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تا ۱۴۰۰ با آموزش مجازي
دانشجويان دانش��گاه فردوسي 
مشهد، سومين ش��ماره  نشريه 
طنز دانشجويي »سانسوريا« را 

منتشر كردند.
در اي��ن ش��ماره از نش��ريه 
»سانس��وريا« به مسائل آموزش 
مجازي با عنواني چون؛ تا ۱۴۰۰ 
با آم��وزش مج��ازي، ممتازهاي 
مجازي، همه آنچه در آموزش مجازي گذشت و چه آموزش 
مجازي اي، پرداخته ش��ده اس��ت. المپي��ك ۲۰۲۱، فضاي 
مجازي و نقد س��ينما و فيلم از جمله ديگر مطالب اين نشريه 

دانشجوي است. 
 ----------------------------------------------

وحدت شيعه و سني 
بسيج دانشجويي دانش��گاه امام 
صادق )ع(، ش��ماره ۱۸۵ نشريه 
دانشجويي »فتح« را منتشر كرد. 
در اين شماره از نشريه »فتح« به 
ارائه خالصه اي از سخنراني هاي 
حجت االسالم پناهيان در هيئت 
ميثاق با ش��هداي دانش��گاه امام 
صادق )ع( پرداخته ش��ده است. 
الزمه هاي تحول اجتماعي، س��رخِم مي به فداي »س��بو«ها!، 
كمدي حكمراني و وحدت شيعه و س��ني از جمله مطالب اين 

نشريه دانشجويي است. 
 ----------------------------------------------

پزشك همراه 
به همت دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي آبادان، چهارمين شماره  
نش��ريه دانش��جويي »كلي��ك 

سالمت« منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»كلي��ك س��المت« به مس��ائل 
علمي، فرهنگي و اجتماعي چون 
جلوگيري از فرار مغزها تا چرخش 
مغزها، بهداشت الكترونيك در شهر الكترونيك، بررسي اثرهاي 
نهفته فناوري در بعدهاي مختلف س��المت و عيد كرونايي از 
جمله مطالب مهم اين نش��ريه دانشجويي اس��ت. مصاحبه با 
ذوالفقار سباتي با دانشجوي نمونه كشوري را نيز مي توانيد در 

اين نشريه مطالعه كنيد. 
 ----------------------------------------------

حسين، وارث زمين 
به همت دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي گيالن، هشتمين شماره  
نش��ريه دانش��جويي »صداتيو« 

منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»صداتيو« به مس��ئله  عاش��ورا و 
محرم با عناويني چ��ون؛ رد پاي 
زنان در عاش��ورا، حس��ين وارث 
زمين، هم كالمي عاشورايي و ِس��ر پايداري در چند يادداشت 
و گزارش پرداخت. ديوانه از قفس پريد، عنوان گزارش��ي است 
كه به معرفي و نق��د فيلم پرواز برفراز آش��يانه فاخته پرداخته 

شده است. 
 ----------------------------------------------

گشايش اقتصادي يا فروش آينده
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه 
فرهنگي��ان آذربايجان ش��رقي، 
ش��ماره ۳۲ نش��ريه دانشجويي 

»قلم« منتشر شد. 
در اين ش��ماره از نش��ريه »قلم« 
به برخي مش��كالت دانشجويان 
پرداخت��ه اس��ت، از ماجراه��اي 
ورودي  و خروجي هاي س��ال ۹۹ 
تا انتخابات واحده��اي نامعلوم؛ موضوعاتي چون؛ گش��ايش 
اقتصادي يا فروش آينده، انهدام بندر بيروت و معرفي كتاب از 

ديگر مطالب اين نشريه دانشجويي است. 
 ----------------------------------------------

كارگران مشغول بيكاري  هستند
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه 
فرهنگيان واحد امام خميني )ره( 
س��لماس، ش��ماره  پنجم نشريه 
دانشجويي »نسل چهارم« منتشر 

شد. 
در اين ش��ماره از نش��ريه »نسل 
چهارم« به مسائلي چون؛ افتضاح 
فدراس��يون فوتب��ال و ق��رارداد 
ويلتموس، راهبرد توسعه در ايران، ماجراهاي برگزاري كنكور 
سراسري، چالش هاي توليد واكسن بيماري كرونا و مشكالت 

كارگران بيكار پرداخته شده است. 
 ----------------------------------------------

سياست هاي اقتصادي
به همت دانش��جويان دانش��كده 
اقتصاد دانش��گاه تهران، ش��ماره 
پنجم نشريه دانشجويي »قانان« 

منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه »قانان« به 
مسئله قوانين حوزه سياست هاي 
اقتصادي در موضوعاتي همچون: 
نجات كشور با گسترش صادرات 
محص��والت كش��اورزي به عنوان رش��د اقتص��ادي در گروی 
تصميمات اساسي پرداخته شده اس��ت. بررسي سياست هاي 
ارزي تجاري در ايران در دهه  ۶۰ و ۷۰ از ديگر مطالب مهم اين 

نشريه دانشجويي است. 

گشت نشریات

ثبت نام وام ضروري دانشجویان در سامانه صندوق 
رفاه از روز ۳0 مهرماه آغاز ش�ده است. پرداخت 
وام هاي دانش�جویي ش�امل انواع وام هاست كه 
دانش�جویان مي توانن�د از یكي از وام ه�ا در هر 
نيمسال تحصيلي اس�تفاده كنند و ميانگين این 
وام از ۶ ميليون تومان تا 10 ميليون تومان است. 
سال گذشته صندوق رفاه دانشجويان ۴۸۰ ميليارد 
تومان را براي تسهيالت دانشجويان كشور اختصاص 
داده بود. امس��ال اي��ن بودجه با ح��دود ۳۰ درصد 

افزايش به ۶۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. 
 آسان تر از هر وامي

وام ها حاال به يكي از اصلي ترين ابزارهاي بشر امروزي 
براي رفع نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه تبديل 
شده اند. راهي كه بسته به ميزان درآمد افراد مي تواند 
مبالغ مختلفي را شامل ش��ود و حتي مبلغ برخي از 
آنها به ميزاني است كه بتوان با آنها كسب وكاري نيز 

راه اندازي كرد. 
در اين ميان اما شايد كم ترين مبالغ وام متعلق به قشر 
دانشجو باشد، قشري كه به خاطر تحصيل در مراكز 
دانشگاهي هزينه هاي غيرتحصيلي زيادي ندارند و 
بيشتر دغدغه شان تأمين هزينه شهريه و پيدا كردن 

محلي براي اقامت است. 
وام هايي كه ش��ايد در نظر اول به اندازه اي نباشد كه 
بتواند نياز مالي فرد را تأمين كند، اما با توجه به اينكه 
شرايط بازپرداخت آن به مراتب آسان تر از ديگر وام ها 
بوده و هست و از طرف ديگر صرفاً براي رفع نيازهاي 
آموزشي دانشجويان يا تأمين محلي براي زندگي شان 
در نظر گرفته شده، هميشه با استقبال باالي جامعه 

دانشجويي همراه بوده است. 
 افزایش چشمگير وام دانشجویان

هر چند اين وام ها نيز توسط بانك هاي عاملي به دست 
جامعه هدف مي رس��د، اما صندوق رفاه دانشجويان 
مهم ترين ارگان در تأمين پش��توانه هاي مالي براي 
پرداخت وام هاي مختلف به دانش��جويان به ش��مار 
مي رود.  سازماني كه حاال چند سالي مي شود خودش 
با مشكالت مالي روبه رو گرديده است و همين مهم 
دليلي براي عدم افزايش مبالغ بسياري از وام ها طي 
سال هاي اخير شده، اما با توجه به تورم افسارگسيخته 
سال هاي گذشته و به ويژه يك سال اخير نارضايتي 

دانشجويان را به همراه داشته است. 
البته به نظر مي رسد امسال با توجه به شرايط حاكم بر 
وضعيت آموزش عالي كشور و از طرف ديگر كوچك تر 
ش��دن س��فره خانوارها، با وجود ش��رايط نابسامان 
اقتصادي، وام ه��اي دانش��جويي تغييراتي هر چند 

كوچك را تجربه كرده اند. 
رئيس صندوق رفاه دانشجويان شهريورماه امسال از 
افزايش ميزان اعتبارات براي وام هاي اختصاص يافته 
در سال تحصيلي خبر داده و گفته بود: »امسال ۶۰۰ 
ميليارد تومان از مجموع اعتبار صندوق براي وام ها 
اختصاص يافته است، درحالي كه سال گذشته ۴۸۰ 
ميليارد تومان براي وام در نظر گرفته ش��د. در نظر 
داريم تا در نيمسال اول امسال ۳۰۰ميليارد تومان به 

اين مسئله اختصاص دهيم.«
البت��ه او در ادامه صحبت هايش تحقق اين مس��ئله 
را منوط به تخصيص صددرصدي اعتبارات توس��ط 

سازمان برنامه وبودجه دانسته بود. 
 بي خبري دانشجویان

در حالي چند روزي از آغاز ثبت نام وام هاي مختلف 
در دانش��گاه ها مي گذرد كه نه تنها س��ايت صندوق 
رفاه دانشجويان وزارت علوم هنوز بخشنامه مربوط 
به تس��هيالت مالي دانشجويان در س��ال تحصيلي 
۱۳۹۹- ۱۴۰۰ را منتشر نكرده، بلكه پيگيري هاي 

چندباره خبرگزاري دانش��گاه آزاد از مسئوالن اين 
صندوق براي كسب اطالع در اين زمينه نيز به  نتيجه 

نرسيده است. 
 از سوي ديگر برخي معاونان دانشجويي دانشگاه هاي 
كش��ور نيز به  نبود اطالع رس��اني دقيق درباره زمان 
آغاز ثبت نام ها اش��اره كرده اند و از بي خبري بخشي 
از دانشجويان خبر داده اند. بي خبري اي كه ناشي از 

تعطيالت دانشگاه ها بخاطر كرونا هم است. 
 ۲1 نوع وام مجازي

كمتر از يك م��اه پيش بود كه رئي��س صندوق رفاه 
دانشجويان در نشست خبري به سؤاالت اهالي رسانه 
پيرامون نحوه ارائه وام هاي تحصيل��ي، مبالغ آنها و 

چگونگي بازپرداخت آنها پاسخ داده بود. 
به گفته ناصر مطيعي در گذش��ته حدود ۲۱ نوع وام 
مجازي براي ارائه به دانشجويان وجود داشته است، اما 
در سال تحصيلي جديد اين وام ها به پنج گروه كاهش 
پيدا كرده است، البته اين به معني حذف هيچ كدام از 
وام ها نيست؛ چراكه در عمل چند وام ذيِل يك رويداد 
و يك عنوان قرار مي گيرند. به طور مثال وام ضروري 
كه ش��امل رويدادهايي مانند تصادف، بيماري هاي 
صعب العالج و فوت پدر يا مادر هستند، امسال تحت 
يك عنوان قرار گرفته است، اما در گذشته هر كدام از 

اين وام ها عنواني جداگانه براي خود داشتند. 
 وام هاي پرتقاضا و پراستقبال

ميزان مبالغ مختل��ف هر ك��دام از وام هايي كه قرار 
است در سال جاري به دانشجويان متقاضي در مقاطع 
تحصيلي مختلف ارائه شود، نيز ديگر مطالبه اهالي 
رسانه ها و بالطبع اين قشر بود. موضوعي كه مطيعي 
درب��اره اش اينگونه گفته بود: »مبالغ وام ها امس��ال 
افزايش يافتند. در س��ال تحصيلي پيش رو وام ها به 
لحاظ مبلغ، تقويت شدند. به طور نمونه وام تحصيلي 
كه پيش ت��ر از ۵۰۰ ت��ا ۶۰۰ هزار تومان را ش��امل 
مي شد، براي س��ال تحصيلي۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به يك 
۱/۵ تا ۲ ميليون تومان افزايش يافته است. همچنين 
در سيستم جديد وام شهريه كه از وام هاي پرتقاضا 
و پراستقبال صندوق رفاه اس��ت و قباًل به طورمثال 

در مقطع دكت��ري تخصصي ناپيوس��ته ۳ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان بود تا ۵ ميلي��ون تومان افزايش 

داشته است. «
 تفاوت تسهيالت كالنشهرها و شهرستان ها

به گفته او مبلغ پرداختي وام ضروري به دانشجويان 
نيز در س��ال گذش��ته تنها يك ميلي��ون تومان بود 
كه امروز اين مي��زان در موارد خ��اص از ۳ ميليون 
تا ۵ميلي��ون تومان را ش��امل مي ش��ود. همچنين 
وام مس��كن براي دانش��جويان متأهل كه در استان 
تهران زندگي مي كنند از ۱۰ به ۲۵ ميليون تومان، 
در كالنش��هرها تا ۲۰ ميليون و در س��اير شهرها تا 

۱۵ميليون تومان افزايش يافته است. 
 حذف مقطع تحصيلي

يكي از اتفاقات جالبي كه در ارائه تسهيالت مالي به 
دانشجويان در سال تحصيلي جديد از سوي صندوق 
رفاه دانش��جويان مورد توجه قرار گرفته است، بحث 
حذف مقطع تحصيلي است. درحالي كه در گذشته 
دانش��جوياني كه در مقاطع تحصيل��ي باالتر بودند، 
مي توانس��تند از اين وام ها با مبالغ باالتري بهره مند 
شوند، اما به نظر مي رسد ديگر چنين شرايطي وجود 
ندارد و حاال صندوق رفاه دانشجويان همه را به يك 
چش��م مي بيند؛ چراكه به گفته مطيعي در گذشته 
مبلغ وام براس��اس مقطع تحصيلي تعريف مي شد، 
اما امسال مقطع تحصيلي حذف شده و اصاًل مقطع 

تحصيلي در ميزان وام توجيهي نداشته است. 

 تنوع در ضمانت
اصلي تري��ن مؤلفه ب��راي دريافت وام صن��دوق رفاه 
دانشجويان مانند هر وام ديگري، ضامن داشتن است، 
موضوعي كه به نظر مي رسد امسال شرايط متفاوتي را 
پيش روي دانشجويان متقاضي استفاده از انواع وام هاي 
دانشجويي قرار داده است؛ چراكه رئيس صندوق رفاه 
دانش��جويان وزارت علوم در همان نشس��ت خبري 
در اين باره گفته بود: »براي دريافت وام  دانشجويي تا 
سطح ۱۵ ميليون تومان با يك ضامن و بيش از آن بايد 
دو ضامن توسط دانشجويان معرفي شود. البته فعاالن 
بخش هاي خصوصي و اقتصادي نيز مي توانند به عنوان 
ضامن براي دريافت وام هاي دانشجويي معرفي شوند، 
درحالي كه پيش تر تنها كارمندان رس��مي و پيماني 
دولتي مي توانستند ضامن باشند، اما از امسال دامنه 
افرادي كه مي توانند ضمانت كنند افزايش يافته است 
و پيماني ها و قراردادي هاي دستگاه هاي اجرايي هم 
اضافه شده اند. در كنار آن براي دانشجويان توان خواه 
مذاكراتي با كميته امداد انجام شده و قرار است كميته 

امداد ضامن اين دانشجويان شود. «
 لپ تاپ نداریم

با وجود تغييرات اساس��ي صورت گرفت��ه در نحوه 
ارائه تسهيالت مالي صندوق رفاه به دانشجويان، اما 
صندوق عماًل هيچ رديف اعتب��اري را براي آموزش 
از راه دور دانش��جويان در ش��رايط كرونايي در نظر 
نگرفته اس��ت. به عبارت ديگر مطيع��ي درباره ارائه 
تس��هيالت براي خريد ملزوماتي مانند لپ تاپ و... 
گفته ب��ود: » صندوق رف��اه دانش��جويان وام خريد 
لپ تاپ ندارد و در اين زمينه هم هيچ اتفاق جديدي 
رخ نداده اس��ت؛ وام ضروري كه در يكي از عناوين 
پنج گانه وام هاي صندوق رفاه دانشجويان قرار دارد، 
براي اين امر اختصاص يافته اس��ت؛ دانشجويان در 
صورت نياز به خري��د لپ تاپ مي توانن��د از اين وام 
بهره ببرند. همچنين برخي از دانشجويان رشته هاي 
هنر، دامپزشكي يا مهندس��ي كه به ابزارهايي براي 
تحصيل خود نيازمند هس��تند، از اين وام ضروري 

استفاده مي كنند. «

 اولویت با دانشجویان قدیمي
هر چند هن��وز دانش��جويان جديدالورود س��ال 
تحصيلي به دانشگاه هاي كشور راه پيدا نكرده اند، 
اما صندوق رفاه دانشجويان از ماه گذشته آب پاكي 
را روي دس��ت اين دانش��جويان ريخت و اولويت 
در ارائه تس��هيالت را در راس��تاي رف��ع نيازهاي 
دانش��جويان ورودي قديم دانس��ته و رف��ع نياز 
جديدالورودها را منوط به تصميم گيري در زمان 

مشخصي كرده است. 
 هيچ وامي كاهش نداشته است

نكته قابل تأمل درباره وام هاي دانشجويي در سال 
تحصيلي جاري اين اس��ت كه با وجود گذش��ت 
چند روزي از ش��روع زمان ثبت نام براي دريافت 
اين وام ها، اما به نظر مي رس��د هنوز دانشجويان 
دچار سردرگمي بوده و نبود اطالع رساني به موقع 
در اين باره حواشي اي را ايجاد كرده است. از سوي 
ديگر برخي معاونان دانش��جويي دانش��گاه هاي 
پايتخت در گفت وگو با خبرگزاري دانش��گاه آزاد 
از پيچيده تر شدن شرايط براي دريافت اين وام ها 
سخن گفته اند. سياوش خرسندي، معاون فرهنگي 
و دانشجويي دانش��گاه اميركبير در اين باره گفت: 
»ثبت ن��ام دانش��جويان متقاضي از هم��ان زمان 
اعالمي در دانشگاه آغاز شده است و برخي از وام ها 
نيز به صورت ماهانه به حس��اب دانشجويان واريز 
مي ش��ود، اما برخي ديگر از وام ه��ا بعد از تكميل 
ش��دن پرونده به حساب دانش��جو واريز مي شود 
و طبيعي اس��ت كه روند معرفي دانش��جويان به 
صندوق رفاه جهت دريافت وام ها براي ترم جاري 

در حال انجام است. « 
او درباره وام دانش��جويان دكتري ادامه داد: »ما وام 
شهريه، مس��كن و ضروري را براي دانشجويان اين 
مقطع داريم كه هر كدام با شرايط خاص خودش ارائه 
مي ش��ود، البته ميزان هيچ كدام از اين وام ها كاهش 
نيافته، اما نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري 

هم نداشته است. « 
 شاغل ها وام نمي گيرند

معاون فرهنگي و دانشجويي دانش��گاه اميركبير 
با بيان اينكه دانش��جويان متقاض��ي دريافت وام 
در اين دانش��گاه نس��بتاً تعداد مشخصي هستند، 
تصريح كرد: »با توجه به اينكه هنوز دانش��جويان 
جديدالورود به دانش��گاه نيامده ان��د، تا حدودي 
همان دانشجوياني كه ترم هاي پيش از وام استفاده 
مي كردند در ترم جاري نيز خواهان استفاده از اين 
تسهيالت هستند. از سوي ديگر با توجه به شرايط 
جديدي كه براي دريافت وام ها در نظر گرفته شده، 
تا حدود كمي از ميزان متقاضي كاسته شده است. 
به عبارت ديگر از آنجايي كه سامانه هاي مرتبط با 
وام دانشجويي متمركز شده است، ديگر آن دسته 
از دانشجوياني كه براي آنها بيمه يا اشتغال به كار رد 
مي شود، عماًل امكان بهره مندي از وام دانشجويي 

را نخواهند داشت. « 
 برخي دانشجویان بدعهدي مي كردند

خرسندي با تأكيد بر اينكه شرايط جديد باعث شده 
تا برخي از دانش��جويان ش��رايط الزم براي دريافت 
اين وام ها را نداشته باشند، گفت: »با توجه به اينكه 
در گذش��ته ش��رايط بازپرداخت وام ها با مشكالتي 
همراه بوده و بعضاً اقساط در زمان مقرر خود توسط 
دانشجويان پرداخت نمي ش��د، امروز كمي شرايط 
ضمانت براي دريافت وام ها س��خت تر ش��ده است و 
برخي از دانشجويان نيز نمي توانند اين مرحله را انجام 
دهند، از اين رو پرداخت وام ها در دانشگاه اميركبير به 

نسبت گذشته كمي كمتر شده است. «

جانشين مس�ئول بس�يج دانش�جویي دانشگاه 
فرهنگي�ان خط�اب ب�ه وزی�ر آموزش و پ�رورش 
هش�دار داد كه با نس�ل قدیمي نمي ت�وان تحول 
بنيادین رق�م زد. اگر قرار اس�ت تغيي�ر و تحولي 
اتفاق بيفت�د، باید با نس�ل ج�وان اتف�اق بيفتد. 
نشست نمايندگان بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان 
با وزي��ر آموزش و پرورش با حض��ور محمدجواد نيك 
روش، رياست سازمان بسيج دانشجويي كشور و سجاد 
صديقي مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان 

اول آبان ماه برگزار شد. 
در اين نشست نفسيه سادات حسيني، فاطمه حسامي، 
حميدرضا قائم پناه، محمد رمضاني، حسين اسداللهي 
و حميد رفيعي به عنوان نمايندگان بسيج دانشجويي 
دانشگاه فرهنگيان به بيان ديدگاه هاي خود پيرامون 
موضوعات��ي از قبيل س��ندتحول بنيادي��ن آموزش 
و پرورش، عدالت آموزش��ي، ش��أن و منزل��ت معلم، 
مردم سازي آموزش و پرورش، تربيت معلم و آموزش 
مجازي پرداختند. وزي��ر آموزش و پرورش نيز نظرات 

خود را نسبت به مسائل مطرح شده اعالم كرد. 
در ابتداي اين جلسه محمدجواد نيك روش، رياست 
سازمان بسيج دانشجويي كشور اظهار داشت: پايه هاي 
سرمايه انساني و پايه هاي حركت دانشي يك جامعه در 

نهاد آموزش و پرورش شكل مي گيرد. 
وي افزود: بس��يج دانشجويي دانش��گاه فرهنگيان دو 
مأموريت مهم براي خود ترسيم كرده است،  يكي تربيت 
نيروي انس��اني تراز براي انقالب و دوم ايفاي نقش در 

عرصه هاي مختلف براي حل مسائل انقالب اسالمي. 
نيك روش تأكيد كرد: بس��يج دانش��جويي دانشگاه 

فرهنگيان براي كمك ب��ه مجموعه آموزش و پرورش 
باتمام ظرفيت هاي موجود از جمله نيروي جوان اعالم 
آمادگي مي كند. گام دوم انقالب اس��المي، آموزش و 
پرورش خاص خود را طلب مي كند و  بار اين آموزش و 

پرورش تراز بر دوش نسل جديد خواهد بود. 
حميدرضا قائم پناه، معاون گفتمان سازي و مطالبه گري 
مركز بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان در جلسه با 
وزير آموزش و پرورش گفت: تحول بنيادين در آموزش 
و پرورش از مطالبات ۳۰ ساله مقام معظم رهبري است 
كه مورد غفلت واقع شده است. در حال حاضر دور يك 
نظام تقلي��دي مي چرخيم و تحولي ك��ه بايد صورت 

نگرفته است. 
قائم  پناه ادام��ه داد: آقاي وزير در اي��ن مدت كه وزير 
آموزش و پرورش بوده ايد، چه گام هايي در راس��تاي 

اجراسازي سند تحول بنيادين انجام داده ايد؟
وي اظهار داش��ت: ش��ما ب��راي گرفت��ن رأي اعتماد 
مجلس س��ند تحول بنيادي��ن آموزش و پ��رورش را 
مبناي سياس��ت گذاري خود اعالم كرديد و بر اساس 
همين ش��عار رأي مجلس را گرفتيد، اما پس از مدتي 
فرموديد كه براي اجراي س��ند تحول بنيادين بودجه 
نداريم؛ اجراي س��ند تحول بنيادين بي��ش از بودجه 
اراده و هم��ت مي خواهد. خ��اك بي توجهي كه روي 
سند تحول بنيادين نشس��ته را مي بينيم، ولي خم به 

ابرو  نمي آوريم. 
وي تصريح كرد: منزلت معلمان با صحبت هاي مداوم 
درخصوص معيشت زير پاي گذاشته شده است. لطفاً 
كمتر در اين خص��وص مصاحبه بفرمايي��د. برخي از 
اقدامات در راستاي س��ند تحول بنيادين مانند معلم 

تمام وقت و نظام رتبه بندي انجام ش��ده است، ولي با 
تحريفاتي مواجه بوده است؛ يكي از موارد سند تحول 
بنيادين درخصوص مراكز تربيت معلم بوده كه نه تنها 
كاري صورت نگرفته است، بلكه در برابر نامه واگذاري 

دانشگاه فرهنگيان به پيام نور سكوت كرديد!
در ادامه اين نشست مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه 
تربيت دبير شهيد رجايي گفت: محتواي و مواد درسي 
دانشجو معلمان بايد به صورت دقيق بررسي شود. بايد به 
اين سؤال پاسخ داد كه چه چيزي در دانشگاه فرهنگيان 

و تربيت دبير بر دانشجو معلمان اضافه مي شود؟
حسين اسداللهي افزود: امر رتبه بندي از اصل و هدف 
فاصله گرفته است و صرفاً به مسائل مادي تقليل داده 
ش��ده كه البته در اجراي آن نيز مشكالتي است. بايد 
يك نظام ارزيابي دقيقي ش��كل بگي��رد. در خصوص 

ضمن خدمت بايد گفت كه محورهاي موجود در ضمن 
خدمت بايد مورد بازنگري قرار بگيرد و در اجراسازي 
آن تغييراتي شكل بگيرد.  در ادامه نيز جانشين مسئول 
بسيج دانشجويي دانش��گاه فرهنگيان گفت: با نسل 
قديمي نمي ت��وان تح��ول بنيادين رق��م زد. اگر قرار 
اس��ت تغيير و تحولي اتفاق بيفتد، بايد با نسل جوان 
اتفاق بيفتد.  حميد رفيعي گفت: ما از وضعيت آشفته 
وزارتخانه در حوزه منابع انساني و عدم انتشار آمار دقيق 
مستند و رسمي به خصوص معلمان انتقاد داريم. اين 
آمار باعث شده كه برخي با تكيه بر اين آمار، به دنبال 
اين باشند كه چالش خيل عظيم بيكاران حوزه انتخابيه 
خود را كه علتش همان نظام ناكارآمدي دانش��گاهي 
كش��ور اس��ت به وزارت آموزش و پ��رورش تحميل 
مي كنند و با جو خبري و دلسوزي هاي غير آگاهانه به 

جاي تأمين معلم كارآمد، آرای دوره هاي بعدي خود 
را تأمين كنند. 

وي تأكيد كرد: چرا با وجود تأكيد مقام معظم رهبري 
و اسناد باالدس��تي و اساسنامه دانش��گاه فرهنگيان 
مبني بر جذب معلم از دانش آموزان و تربيت خود اين 
دانش آموزان، ظرفيت ۲۸ ه��زار نفري به ماده ۲۸ كه 
مربوط به شرايط خاص بوده را افزايش مي دهيد؟ در 
اين حوزه پاس��خ نبود ظرفيت در دانشگاه فرهنگيان، 
قاعدتاً منطقي نيست؛ چراكه آقاي خنيفر اخيراً مدعي 
شده در صورت صدور مجوز، براي تأمين معلم با تأمين 
اس��تيجاري فضا، براي ۵۰ هزار نفر ظرفيت جذب در 

دانشگاه فرهنگيان وجود دارد. 
رفيعي درخصوص دانش��گاه فرهنگيان گف��ت: آيا از 
وضعيت دانشگاه فرهنگيان خبري داريد؟ از مشكالت 
صنفي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي و اخالقي و... شايد 
بتوان گذشت، اما از وضعيت تربيتي و آموزشي تربيت 

معلم نمي توان گذشت. 
وزير آموزش و پرورش هم با بيان اينكه عميقاً متوجه 
مطالبات رهبري در خصوص س��ند تحول هس��تم، 
گفت: از زمان وزارت بنده رشد خريد خدمت متوقف 
ش��ده ، ورود به آموزش و پرورش جز از طريق دانشگاه 
فرهنگيان و ش��هيد رجايي ممنوع است ولي مسئله 
اينجاست كه ما با يك نياز جدي مواجه هستيم و بعضاً 

مجبوريم از نيروهاي خريد خدمات استفاده كنيم. 
محس��ن حاجي ميرزايي در نهايت تصريح كرد: بحث 
اقتصاد آموزش و پرورش بحث زمين مانده اي اس��ت 
كه اقداماتي در اين خص��وص در حال صورت گرفتن 

مي باشد. 

600 ميليارد تومان وام در انتظار دانشجويان
سال گذشته 480 ميليارد تومان وام پرداخت شد ولي امسال هر نيمسال۳00 ميليارد تومان پرداخت مي شود

عليرضا سزاوار
  گزارش يک

گاليه از شرايط آشفته وزارتخانه!
بسيج دانشجویي وزیر آموزش و پرورش را به چالش كشيد
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وام  ب�راي دریاف�ت  اصلي تری�ن مؤلف�ه 
صن�دوق رف�اه دانش�جویان مانن�د ه�ر وام 
دیگري، ضامن داش�تن اس�ت، موضوعي كه 
به نظر مي رس�د امس�ال ش�رایط متفاوتي را 
پي�ش روي دانش�جویان متقاضي اس�تفاده 
از انواع وام هاي دانش�جویي قرار داده اس�ت


