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آموزش حداقل یک مهارت
فنی به سربازان در طول خدمت
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دریچه

مگر ما چگونه می بینیم؟
انگار در قاموس زمینهای خاکی و ساختمانهای
مخروبه برخی محله ها نوشته شده اســت؛ اینجا
جوالنگاه زنــان و مــردان معتادی است که زندگی
ودیگر هیچ چیز برایشان اهمیت ندارد .گاهی این
جوالنگاه ها به مرکز خرید و فروش مواد مخدر تبدیل
می شود ،بعید به نظر می رسد ماموران قانون ندانند
و نبینند این همه خرده فروشی را .مگر ما چگونه می
بینیم؟ ما چشم ها و دوربین های ویژه ای نداریم که
احتماال دیگران آن را نداشته باشند .ای کاش روزی
را هم ببینیم که شهرها و تمام زندگی ها برای همیشه
پاک شود از لوث این مواد تباهی ساز.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش؛

ازدواج زودهنگام از عوامل ترک تحصیل
دختران در مناطق محروم است
معاون آمــوزش متوسطه وزارت آمــوزش و پــرورش ؛ ازدواج
زود هنگام دختران را یکی از عوامل ترک تحصیل در مناطق
محرومدانست.بهگزارشمرکزاطالعرسانیوروابطعمومی
وزارت آموزش و پرورش ،علی زرافشان ،دیروزدر دیدار معاون
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با وزیرآموزش و پرورش
درساختمان شهید رجایی گفت :دسترسی دختران به
آموزش یکی از شاخص هایی است که آموزش و پرورش روی
آن تمرکز کرده و هر سال پیگیر اسمی دانش آموزان بازمانده
از تحصیل است  .وی ازدواج زودهنگام در برخی استان ها و
مناطق محروم را یکی از عوامل دسترسی نداشتن دختران به
تحصیلبرشمردوتصریحکرد:معلمانغیرهمجنسومعلمان
غیربومی از دیگر عوامل ترک تحصیل دختران در مناطق
محروم هستند .زرافشان خاطرنشان کرد :همکاری بیش از
پیش معاونت زنان و خانواده با آموزش و پرورش باعث توسعه
و تقویت پوشش تحصیلی در مناطق محروم خواهدشد .وی با
اشاره به وضعیت اشتغال دختران روستایی اظهارکرد :تنها
 ۳۶درصد از دختران در مناطق محروم روستایی در رشته
هایفنیوکاردانشتحصیلمیکنندکهاینموضوع،توسعه
مراکز فنی و حرفه ای را ضروری می سازد.

در گفت و گو با معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شد

آلودگی هوا؛دستگاه های کم کار و بودجه هایی شبیه صفر
دانش پور -معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیط زیست با بیان این که نباید تصور کنیم
مشکالت مربوط به آلودگی در شهرهای بزرگ به یک باره
حل می شود ،گفت :با وجود اقدامات خوبی که طی سال
های گذشته برای حل مشکل آلودگی هوا انجام شده
است اما برخی دستگاه ها به دالیل مختلف وظایف خود را
به درستی انجام نمی دهند که اصلی ترین دلیل آن تامین
نشدن منابع مالی است .مسعود زندی همچنین در گفت
وگو با خراسان ادامه داد :دولت طی چند سال گذشته
در بحث آلودگی هوا چندین مصوبه داشته است از جمله
این مصوبات برای کاهش آلودگی هوا؛ مصوبه هیئت
وزیران در سال  ،93برش یک ساله کاهش آلودگی هوا
که از طریق معاونت اجرایی دنبال می شود و همچنین
قانون هوای پاک که ابالغ شده ،بوده است  .این برنامه ها
روی موضوعات منابع متحرک  ،منابع ثابت و موارد دیگر
مربوط به کاهش آلودگی هوا اثر دارد .وی افزود :توزیع
سوخت استاندارد مطابق با استاندارد یورو  4به ویژه در
کالن شهرها تکلیفی است که دولت بر عهده وزارت نفت
گذاشته است و ما هم پیگیر آن هستیم .زندی گفت :عالوه
براین بحث معاینه فنی را با جدیت دنبال کردیم و سامانه
سیمفا نیز راه اندازی شده است  .همچنین مانع از شماره
گذاری موتور سیکلت های کاربراتوری شدیم  .وی در
ادامه گفت :تولید خودروها مطابق با استاندارد یورو  4نیز
از دیگر مواردی است که پیگیری می کنیم.معاون مرکز
ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با
تاکید بر این که در کمیته های کاهش آلودگی هوا به دنبال
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پیگیری مباحث مدیریتی هستیم ،گفت :تالش می کنیم
برای منابع آالینده محدودیت ایجاد کنیم تا تولید و انتشار
آلودگی به حداقل ممکن برسد به عنوان مثال برنامه هایی
مثل طرح زوج و فرد از در منزل یا شناور کردن ساعات رفت
و آمد اداره ها را پیشنهاد می دهیم .این موضوعات مباحث
مدیریتی است که باید در کارگروه ها بحث شود.وی معاینه
فنی موتورخانه ها را یکی از موضوعاتی برشمرد که در
کاهش آلودگی منابع ثابت بسیار تاثیر گذار است و گفت:
از آن جا که این موضوع ،مسائل حاشیه ای زیادی دارد،
تهیه آیین نامه و اجرای آن زمان زیادی می برد.
▪معضل کالن شهرها

معاون مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط
زیست در پاسخ به این سوال که با وجود اقدامات انجام
شده چرا شهرهای بزرگ از جمله تهران همچنان با معضل
آلودگی هوا مواجه هستند ،گفت :بحث مهمی که به
خصوص درباره شهر بزرگی مثل تهران وجود دارد ظرفیت
این شهر است متاسفانه منابع آالینده  ،میزان ساخت و
ساز ها و جمعیتی که در این شهر ساکن شده بیشتر از
ظرفیتی است که یک شهر می تواند تحمل کند .به عبارتی
در شرایطی که در این شهر در طول سال شاهد  100روز
آلوده هستیم اما بدون توجه به این موضوع ساالنه -500
 400هزار خودرو و همچنین در طول سال جمعیت بیشتر
و موتور سیکلت های بیشتری به این شهر اضافه می شوند.
این درحالی است که اقدامات خوبی انجام شده است و
تاثیر کاهش آلودگی هم روی آالینده ها مشاهده میشود

...

آموزش و پرورش

به نحوی که در ســال  92تعداد روزهــای ناسالم شهر
تهران حدود  160روز بود و اکنون به کمتر از 100روز
رسیده است.زندی با تاکید بر این که با این همه تصور حل
مشکالت به یک باره امکان پذیر نیست ،خاطرنشان کرد:
متاسفانهدستگاههایمتولیکاهشآلودگیهواتکالیفی
که به آن ها داده شده را به دالیل مختلف به درستی انجام
نمی دهند .به عنوان مثال نوسازی ناوگان حمل و نقل
عمومی به وزارت کشور مربوط می شود اما منابع اعتباری
به موقع داده نمی شود .از این رو می توان گفت اصلی
ترین مشکالت تامین نشدن منابع مالی است.وی درباره
آلودگی آبان ماه شهر تهران نیز اظهار کرد :در ماه اخیر در
شهر تهران بیشتر موضوع گردو غبار مطرح بود که منشأ



آن در دشت های اطراف تهران و حتی استان قزوین است
ولی در نیمه دوم سال آلودگی شهر تهران عمدتا ناشی از
منابع احتراقی و به خصوص ناشی از تردد خودروهاست.
در عین حال دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران
نیز درباره این موضوع اظهار کرد :آلودگی هوا در آبان
ماه امسال به دلیل نبود بارندگی و هجوم ریزگردها از
کشورهای همسایه است که ربطی به آالیندههای شهری
و خودروها ندارد .به گزارش فارس ،کیومرث کالنتری
افــزود :بیشتر مشکل آلودگی هوا مدیریتی است .اگر
همه دستگاهها به عملکرد خود عمل کنند و شهروندان
همکاری الزم را داشته باشند قطعا مهار آلودگی در حد
نپذیر است.
قابلقبول امکا 

...

فرهنگیان

« 50هزار معلم» کالسی برای تدریس ندارند

اعطای وام  ۵۰۰میلیون ریالی مسکن به فرهنگیان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت 50 :هزار معلم داریم که کالسی برای آن ها وجود
ندارد اما از آموزش و پرورش حقوق میگیرند .به گزارش تابناک ،عبدالرضا مصری همچنین در پاسخ به این پرسش
که «آمار  60هزار نیرویی که در آموزش و پرورش خدمت نمیکنند اما حقوق دریافت میکنند ،صحت دارد؟»،
گفت :این آمار را متفاوت دریافت می کنیم؛ ممکن است رقم بیشتر یا کمتر باشد اما این مسئله وجود دارد .وی
تصریح کرد :عامل مهم مشکالت بودجهای آموزش و پرورش این است که بهینهسازی هزینهها صورت نگرفته است
و تا زمانی که این مشکل حل نشود ،وضعیت بودجه آموزش و پرورش اصالح نمیشود .عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس شورای اسالمی گفت :بودجهای که امسال برای آموزش و پرورش تعیین شده اگر کام ً
ال تخصیص
یابد ،بودجه مناسبی است .به گزارش فارس ،مسئله وجود  60هزار حقوقبگیری که در آموزش و پرورش خدمت
نمیکنند نخستین بار توسط معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد و پس از آن برخی مسئوالن
از جمله وزیر آموزش و پرورش آن را تکذیب کردند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اعطای وام 50میلیون تومانی احداث و خرید مسکن به
فرهنگیان متقاضی خبر داد .به گزارش فارس ،گودرز کریمیفر از انعقاد قرارداد تفاهمنامه همکاری فی مابین
این وزارت با بانک ملی خبر داد و اظهار کرد :این قرارداد در قالب وام و تسهیالت مراجعه از سقف  50میلیون
تا یکصد و پنجاه میلیون ریال در اختیار فرهنگیان قرار خواهد گرفت .کریمیفر ادامه داد :اعطای وام احداث
یا خرید مسکن ،تا سقف  500میلیون ریال با سود  12درصد و بازپرداخت  10ساله از دیگر سیاستهای این
وزارتخانه برای کالن شهرها و مراکز استانی با جمعیتی بیش از  200هزار نفر است .مدیرکل تعاون و پشتیبانی
وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد :در صورت دریافت وام احداث مسکن ،بازپرداخت اقساط از  10سال به 12
سال افزایش مییابد .وی پرداخت وام مسکن را بر اساس اولویت به زنان سرپرست خانوار فاقد مسکن 20 ،تا
 30سال سابقه خدمت10 ،تا  20سال سابقه خدمت و فرهنگیان فاقد مسکن بدو استخدام تا  10سال سابقه
خدمت بیان کرد.
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از میان خبرها
رئیس جهاد دانشگاهی بیان کرد

رواج سرقت علمی بهخاطر مبنا شدن مدرک
رئیس جهاد دانشگاهی گفت :یکی از دالیل رواج سرقت
علمی این است که جامعه مبنای ارتقا را روی مدرک
گذاشته است نه سواد علمی .به گزارش ایسنا ،حمیدرضا
طیبی در مراسم پایانی بیست و چهارمین دوره جشنواره
کتابسالدانشجوییکهدیروزدوشنبهدردانشگاهتهران
برگزار شد ،افزود :اتفاق ناگواری که طی سالهای اخیر
رواج یافته شبه علم یا سرقت علمی است که این
موضوع رو به رشد است.
شاید یکی از دالیــل ایــن کــار ایــن باشد
که جامعه مبنای ارتقا را روی مدرک
گذاشته است نه سواد علمی .زمانی که
مبنا مدرک شود به جای اینکه عاقالنه
فکر کنیم برای حل مشکالت به
ســوی واردات و استفاده از
درآمدهای نفت می رویم.
طیبی یکی از مشکالت
کــشــور را دیــدگــاههــای
فــکــری ســیــاســی بیان
کرد و گفت :نیروهای
سیاسی ما به دنبال

به حاشیه راندن مسائل اصلی و به متن آوردن حاشیهها
هستند .ما باید مشکالت را به صورت عاقالنه حل کنیم.
در کشور دو طرز فکر وجود دارد؛ انقالبی باشیم و به
دنبال بومی کردن فکر و دیگری اینکه ارتباطاتمان را
با دنیا قو یتر کنیم ،این منحنیها نباید واگرا باشند
و باید در نقطهای به هم برسند؛ نقطهای که انقالبی
بــودن ما را نشان دهد و بتوانیم ارتباطمان
را با کشورهای دیگر حفظ کنیم .رئیس
جهاد دانشگاهی در ادامه با بیان اینکه
پیشرفت کشور باید بر اســاس توسعه
فناوری باشد و مشکالت به صورت
علمی حل شــود ،افــزود :بــزرگ ترین
مسئله برای محققان این است که
علم آنها در خدمت تولید
قــرار بگیرد .اگر این
کار را انجام دهیم
و از دانشجویان
حــمــایــت کــنــیــم،
مهاجرت به حداقل
میرسد.

جزئیات دستورالعمل جدید
دریافت گواهی نامه بدون سربازی
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای
مسلح ،در خصوص ابالغ ماده  54قانون بیمه شخص
ثالث ،گفت :در این مــاده موانع دریافت گواهی نامه
برداشته شده است و افراد واجد شرایط میتوانند به
راحتی مسیر یادشده را طی کنند.
ســردار موسی کمالی ،رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستادکل نیروهای مسلح در گفتوگو با فارس،
دربــاره جزئیات اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح به
نیروی انتظامی و ابــاغ اجــرای مــاده  54قانون بیمه
شخص ثالث اظهار کرد :در گذشته اگر آقایان به سن
مشمولیت میرسیدند و متقاضی دریافت گواهی نامه
بودند ،حتم ًا باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص
میکردند .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مسلح ،تصریح کرد :اگر متقاضی ،دانشآموز

یا دانشجو بود باید به مدرسه یا دانشگاه مراجعه و بعد از
گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل و تحویل آن به نظام
وظیفه ،مجوز الزم برای صدور گواهی نامه را دریافت
میکرد .وی گفت :خانمها برای دریافت گواهی نامه
هیچ مشکل خاصی نداشتند اما آقایان باید آن فرایند
طوالنی را طی میکردند که خوشبختانه با ابالغ این
ماده قانونی ،آقایانی که به سن مشمولیت میرسند
برای دریافت گواهی نامه نیازی نیست چنین مراحلی
را طی کنند .سردار کمالی در خصوص غایبان و افراد
فراری از خدمت سربازی اظهار کرد :درباره گروهی که
از خدمت سربازی غیبت کرده و به قانون تمکین نکرده و
قانون نظام وظیفه ملی را انجام ندادهاند ،طبق ماده 58
مکرر ،نیروی انتظامی موظف است که آن ها را دستگیر
کند که این ،یکی از وظایف ناجا محسوب میشود.این
مقام ارشد ستاد کل تأیید کرد :صدور گواهی نامه برای
افراد گروه اول که دانشآموزان و دانشجویان هستند
بالمانع بوده و میتوانند به راحتی گواهی نامه خود را
دریافت کنند .وی گفت :گروه دوم که غایبان از خدمت
هستند باید شناسایی و دستگیر شوند که اتفاق عجیبی
نیست .سردار کمالی درباره افرادی که خرید جریمه
غیبت سربازی را انجام دادهانــد ،اعالم کرد :این افراد
اگر یک سوم مبلغ جریمه غیبت سربازی را پرداخته
باشند ،میتوانند به راحتی برای دریافت گواهی نامه
اقدام کنند.

...
اخبار

تعیین تکلیف نهایی طرح استخدام
حقالتدریسیها پس از بررسیهای
کارشناسی
مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت پس
از برگزاری جلسات کارشناسی« ،طرح استخدام معلمان
حقالتدریس ،مربیان پیشدبستانی و آموزشیاران نهضت
سوادآموزی» برای تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون
به صحن علنی ارســال خواهد شد.به گــزارش ایسنا،
سید محمد شفیعی به بازگشت «طرح استخدام معلمان
حقالتدریس ،مربیان پیشدبستانی و آموزشیاران نهضت
ســوادآمــوزی» ،به کمیته آمــوزش و کمیسیون تحقیقات
مجلس جهت بررسی اشاره کرد و گفت :با توجه به اهمیت
و ظرافت کار تعلیم و تربیت ،موضوع جذب و استخدام
در آموزش و پرورش باید با حساسیت و دقت انجام شود و
در این خصوص با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و
مسئوالن حوزه تخصصی در وزارتخانه ،سازمان اداری و
استخدامی کشور و دیگر مراجع مربوط در دولت همکاری
نزدیکی داریــم .به گــزارش مرکز اطــاع رسانی و روابط
عمومی وزارت آموزش و پرورش ،وی خاطرنشان کرد :پس
از برگزاری جلسات کارشناسی« ،طرح استخدام معلمان
حق التدریس ،مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت
سوادآموزی» جهت تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون
به صحن علنی ارسال خواهد شد.

...

خواندنی های رسانه ها
یادداشت عجیب و تأملبرانگیز یک شهروند
برای مأموران اورژانس

ماجرا از جایی شــروع شد که خدمات آمبوالنس غرب
میدلندز انگلیس با تماس تلفنی یک بیمار که در شرایط
بحرانی است و هوشیاری خود را از دست داده و خون باال
م ـیآورد مواجه شدند و بالفاصله به محل حادثه رفتند.
اما بعد از حضور در محل و رفتن به آدرسی که پشت تلفن
به آن ها گفته شده بود متوجه شدند که سر کار هستند اما
بهت و حیرت اصلی زمانی بود که آن ها بهسمت آمبوالنس
برگشتند و با این یادداشت مواجه شدند .دستنوشتهای با
این محتوا؛ "شما ممکن است جان انسانها را نجات دهید
اما ون خود را در یک مکان احمقانه قرار دادید و مانع تردد
من شدید".

ورزش منظم به مقابله با افسردگی کمک
می کند

طبق نتایج مطالعه جدید ،فعالیت های فیزیکی بیشتر
به بهبود خلق و خو و رفع مشکالت سالمت روان کمک
میکند .مطالعات قبلی نشان داده است ورزش منظم
تا چه میزان می تواند بر درمان مشکالت متعدد سالمت
نقش داشته باشد.محققان دانشگاه ایالتی میشیگان
دریافتند ورزش می تواند به سرعت موجب بهبود خلق
و خوی فرد افسرده شود و بیماران باید برنامه ورزشی
جامعی را ایجاد و برای رسیدن به هدف خاص خود به طور
منظم ورزش کنند.

هشدار درباره مصرف روزانه محصوالت
آرایشی و بهداشتی

متخصصان زیبایی هشدار دادند نتایج یک مطالعه تازه
نشان میدهد که زنان استرالیایی با استفاده مــداوم و
روزانه از محصوالت آرایشی و بهداشتی باعث میشوند
دستکم  ۳۰۰نوع ماده شیمیایی مصنوعی جذب پوست
بدنشان شود.نتایج ایــن مطالعه ،هشدار متخصصان
زیبایی را در پی داشته است .به گفته این متخصصان این
محصوالت میتواند با بــروز مشکالتی چون ناباروری،
اختالالت عصبی ،آسیبهای رشدی و مشکالت زیست
محیطی مرتبط بــاشــد .همچنین بدیهی اســت این
محصوالت میتواند به بــروز مشکالت پوستی و پیری
زودرس منجر شود.
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