کشــور چه میزان شناسایی و به مرحله 
شــکوفایی رسیده، ســوالی است که شاید پاســخ آن درخور 

تالش های ریز و درشت نسل جوان نباشد.
نخبگان و استعدادهای جوان کشور در عرصه های مختلف کم 
نبوده و نیستند اما علیرغم تالش هایی که برای شکوفایی آنها 
شده همچنان موانع زیادی برای شناخت ظرفیت های جدید و 
حتی پرورش نخبگان قبلی وجود دارد.طی ســال های گذشته 
جوانــان کشــور در عرصه های مختلف علمی پیشــرفت های 
چشــم گیری در ســطح جهان داشــته و همواره پــای ثابت 

المپیادهای علمی جهانی بوده اند.نوآوری ها و دســتاوردهای 
مختلفی که در طول ســالیان گذشــته در حوزه های مختلف 
علمی از جمله ســلول های بنیــادی، نانو، زیســت فناوری، 
هسته ای، مهندسی و… توســط جوانان به دست آمده، گواه 
پتانســیل های این نسل اســت.با این حال هنوز هم مشکالت 
فراوانی برای این افراد وجود دارد و حتی با وجود مهارت های 
عملی این قشــر، زمینه فعالیت اجرایی آنها در بدنه مدیریتی 

کشور بسیار ناچیز است.
ضــرورت اصــالح نگرش ها بــه کارآفرینان، حــذف مقررات 
دست وپا گیر در جهت حمایت از نخبگان و مسیر پژوهش های 
کاربردی، لزوم تســهیل شرایط دشوار کسب و کارهای جدید 
در کشور و غیره گوشه ای از خواسته های نخبگان علمی کشور 
برای رفع موانع موجود در مســیر رشد آنها است.رهبر معظم 
انقالب مهر ماه سال ۹۸ در دیدار با جوانان نخبه بر لزوم »اجرا 

و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان« برای تسهیل امور 
جوانان برتر این عرصه تاکید کردند.

ایشــان اجــرای کامل این ســند را موجب رفع بســیاری از 
مشکالت در زمینه پیشــرفت علمی، تجاری سازی محصوالت 
علمی و فناوری و حل سایر مشــکالت بخش علمی خواندند 
و گفتند: بنیاد نخبگان موظف اســت به این ســند بپردازد و 
شورای عالی انقالب فرهنگی نیز باید با به روزرسانی این سند، 
تحقــق آن را مطالبــه و دنبال کند.حال بایــد دید که بنیاد 
نخبگان و این شورا تا چه میزان به فرمایشات حضرت آیت اهلل 

خامنه ای توجه و به جوانان علمی کمک کرده اند.
این روزها حل بســیاری از معضــالت فرهنگی و اجتماعی بر 
دوش جوانــان خودجوش و فعال در این عرصه افتاده اســت. 
جوانانی که در راســتای شعار »آتش به اختیار« و با خالقیت 
فکری در حال ریشــه یابی کمک به رفع آسیب های اجتماعی 

جامعه هســتند طی ســال های اخیر تشــکل ها و سمن های 
فراوانی در محوریت رســیدگی به معضالت اجتماعی، توسط 
جوانان تشــکیل شده است. اغلب این سمن های جوان با ارائه 
راهکارهایی نوین درباره موضوعاتی نظیر کودکان کار، اعتیاد، 
فقر، خودکشــی و مواردی از این دســت فعالیــت می کنند.

از ســوی دیگر گروه های جهادی که این روزها بیشــتر از هر 
زمان دیگری در حال نقش آفرینی در سطح شهر هستند نیز 
نمونه ای دیگر از ظرفیت های جوان کشــور است که در هنگام 
وقوع بحران ها نمایان می شود.فعالیت های داوطلبانه و جهادی 
جوانان در ســیل ها، زلزله ها، کمک بــه نیازمندان و حتی در 
برابر ویروس کرونا همان پتانسیل های پنهان کشور است بهره 
گیــری از آنها می تواند راه نجات جامعه امروزی باشد.مســیر 
شناســایی و استفاده از این تفکرات جوان نیز وابسته بر اقدام 
مدیران دولتی برای توجه به گروه های مردمی و جوان کشــور 
و اســتفاده از نیروهای خالق در سطوح اجرایی است.هرچند 
که سیاست های برخی از مدیران با مساله ورود تفکرات نوین 
به بدنه مدیریتی کشور فاصله بسیاری دارد و آن طور که باید 
و شاید شــاهد کمک های دولتی به گروه های جوان نبوده ایم.

در حال حاضر جامعه ایران در باالترین ســطح از پتانســیل 
جوان قرار دارد و جمعیت اصلی کشــور را قشر جوان تشکیل 
می دهند. در واقع فرصت طالیی پنجره جمعیتی و جوان بودن 

جمعیت کشور مهم ترین امتیاز این روزهای کشور است.
در صورت استفاده از این پتانسیل جوان و ورود تفکرات نوین 
به ســطح کشور شاهد پیشرفت و رشد جامعه خواهیم بود اما 
اســتفاده از این پتانسیل نیازمند تغییر سیاست های مدیران و 

توجه آنها به جوانان باشد. 
البته فرصت اســتفاده از این امتیاز نیز چندان طوالنی نیست 
و باید پیش از بســته شدن پنجره طالیی جمعیتی از آن بهره 
بــرد در غیر این صورت در چندین دهه آینده، با ورود جوانان 
امروز به دوران میانســالی خبری از ظرفیت های فعلی کشور 
نخواهد بود.تحقق شــعار »جهش تولید« در سال ۹۹ نیز در 
گــرو توجه به همین گروه های جــوان در عرصه های مختلف 
علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و… و بهره گیری 

از ظرفیت های آنها خواهد بود. مهر 

آنچه به مناسبت هفته جوان باید به آن توجه داشت 

اعتماد به جوانان گزینه نهایی تحول در کشور 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت خبر داد
تصمیم نهایی برای جمع آوری معتادان متجاهر

فرمانده مرزبانی ناجا تشریح کرد
بومی سازی ماموریت های مرزبانی براساس 

شعار »جهش تولید«

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد

۲ واکسن "ویروس کرونا" وارد مرحله 
آزمایشات انسانی شدند


