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رئیس دانشگاه فرهنگیان اعالم کرد :

جذب  ۴۵هزار دانشجو معلم در سال تحصیلی جدید

رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان بــا اشــاره بــه جــذب  ۴۵هــزار
دانشــجو معلــم در ســال تحصیلــی جدیــد ،از اجــرای طــرح
جامــع دانشــگاه فرهنگیــان خبــر داد و گفــت :بــر اســاس
ایــن طــرح ،عــاوه بــر مراکــز و پردیسهــای موجــود۳۱ ،
دانشــگاه جامــع در مراکــز اســتانها ایجــاد خواهیــم کــرد.
دکتــر حســین خنیفــر در گفتگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
اینکــه دانشــگاه فرهنگیــان ،بــه عنــوان یکــی از مراکــز
تربیــت معلــم در کنــار دانشــگاه شــهید رجایــی ،در ســال
گذشــته حــدودا ً  ۴۰هــزار دانشــجو بــه صــورت پیوســته
و مهــارت آمــوز جــذب کــرده اســت ،اظهــار کــرد :طبــق
تصمیمهایــی کــه تاکنــون اتخــاذ شــده در ســال  ۹۸حــدود
 ۲۵هــزار دانشــجوی پیوســته را در  ۲۶رشــته اصلــی جــذب
خواهیــم کــرد؛ همچنیــن در چنــد هفتــه آتــی منتظــر اعــام
نتایــج ردیــف مــاده  ۲۸بــرای دانشــجوی مهــارت آمــوز
هســتیم .احتمــاالً در ســال  ۴۵ ،۹۸هــزار دانشــجو جــذب
دانشــگاه فرهنگیــان میشــوند.

وی در ادامــه بــه توضیــح شــرایط دانشــجویان مهــارت آمــوز
پرداخــت و گفــت :عالقــه منــدان بــه معلمــی کــه زیــر ۳۰
ســال هســتند و در رشــتههای مــورد نیــاز مــا فارغالتحصیــل
شــدهاند ،میتواننــد در آزمونــی کــه در اواخــر خــرداد و تیــر
توســط آمــوزش و پــرورش انجــام میشــود شــرکت کننــد،
در صــورت قبــول شــدن وارد مصاحبــهای میشــوند کــه
ویژگیهــای عمومــی آنهــا مــورد ســنجش قــرار میگیــرد،
بعــد از قبولــی در مصاحبههــا بــه عنــوان مهــارت آمــوز
مــادهی  ،۲۸وارد سیســتم آموزشــی میشــوند و پــس
از یــک ســال آمــوزش در نهایــت بــه صــورت رســمی_
آزمایشــی اســتخدام میشــوند.
رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان در پاســخ بــه ســوالی مبنــی
اینکــه آیــا امکانــات و ظرفیــت دانشــگاهها مطابــق بــا تعــداد
پذیــرش دانشــجویان اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
امســال  ۲۰هــزار فارغالتحصیــل خواهیــم داشــت ،فضــا
بــرای ورود دانشــجوهای جدیــد فراهــم میشــود عــاوه بــر
آن در بســیاری از اســتان بهســازی و ترمیــم مراکــز را شــروع
کردیــم کردهایــم ،همچنیــن طبــق صحبتهــای انجــام
شــده دانشــگاههایی کــه تعــداد دانشــجوهای آنهــا کــم شــده
اســت میــزان مشــخصی از فضــای آموزشــی را در اختیــار

دانشــگاه فرهنگیــان قــرار میدهنــد .وی افــزود :دانشــجویان
مهــارت آمــوز نیــز معمــوالً آخــر هفتــه (پنــج شــنبه و
جمعــه) در دانشــگاه حضــور دارنــد و هــر فــرد معمــوالً در
اســتان خــودش مشــغول مهــارت آمــوزی بنابرایــن ایــن
دانشــجویان بــا مشــکل خاصــی رو بــرو نمیشــوند.
رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان از تصویــب و اجــرای طــرح
جامــع دانشــگاه فرهنگیــان خبــر داد و گفــت :در ایــن طــرح
عــاوه مراکــز و پردیسهــای موجــود ۳۱ ،دانشــگاه جامــع در
مراکــز اســتانها ایجــاد خواهیــم کــرد.
دکتــر خنیفــر بــا تاکیــد بــر اینکــه بیشــتر دانشــجو معلمهــا
«تــرددی» هســتند ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه وجــود ۹۸
مرکــز پردیــس در کل کشــور شــیوه جــذب مــا اغلــب بــه
روش جــذب بومــی اســت و هــر دانشــجو در اســتان خــودش
مشــغول تحصیــل میشــود .امیدواریــم بــا تــرددی بــودن و
عــدم بیتوتــه دانشــجویان وضــع موجــود را بهتــر مدیریــت
کنیــم .وی در ادامــه افــزود :دانشــگاه فرهنگیــان هیــچ
اســتانی را مجبــور نمیکنــد کــه در صــورت عــدم ظرفیــت
دانشــجو بپذیــرد ،درواقــع اولویــت مــا اســتانهایی ماننــد
مثــل کردســتان و خوزســتان هســتند کــه اعــام جــای
خالــی میکننــد.

واکنش معاون گردشگری به ماجرای «سد لفور»:

گردشگری هنجارشکن نیست
معــاون گردشــگری در واکنــش بــه انتقــاد یــک نماینــده
مجلــس و مقامــات دادســتانی در ماجــرای «ســد لفــور»،
گفــت :هنجارشــکنی نــه در متــن گردشــگری تعریــف شــده
و نــه شــائبهی آن را مطــرح میکنــد.
در تعطیــات اخیــر تصاویــری از تعــدادی مســافر بــا پوشــش
نامتعــارف در حــال قایقســواری در ســد لفــور واقــع در
منطقــه ســوادکوه از توابــع اســتان مازنــدران منتشــر شــد
کــه نخســت بــا واکنــش امامجمعــه بابــل و ســپس مقامــات
دادســتانی اســتان مازنــدران مواجــه شــد و از احضــار برخــی
مســئوالن آن منطقــه و دســتگیری یکــی از عوامــل ایــن
هنجارشــکنی ،خبــر داده شــد .ایــن ماجــرا انتقــاد علــی
مطهــری نماینــده مجلــس را نیــز برانگیخــت .او در یــک
پیــام توئیتــری از وزارت نیــرو و ســازمان میــراث فرهنگــی
و گردشــگری خواســته بــود نســبت بــه ایــن قانونشــکنی
پاســخگو باشــند.
ولــی تیمــوری ،معــاون گردشــگری نیــز در واکنــش بــه
انتقادهایــی کــه متوجــه ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری در ماجــرای ســد لفــور شــده اســت ،بــه
ایســنا گفــت :حــوزه گردشــگری اخالقمــدار اســت .نــه تنهــا
در ایــران ،بلکــه در ســطح بینالمللــی و بــرای آن کدهــای

اخالقــی طراحــی شــده کــه بــر ایــن اســاس بــه جامعــه
محلــی ســفارش میکنــد خدمــات شایســته بــه گردشــگر
بدهــد و در عیــن حــال گردشــگر را ملــزم میکنــد بــه
قوانیــن ،عــرف و هنجارهــای جامعــه محلــی و میزبــان احترام
بگــذارد .او بــا بیــان اینکــه ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری همــواره بــه کدهــای اخالقــی
گردشــگری پایبنــد بــوده و از جامعــه میزبــان و مهمــان نیــز
خواســته کــه متعهــد باشــند ،تصریــح کــرد :گردشــگری
هنجارشــکن نیســت و عــرف ،قوانیــن و باورهــای محلــی را
نادیــده نمیگیــرد و متــن آن نیــز ایــن هنجارشــکنیها را
تأییــد نمیکنــد.
معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری گفــت :زمانــی کــه آن اتفــاق در ســد
لفــور رخ داد ،قطعــاً مقامــات قضائــی بررســی کــرده و بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه محــل وقــوع آن ناهنجــاری در
حــوزه اختیــار و نفــوذ ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری نبــوده و مســئولیت آن از اختیــار عمــل
و نظــارت ایــن ســازمان خارج بــوده اســت .وی اضافه کــرد :از
طرفــی آن افــراد هنجارشــکن نیــز در قالــب آژانس مســافرتی
بــه ایــن ســد ســفر نکــرده و یــا راهنمــای تــور همــراه آنهــا
نبــوده کــه از ایــن نظــر مســئولیتی متوجــه ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری بــرای برخــورد بــا

خاطیــان ،باشــد .تیمــوری بیــان کــرد :داشــتن ایــن انتظــار
از ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
بــرای پاســخگویی در ایــن حادثــه مثــل ایــن میمانــد کــه
در جــاده چالــوس کــه اتفاقــاً محــور گردشــگری اســت،
تصادفــی رخ دهــد ،امــا از ایــن ســازمان انتظــار داشــته
باشــند کــه پاســخگوی تصــادف رخ داده باشــد .واضــح اســت
کــه هــر دســتگاهی مســئولیتی دارد و مطابــق بــا آن بایــد
انتظــار داشــت .او افــزود :در ماجرایــی کــه ارتباطــی بــا حــوزه
گردشــگری نــدارد شــاید نشــانه گرفتــن انگشــت اتهــام بــه
ســمت آن ،کمــی شــتابزدگی باشــد .متأســفانه بارهــا پیــش
آمــده ،اتفاقــی کــه کوچکتریــن ارتباطــی بــه حــوزه
گردشــگری نداشــته را بــا نــام آن گــره زدهانــد و تمــام
تالشهــا را خــراب کردهانــد .ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری از دســتگاههای نظارتــی
درخواســت میکنــد وارد موضــوع شــوند و اجــازه ندهنــد
ایــن اتفاقــات تکــرار شــود .معــاون گردشــگری ســپس اظهــار
کــرد :زمانــی کــه ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشــگری را در ماجــرای ســد لفــور زیــر ســوال میبردنــد،
آیــا کســی ایــن موضــوع را مطــرح یــا بررســی کــرد کــه
وزارت نیــرو بــر چــه اساســی در ایــن ســد کار گردشــگری
انجــام میدهــد؟! بهجــای بررســی ایــن مســائل ،ســازمان
میــراث فرهنگــی و گردشــگری را زیــر ســوال بردنــد.

گردشگر فرانسوی:

ایران اشتباههای  ۵۰سال پیش فرانسه را تکرار میکند

یــک گردشــگر فرانســوی بــا اشــاره بــه وضعیــت نابهســامان
ســواحل ایــران و زبالههــای رهــا شــده در طبیعــت ،گفــت:
حــدود  ۵۰ســال پیــش مــا هــم در فرانســه اشــتباههای
بزرگــی داشــتیم و طبیعــت را بــه مخاطــره انداختیــم ،بــه نظــر
میآیــد ایــران درحــال تکــرار همــان اشــتباهها اســت.
ژان بــرای دومیــن بــار بــه ایــران ســفر کــرده بــود ،در ســفر
قبلــی شــهرهای تاریخــی ایــران ،مثــل اصفهــان ،کاشــان،
شــیراز ،یــزد و تهــران را دیــد و اینبــار بــه همــراه یــک
گــروه هفــت نفــره بــه نــوار غربــی ایــران و اســتان هایــی
همچــون خوزســتان ،کرمانشــاه ،همــدان ،زنجــان ،آذربایجــان

غربــی و شــرقی ،اردبیــل ،گیــان و نــوار ســاحلی دریــای
خــزر ســفر کــرد .او بــه ایســنا گفــت« :کاســپین» یکــی از
بــا اهمیتتریــن دریاچههــای دنیــا اســت ،خوشــحال بــودم
کــه قــرار اســت در ایــن ســفر آن را ببینــم ،حــدود  ۵هــزار
کیلومتــر راه آمدیــم تــا بــه بزرگتریــن دریاچــه کــره زمیــن
برســیم امــا همــه آن زیبایــی کــه دربــارهاش خوانــده و شــنیده
بــودم در میــان زبالههــا و بینظمــی احاطــه شــده بــود .از
بهــم ریختگــی ســاحل ،حجــم زبالــه و اقداماتــی کــه بیشــتر
بــه تخریــب منجــر شــده اســت ،تعجــب کــردم.
ایــن گردشــگر کــه از حامیــان محیــط زیســت اســت،
اضافــه کــرد :دکــه هایــی کــه بــه عنــوان کافــه و رســتوران
در ســاحل ســاخته شــده ،بــه قــدری نامنظــم ،بهــم ریختــه
و ناپایــدار بــود کــه انــگار قــرار اســت تــا  ۲۰ســال دیگــر

وجــود نداشــته باشــند .وی ادامــه داد :ایــران کشــور بســیار
زیبایــی اســت ،متاســف شــدم وقتــی دیــدم مــردم طبیعــت
را محافظــت نکــرده و بــه آن احتــرام نمیگذارنــد .در برخــی
مناطــق مثــل ســواحل مازنــدران و گیــان بــه نظــر میرســد
عمــدا ً میخواهنــد زیبایــی را از بیــن ببرنــد .ایــن رفتــار
غیرمســؤوالنه چنــدان خوشــایند نیســت.
ایــن گردشــگر فرانســوی گفــت :موضــوع حفــظ طبیعــت اصـ ًا
ربطــی بــه ایرانــی و یــا فرانســوی بــودن نــدارد .ایــن مشــکل،
بینالمللــی اســت و کشــورهای زیــادی از گذشــته تــا بــه
حــال بــا آن درگیــر بودهانــد .در فرانســه هــم ایــن اشــتباه
هــا رخ مـیداد ،امــا بــا آگاه شــدن مــردم بــه ترمیــم و جبــران
اشــتباه هــای گذشــته پرداختنــد .وقتــی طبیعــت را زیبــا نگــه
داریــم نس ـلهای آینــده هــم از آن بهــره منــد خواهنــد شــد.
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عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

رئیس جمهور در تعیین سرپرست وزارت آموزش
و پرورش به ظرفیت زنان فرهنگی توجه کند

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون امــور داخلــی کشــور و
شــوراها بــا اشــاره بــه پذیرفتــه شــدن اســتعفای وزیــر
آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد :اکنــون فرصــت مناســبی
اســت تــا رئیــس جمهــور در تعییــن سرپرســت بــرای
وزارت آمــوزش و پــرورش بــه قولهایــی کــه در خصــوص
مدیریــت بانــوان داده اســت بیشــتر عمــل کنــد.
پروانــه مافــی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
ظرفیــت بــاالی آمــوزش و پــرورش از نظــر بانــوان فرهنگــی
بیــان کــرد :اکنــون کــه اســتعفای وزیــر آمــوزش و پــرورش
از ســوی رئیــس جمهــور پذیرفتــه شــده اســت بــه رئیــس
جمهــور توصیــه میکنــم تــا در تعییــن سرپرســت بــرای
وزارت آمــوزش و پــرورش از فرصــت مناســبی کــه بــرای
عمــل بــه قولهایــی کــه در خصــوص مدیریــت بانــوان
دادهانــد اســتفاده کنــد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس تصریــح کــرد :شــخصیت
بانــوان فرهنگــی و مســتعد بــر تصــدی مدیریتهــای ارشــد
در وزارت آمــوزش و پــرورش زیــاد اســت و فرصــت مناســبی
اســت تــا رئیــس جمهــور بــرای عمــل بیشــتر بــه قولهایــی
کــه در خصــوص مدیریــت بانــوان دادهانــد از آن بهــره ببــرد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :دوره سرپرســتی کوتــاه وزارتخانــه
فرصــت مناســبی اســت تــا محکــی بــرای ســنجیدن
مدیریــت بانــوان در پســتهای مدیریتــی ارشــد بــرای
رئیــس جمهــور و ســایرین باشــد.

معاون سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی :

هفته فرهنگی ترکمنستان در ایران برگزار میشود

معــاون ســازمان فرهنــگ وارتباطــات اســامی در دیــدار
ســفیر ترکمنســتان در تهــران از گشــایش هفتــه فرهنگــی
ایــن کشــور در ایــران بــه میزبانــی ایــن ســازمان بــا
همــکاری وزارت فرهنــگ عشــقآباد خبــر داد.
ســید محمدحســین هاشــمی در دیــدار بــا احمــد قربــان اُف،
ی فرهنگــی ایــران
بــا اشــاره بــه ســوابق دوســتی و همــکار 
و ترکمنســتان اظهــار داشــت :ســفر مقامــات فرهنگــی و
امضــای اســناد فرهنگــی بیــن ایــران و ترکمنســتان کــه
البتــه موافقتنامههــای فرهنگــی هــم شــامل آن میشــود،
منجــر بــه بســط و توســعه روابــط شــده اســت.
معــاون همکاریهــای علمــی و فرهنگــی ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی افــزود :برگــزاری هفتههــای
فرهنگــی نشــان از تعامــات و ارتباطــات گســترده ایــران و
ترکمنســتان دارد کــه منجــر بــه آشــنایی دو ملــت در زمینــه
زبــان و فرهنــگ یکدیگــر میشــود.
وی هــدف از برگــزاری هفتههــای فرهنگــی را شــناخت
و درک مشــترک دو ملــت از یکدیگــر دانســت و گفــت:
فرهنــگ نقــش بســیار عمــدهای در ارتباطــات بینالملــل
ایفــا میکنــد و بــه عنــوان مقولــه بنیادیــن در روابــط
بینالملــل محســوب میشــود.
هاشــمی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتــه فرهنگــی
ترکمنســتان در ایــران گفــت :ایــن هفتــه ( ٢٦تــا ٢٨
خــرداد) بــا همــکاری ادارهکل همکاریهــای فرهنگــی و
امــور ایرانیــان خــارج از کشــور ،رایزنــی فرهنگــی ایــران
در ترکمنســتان و وزارت فرهنــگ ترکمنســتان بــا اجــرای
برنامههــای موســیقی ،شــعر ،ادب و نمایشــگاه صنایــع
دســتی و هنرهــای تجســمی در تهــران برگــزار خواهــد شــد.
وی تأکیــد کــرد :وزیــر فرهنــگ ترکمنســتان بــه همــراه
هیأتــی متشــکل از  ٥٠تــن از هنرمنــدان برجســته ایــن
کشــور شــنبه آتــی ( ٢٥خــرداد) بــه تهــران میآینــد و
بــه مــدت ســه روز بــا همــکاری ســفارت ترکمنســتان در
تهــران و بــه میزبانــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی
در کشــورمان حضــور دارنــد .هاشــمی در ادامــه بــه اهــم
برنامههــای هفتــه فرهنگــی ترکمنســتان در ایــران اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن رویــداد فرهنگــی از تمــام حوزههــای
هنــری و فرهنگــی؛ چــون کتــاب ،فیلــم ،موســیقی ،تئاتــر و
صنایــع دســتی بهــره گرفتــه میشــود.

