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پس از آن همه جنجال براي تاسيس دانشگاه فرهنگيان، حاال 
ــئوالن جديد اين دانشگاه، رويه اي تازه براي  به نظر مي رسد مس

مديريت اين مركز آموزش عالي درپيش گرفته اند. 
اين دانشگاه كه با ورود وزير جديد آموزش و پرورش، صاحب 
ــي از تعهد خدمت دانشجويان  ــي تازه شده است، دل خوش رئيس
ــد با تعهد خدمت  ــگاه معتقدند كه نباي ــدارد و مديران اين دانش ن
ــجويان دانشگاه فرهنگيان، فقط از طريق همين  گرفتن از دانش
دانشگاه، معلمان مورد نياز مدارس كشور را تامين كرد، بلكه بايد 
ــگاه ها هم استفاده كرد و راه براي  از فارغ التحصيالن ديگر دانش

جذب معلم از دانشگاه هاي ديگر هم هموار باشد.
ــال فعاليت خودش  ــان كه وارد دومين س ــگاه  فرهنگي دانش
مي شود، در كنكور سراسري سال 91 بيش از 25 هزار دانشجوي 
ــگاه، به  ــيه پذيرش كرد، اما حاال با تغيير مديريت اين دانش بورس
ــگاه، چندان موافق تعهد خدمت  ــد مديران اين دانش نظر مي رس

دانشجويان نيستند.
ــنيم گفته بود كه  ــگاه فرهنگيان به تس ــتر رئيس دانش پيش
ــي ديگر نيز مطرح  معتقدم بايد اجازه دهيم ديدگاه هاي كارشناس
ــورداري از نيروي  ــوزش و پرورش از حيث برخ ــود تا منافع آم ش
ــاني باكيفيت و سرآمد تامين شود، زيرا عده اي از كارشناسان  انس
ــت  ــو با اين سياس ــاني باكيفيت را همس بهره مندي از نيروي انس
ــراي جذب نيرو در آموزش و  ــد و معتقدند كه بايد راه را ب نمي دانن

پرورش باز كنيم.
حتي وزير آموزش و پرورش هم با اظهارنظرهاي خود درباره 
ــگاه، زمزمه هاي حذف تعهد خدمت دانشجويان را قوت  اين دانش
ــيد و عنوان كرد: تالش مي كنيم از تمام پتانسيل موجود در  بخش
ــگاه فرهنگيان بهره ببريم و آموزش و  آموزش عالي در كنار دانش
پرورش در كنار تاسيس دانشگاه فرهنگيان و تقويت آن، خود را از 

امكاناتي كه در ديگر دانشگاه ها وجود دارد، محروم نمي كند.
ــان مي دهد كه هم وزير آموزش  مجموع اين اظهارنظرها نش
و پرورش و هم رئيس دانشگاه فرهنگيان، به جذب 100درصدي 
معلم از بين فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان، اعتقادي ندارند.

ــوزش و پرورش،  ــئوالن آم ــن موضعگيري هاي اخير مس همي
ــرورش را برعهده  ــين آموزش و پ ــته وزير پيش واكنش روز گذش
ــو با فارس تصريح  ــت و حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گ داش
كرد  اگر دانشجويان دانشگاه فرهنگيان از همه امتيازات مشوقي 
پيش بيني شده مانند بورسيه و تعهد خدمت برخوردار نباشند، مانند 
ــوده و آن را قبض روح  ــگاه ب ــر خالص بر پيكره اين دانش زدن تي
خواهد كرد، زيرا دانشگاه فرهنگيان با دانشجويان معترض و بدون 

انگيزه، توفيق نخواهد داشت.
ــگاه فرهنگيان و  ــيس دانش ــي تاس ــان اصل ــي از موافق يك
ــجويان اين دانشگاه از روز نخست تحصيل، وزير  استخدام دانش
ــابق آموزش و پرورش بود، اما حاال با تغيير مديريت جديد اين  س
ــال هاي آينده، نحوه استخدام  ــت كه در س وزارتخانه، معلوم نيس

معلمان در اين وزارتخانه به چه سمت و سويي خواهد رفت.

 دانشگاه فرهنگيان: نهايي نشده است
ــگاه  ــياري از عالقه مندان تحصيل در دانش ــي كه بس در حال
فرهنگيان، به شغل معلمي عالقه دارند، ولي با وجود اظهارنظرهاي 
اخير مسئوالن آموزش و پرورش، اصال معلوم نيست دانشجويان 
ــگاه، در آينده به طور قطعي معلم شوند و به وزارت  جديد اين دانش

آموزش و پرورش راه پيدا كنند.
ــگاه فرهنگيان در  ــاور رئيس دانش اما امين اهللا فراهاني، مش
ــجويان  گفت وگو با جام جم، زمزمه هاي حذف تعهد خدمت دانش
ــت  ــگاه فرهنگيان را فعال منتفي  مي داند و مي گويد: درس دانش
ــت كه رئيس دانشگاه فرهنگيان عنوان كرده اند كه مي توانيم  اس
ــالن ديگري غير از  ــدارس، از فارغ التحصي ــذب معلمان م در ج
فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان استفاده كنيم، اما اين حرف به 
معني حذف تعهد خدمت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان نيست.

ــي در دانشگاه  فراهاني تاكيد مي كند كه بحث هاي كارشناس
ــجو در اين دانشگاه بررسي مي شود،  وجود دارد و انواع جذب دانش
اما تا نهايي شدن اين بحث ها نمي توان با قاطعيت از حذف شدن يا 

حذف نشدن تعهد خدمت دانشجويان اين دانشگاه سخن گفت.
ــگاهي و  ــود معلمان متخصص در مقاطع پيش دانش كمب
ــت كه به گفته فراهاني مي توانيم اين  ــتان، اتفاقي اس دبيرس
ــگاه  ــود را با روش هايي غير از جذب معلم از طريق دانش كمب

فرهنگيان تامين كرد.
وي خاطرنشان مي كند: چه اشكال دارد كه كمبود معلمان در 
اين مقاطع، از سوي فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد رشته هاي 
مهندسي ديگر دانشگاه ها تامين شود و درواقع، چهار سال منتظر 

نباشيم تا دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، فارغ التحصيل شوند.
ــط حرف هاي  ــد دارد اين حرف ها فق ــي تاكي ــه فراهان اگرچ
ــود و در مقطع فعلي هيچ كدام  ــي است كه مطرح مي ش كارشناس
ــجويان دانشگاه  از اين حرف ها به معني حذف تعهد خدمت دانش

فرهنگيان نيست، اما اگر مجموع اين بحث هاي كارشناسي تحت 
عنوان اصالحيه جذب دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در شوراي 
ــايد اين بحث ها  ــود، آن وقت ش عالي آموزش و پرورش مطرح ش

ديگر رنگ و بوي تغييرات قانوني به خود بگيرد. 

 نيروهاي مازاد داريم يا نداريم؟
ــي از مخالفان اصلي جذب معلم  ــر آموزش و پرورش، يك وزي
ــت و پيشتر هم علي اصغر فاني  ــوي اين وزارتخانه اس جديد از س
ــاني جديد به هر عنوان ممنوع  گفته بود: به كارگيري نيروي انس

است، چون اين وزارتخانه به اندازه كافي نيروي مازاد دارد.
ــطه، 58 هزار نيرو زياد  ــه گفته وزير در مقاطع دوگانه متوس ب
ــاس  ــدت احس ــت و در دوره ابتدايي كمبود 24 هزار معلم بش اس
مي شود.اين نبود توازن بين نيروهاي متخصص و غيرمتخصص 
ــش را پيش مي آورد كه در  در وزارت آموزش و پرورش، اين پرس
اين آشفته بازار، تكليف استخدام دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 

چه مي شود؟
ــال قبل نيز حدود 60 هزار ثبت نام  ــوي ديگر، طي دو س از س
بي ضابطه در وزارت آموزش و پرورش انجام شده است كه بسياري 
ــتند.حال با اين وضع، معلوم  ــا نيروهاي غيرمتخصص هس از آنه
نيست كه فارغ التحصيالن متخصص دانشگاه فرهنگيان ،  چگونه 
ــد با وجود كمبود بودجه اين وزارتخانه، در وزارتخانه اي  مي خواهن
كار كنند كه با تورم نيروهاي غيرمتخصص روبه روست.در حقيقت 
ــاله 25 هزار معلم فارغ التحصيل از  ــش اينجاست، اگر هر س پرس
ــتخدام آموزش و پرورش درآيند، منابع  ــگاه فرهنگيان به اس دانش
ــود، آيا تضميني هست  ــتخدام ها از كجا تامين مي ش مالي اين اس
ــال ادامه داشته باشد؛ آن هم  ــال هاي س ــتخدام ها تا س كه اين اس
ــرايطي كه اين وزارتخانه تاكنون هيچ راهكاري براي تعديل  در ش

نيروهاي غيرمتخصص در دستور كار قرار نداده است؟
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حق با شماست
پله هاي برقي اما غيرمتحرك

 اشتراني از تهران: دريافت شبكه هاي ديجيتال در منطقه 
تهرانپارس چند روزي است كه با مشكل مواجه شده است. 

ــهروندان: علت تعلق نگرفتن سبد كاال   جمع كثيري از ش
به بازنشستگان تامين اجتماعي چيست؟

ــئوالن در مورد گراني  خزنده قيمت   كياني از تنكابن: مس
ــت، لطفا اقدامي  ــات كه در اين چند روزه اتفاق افتاده اس لبني

انجام دهند.
ــاده در بزرگراه  ــران: پله هاي برقي عابر پي ــي از ته  حقيق
ــالت ابتداي خيابان دبستان از كار افتاده است از مسئوالن  رس
شهرداري منطقه مي خواهيم به اين موضوع رسيدگي كنند.

22262142info@jamejamonline.ir

زمزمه هاي حذف تعهد خدمت دانشگاه فرهنگيان
رئيس دانشگاه فرهنگيان  به جذب 100درصدي معلم از بين فارغ التحصيالن اين دانشگاه، اعتقادي ندار د

دانشگاه فرهنگيان در كنكور سراسري سال 91 بيش از 25 هزار دانشجوي بورسيه پذيرش كرد/ عكس: سعيد خليلي - جام جم

قيمت سفر به عتبات تغيير نمي كند
ــارت گفت:  ــازمان حج و زي ــج عمره و عتبات س ــاون ح مع
ــه از دوازدهم  ــد ثبت نام عتبات عاليات ك ــاي دور جدي قيمت ه

بهمن آغاز مي شود، تغيير چنداني نخواهد داشت.
ناصر خدرنژاد در گفت وگو با فارس افزود: پيش ثبت نام هاي 
عتبات عاليات براي ايام نوروز تا بيست ودوم بهمن ادامه خواهد 

داشت.
ــن دوره از اعزام ها به عتبات  ــار كرد: قيمت هاي اي وي اظه
ــت و تا قبل از آغاز ثبت نام ها  عاليات تغيير چنداني نخواهد داش
قيمت نهايي و اعالم مي شود.معاون حج عمره و عتبات سازمان 
ــج تمتع بيان كرد: هم  ــج و زيارت در خصوص قيمت هاي ح ح
اكنون در حال كار كارشناسي روي اين موضوع هستيم و تالش 
ــط هفته آينده قيمت نهايي اعالم شود.خدرنژاد  مي كنيم تا اواس
همچنين از سفر رئيس سازمان حج و زيارت به كشور عربستان و 
ديدار وي با وزير حج اين كشور خبر داد و ابراز كرد: رئيس سازمان 
حج و زيارت در هفته آينده به كشور عربستان سفر خواهد كرد و 

با وزير حج اين كشور ديدار خواهد داشت.

280 هزار معلول در كشور بيكارند
ــازمان بهزيستي گفت: 304  ــي س معاون امور توانبخش
ــده اند كه فقط 24 هزار  ــايي ش ــور شناس هزار معلول در كش

نفرشان شاغلند.
ــخنگويي افزود: با گذشت بيش از  به گزارش مهر، يحيي س
ــكل گيري فعاليت هاي توانبخشي مبتني بر جامعه  دو دهه از ش
امروز، شاهد ثمرات و تالش هاي ارزنده اي هستيم كه بر اساس 
آموزش افراد معلول و خانواده هاي آنها، انجمن هاي غيردولتي و 
گروه هاي خود يار و ديگر شبكه ها صورت گرفته است.وي اظهار 
ــتفاده مطلوب از ظرفيت هاي بخش هاي  ــك اس كرد: بدون ش
غيردولتي، گامي اساسي در پيشبرد برنامه ها محسوب مي شود و 
ترديدي نيست كه شبكه سازي ظرفيت هاي اين بخش منوط به 
ــي و تدوين اساسنامه و دستورالعملي  اجراي برنامه هاي آموزش
ــت كه با اهداف موردنظر در برنامه هاي توانبخشي مبتني بر  اس
ــه راهكارهاي آن نيز موضوع هم  ــد ك جامعه كامال منطبق باش

انديشي كارشناسان امر خواهد بود.

ــك ميليون و  ــا موادمخدر گفت: ي ــتاد مبارزه ب ــركل س دبي
ــاب بعد خانوار  ــور وجود دارد كه با احتس 325 هزار معتاد در كش
ــتقيم با مواد مخدر درگيري  ــش ميليون نفر به طور مس حدود ش
ــت تا 9 نفر جان خود را بر اثر مصرف مواد  دارند و روزانه نيز هش

مخدر از دست مي دهند.
ــا مواد مخدر،  ــتاد مبارزه ب ــزارش فارس و به نقل از س ــه گ ب
ــا رحماني فضلي اظهار كرد: اعتياد و مواد مخدر باعث  عبدالرض
ــرقت،  ــيب هاي اجتماعي و بزهكاري هايي همچون س بروز آس
ــودك آزاري  ــرآزاري و ك ــاوز به عنف، همس ــالق، قتل، تج ط

مي شود.
ــورت گرفته  ــاس پژوهش هاي ص ــح كرد: براس وي تصري
ــاغل و بيش از  ــه معتادان متاهل، 52 درصد ش ــد جامع 63 درص
ــان  ــتند، كه اين نش ــد داراي مدرك ديپلم به باال هس 75 درص
ــت و ديگر نمي توان  ــاله اي پيچيده اس مي دهد مواد مخدر، مس

گفت كه فقر، بيكاري و تجرد عامل اعتياد است. 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: نيروي انتظامي، 
از سال 86 به بعد در نظرسنجي هايي كه در بين مردم انجام داد، 
ــتين نگراني مردم  اعالم كرد موضوع مواد مخدر و اعتياد نخس
ــيج با توجه به جايگاه حساسي كه در نشان دادن  ــت، لذا بس اس
ــاركت فعال در برخورد با  ــالمي و مش چهره نظام جمهوري اس
آسيب هاي اجتماعي همچون زلزله، سيل و طرح واكسيناسيون 
ــج اطفال دارد، مي تواند در مبارزه با مواد مخدر حضوري فعال  فل

داشته و بخوبي وارد عمل شود.
رحماني فضلي با اشاره به اجراي دقيق طرح مبارزه همه جانبه 
با مواد مخدر و روانگردان ها به صورت پايلوت در پنج شهرستان 
ــتان هاي اصفهان، كرمانشاه، همدان، مازندران و تهران  در اس
پيشنهاد داد: بسيج اجراي اين طرح را در پنج مركز استان  بررسي 
و زمان بندي هاي مربوطه را مشخص كند، تا ان شاءهللا در اسفند 
ــن طرح امضا و از فروردين  ــاه تفاهم نامه نهايي براي ادامه اي م

سال 93 اجراي طرح شروع شود.

مديركل محيط زيست استان تهران گفت: موافقت نامه اي 
ــت كه  ــهرداري در حال تهيه اس ــت و ش ــان محيط زيس مي
براساس آن، بهره برداري از بخش تفرجي پارك پرديسان به 

مدت ده سال به شهرداري تهران واگذار مي شود.
ــادي حيدرزاده در گفت وگو با فارس اظهار كرد:  محمده
ــت و شهرداري  هم اكنون موافقت نامه اي ميان محيط زيس
ــاس آن، بهره برداري از بخش  ــت كه براس در حال تهيه اس
ــان به مدت ده سال به شهرداري تهران  تفرجي پارك پرديس

واگذار مي شود.
ــتان تهران با بيان اين كه در  ــت اس مديركل محيط زيس

ــت، افزود: با توجه  ــكيل شده اس اين باره كميته راهبري تش
ــهرداري ها هستند،  ــهري ش به اين كه متولي پارك هاي ش
ــد تا  ــراي يكپارچگي تصميم گرفته ش ــاس ب ــر همين اس ب
بهره برداري از بخش تفرجي اين پارك به شهرداري تحويل 
ــود؛ همان اتفاقي كه براي پارك هاي چيتگر و لويزان  داده ش
ــت.وي با بيان اين كه اين امر به هيچ وجه به عنوان  افتاده اس
فروش و واگذاري پارك پرديسان به شهرداري نيست، ادامه 
داد: براساس اين موافقت نامه، فقط بخش تفرجگاهي پارك 
پرديسان به شهرداري تهران به مدت ده سال واگذار مي شود 

كه در پايان ده سال، قابل تمديد خواهد بود.

ــاور ارشد سازمان جهاني بهداشت عنوان كرد: براساس  مش
ــير مادراني كه در  ــي هاي صورت گرفته در اصفهان، در ش بررس
ــرب، كادميوم، آرسنيك و  معرض هواي آلوده قرار گرفته اند، س

جيوه مشاهده شده است.
ــادي در همايش هواي پاك  ــنا، رويا كليش ــه گزارش ايس ب
افزود: در جامعه مردم تصور مي كنند آلودگي هوا روي سالمندان 
و بيماران قلبي و ريوي بيشترين تاثير را مي گذارد، اين در حالي 
ــت كه زنان باردار، جنين و نوزاد شيرخوار بيشترين صدمه را  اس

خواهند ديد.

مشاور ارشد سازمان جهاني بهداشت ادامه داد: بر اساس 
ــه ايجاد تغييرات در  ــات صورت گرفته، آلودگي هوا ب تحقيق
ــلول ها و در نهايت ابتال به بيماري هايي  ــلول ها و پيري س س
ــي و ايجاد لخته هاي خوني  ــرطان، قلبي  و عروق همچون س

منجر مي شود.
ــوا جهش هاي ژنتيك از  ــادي تصريح كرد: آلودگي ه كليش
ــه جهش ژن (CYP1A1) در جنين را به دنبال دارد و اين  جمل

بيماري در زمان كودكي يا سنين باالتر خود را نشان مي دهد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اظهار 
ــرد: كمبود ويتامين D در 90 درصد زنان، 70 درصد مردان و  ك
ــد كودكان اصفهاني وجود دارد كه به علت آلودگي هوا  60 درص

سنتز توليد ويتامين D در بدن صورت نمي گيرد.
ــث افزايش  ــود ويتامين D باع ــه داد: كمب ــادي ادام كليش
بيماري هاي ديابت و MS مي شود و اين بيماري ها شاخص هايي 

است كه ميزان شدت آلودگي را در اصفهان نشان مي دهد.
ــيب ديدن  ــي هوا باعث آس ــه اين كه آلودگ ــاره ب وي با اش
اليه داخلي رگ ها و در نهايت گرفتگي رگ ها و بروز سكته هاي 
ــود، تصريح كرد: يكي از داليل كاهش سن  قلبي و مغزي مي ش

بروز سكته هاي قلبي و مغزي در اصفهان، آلودگي هواست.

روزانه 9 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر مي ميرند

واگذاري بخشي از پارك پرديسان به شهرداري

شير مادران اصفهاني داراي سرب ، كادميوم، آرسنيك و جيوه


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08
	page09
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20



