اخبار داخلي

وزیر ارشاد:کتابداران کلیدداران گنجینه بشریاند

سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در آئین تجلیل از مقام
«کتابدار و کتابخوان برگزیده کشوری»
با اش���اره به فعالیت قابل توجه نهاد
های عمومی در توس���عه
کتابخانه
و تروی���ج کتابخوانی بر اهتمام همه
ها به مقوله کتاب و کتابخوانی
ارگان
تاکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری ایبنا ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با یاد
شهید محسن حججی افزود :از شهید
محسن حججی ،شهید رفیع که از باغ
کتاب درآمد و به گلشن آفتاب رسید
کنیم.
یاد می
صالحی روز «کتاب ،کتابخوانی
و کتاب���دار» را ب���ه برگزیدگان نهاد
های عمومی تبریک گفت و با
کتابخانه
اشاره به پیوند نام عالمه طباطبایی(ره)
با روز کت���اب ،کتابخوانی و کتابدار
ادامه داد :ممکن اس���ت این پرسش
مطرح باش���د که چ���را نام عالمه با
کتاب پیوند داده شده است .بزرگان
هفته
و نویسندگان مطرحی داشته و داریم.
شاید تصور این باشد که عالمه با روز
قرآن و فلس���فه تناسب دارد چرا با
های متوالی در
روز کتاب؟ گرچه سال
کتاب با نام ایشان پیوند خورده اما
هفته
کنم کمتر به این پیوند نگاه شده
فکر می
است .عالمه از چند جهت با کتاب و
افق کتاب پیوند خورده؛ نگاهی که برای
آموز است.
فرهنگ مکتوب درس
صالحی با تاکید بر نیاز انس���ان
امروز به کت���اب افزود :ما همچنان
های
به کتاب نیاز داریم گرچه رسانه
کدام ،جای کتاب
اند اما هیچ
جدید آمده
گیرند کتاب عصاره تمدن بشری
را نمی
است .تمدن بش���ری با کتاب آغاز
ها ،گاهواره و مهد
شود .کتابخانه
می
تمدن بشری هستند .کتابخانه ،تمدن
بش���ری را جابجا و منتقل و اتصال
کند .کتابداران
فرهنگی را برقرار می
نگاهبانان و کلیدداران گنجینه بشری
هستند.
علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد
های عمومی کشور در آیین
کتابخانه
تقدیر از کتابداران برگزیده کش���ور
اظهار داش���ت 24 :آبان ماه سالروز
ارتحال مفسر کبیر قرآن و فیلسوف
معاصر حضرت عالمه طباطبایی که به
حق روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار
نام گرفته و س���پس هفته پیرامون آن
عنوان هفته کتاب نامیده ش���ده را
به
دارم .امیدوارم آن عالمه
گرامی م���ی
اش نظیر استاد
فقیه و شاگردان برجسته
پژوهان و
شهید مطهری سرمشق دانش
فرهنگیان و اهل قلم و کتابداران این
به گفته وی،
م���رز و بوم قرار گیرند.
های
دانم از حمایت
وظیف���ه خود می
مداوم وزیر ارش���اد در دولت یازدهم
عنوان شخصیت فرهنگی ،حقیقی
به
های عمومی
در هیأت امنای کتابخانه
کش���ور و هم در دولت دوازدهم که
در کسوت وزیر ریاست هیأت امنای
های عمومی کشور را بر عهده
کتابخانه
های نهاد و تالش برای
دارند ،از برنامه
ها
رفع مشکالت کتابداران و کتابخانه
سپاسگزاری کنم.
های عمومی
دبیرکل نهاد کتابخانه
کش���ور افزود :کتابداران و کارکنان
ه���ای عمومی کش���ور در
کتابخانه

دوره اخیر به روشنی نشان دادند که
درصورت اعتماد و احترام مسئوالن
به آنان و گوش فرا دادن به نظرات و
های ایشان و مشارکت دادن
خواسته
های فرهنگی و آموزش���ی
در برنامه
س���ازی و دیگر مسائل
و مجموعه
هایباشکوه
هایعمومی،جلوه
کتابخانه
و درخشانی از تالش و همت مضاعف
های روس���تایی و
خود را در کتابخانه
ش���هری و س���یار در همه شهرها و
رسانند.
روستاها به ظهور و بروز می
مختارپور ضمن تقدیر از معاونان
و مش���اوران و مدیران کل نهاد که
در بهبود ش���رایط معیشتی و رفاهی
کتابداران نقش به سزایی داشتند ،گفت:
های فرهنگی از آن نوع اقداماتی
فعالیت
نیست که بالفاصله آثار خود را نشان
ده���د و به کمال رس���یدن میوه این

مش���ارکتی ،کتابداران فعال در بخش
های
خالقیت و اقدامات ویژه ،کتابخانه
نمونه روس���تایی ،مسؤولین نمونه
های نهادی ،کتابخانه فعال در
کتابخانه
های خاص ،کتابداران برتر
حوزه گروه
بخش نابینایان ،کتابداران پیشکسوت
برتر ،خدمتگ���زاران برتر ،کتابداران
بازنشسته برتر در یک سال گذشته؛
ای
کتابدارانبرترازنظرخدماتکتابخانه
های شایسته تقدیر معرفی و
و کتابخانه
شناخته شدند.
های
کتابداران نمونه در کتابخانه
نهادی
سیما رفیعی ،کتابدار کتابخانه
اهلل بلداجی (چهارمحال
عمومی بقیه
و بختیاری)؛ ظریفه قاسم پور ،کتابدار
کتابخانه عموم���ی پروین اعتصامی
گلس���تان (تهران)؛ س���کینه توالیی

اهلل
مهر ،عضو کتابخانه عمومی آیت
موسوی قزوین و نجمه امانی ،عضو
کتابخانه عمومی ش���هدای چالشتر
شهرکرد (چهارمحال و بختیاری)؛ در
گروه سنی جوان ،علی عباسی ،عضو
کتابخانه عمومی علم الهدی اهرمی
تنگستان (بوشهر)؛ لیال جانجان ،عضو
کتابخانهعمومیقهرمانپاکبینآورزمان
مالیر (هم���دان) و فاطمه مظفری،
عضو کتابخانه عمومی قائمیه اشکنان
سال
المرد (فارس)؛ در بخش بزرگ
نی���ز فرامرز بروجردی کناری و زهرا
محمدی���ان قوانلو ،اعضای کتابخانه
االنبیاء فریدونکنار؛ حسن
عمومی خاتم
گرمس���یری عضو کتابخانه مرکزی
خوزس���تان و بتول نانواکناری ،عضو
کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر
عن���وان کتابخوانان و
(مازندران) به

ها نیازمند حوصله و صرف
کوشش
دقت و زمان کافی و متناس���ب با هر
مخاطبی اس���ت .وی در پایان گفت:
هر روز که صدها تصویر از حضور
های
کودکان و نوجوانان در کتابخانه
مختلف سراس���ر کشور را مشاهده
کنم که به ما
کنم ،خدا را شکر می
می
کتابداران توفیق خدمت داد .مطمئن
باش���ید کودکانی که امروز در بخش
ها ش���ادمانه حضور
کودکان کتابخانه
مردان آینده
زنان و بزرگ
دارند ،بزرگ
این سرزمین خواهند بود.
محمدالهیاری معاون توس���عه
ه���ای نهاد
کتابخوان���ی و کتابخانه
های عمومی کش���ور در این
کتابخانه
مراس���م اظهار داشت :برای برگزاری
های گرامیداش���ت روز کتاب،
برنامه
کتابخوانی و کتابدار ،س���تاد نهاد و
ادارات کل استانی زودتر از همیشه و
ریزی
از شهریور ماه سال جاری برنامه
خود را شروع کردند که ما حصل آن
اجرای بیش از  9000برنامه فرهنگی
های عمومی
و ترویجی در کتابخانه
سراسر کشور است.
های انتخاب
وی بیان کرد :مالک
های برتر نیز
کتاب���داران و کتابخانه
در اثر مش���ورت با خود کتابداران و
همکاراننهاددستخوشتغییراتمثبتی
ش���ده از آن جمله سهم خالقیت در
ای ،سهیم نمودن میزان
کارکرد کتابخانه
پیشرفت کتابخانه در فرایند خدمات
ای و عضو و امانت،
فن���ی و کتابخانه
های فرهنگی و
توجه بیشتر به فعالیت
ای و دریافت نظر
ترویجی کتابخانه
اعض���اء کتابخانه درخصوص میزان
مندی از خدمات دریافت شده،
رضایت
از وزن بیشتری برخوردار شد.
زم���ان با برگ���زاری آیین
هم
بزرگداشت روز کتاب ،کتابخوانی و
کتابدار ،اسامی فعاالن عرصه کتاب و
کتابخوانی به تفکیک کتابداران نمونه
های نه���ادی ،کتابخوانان و
کتابخانه
های
اعضای نمونه کشوری ،کتابخانه
های برتر
نمون���ه نه���ادی ،کتابخانه
های
مشارکتی ،کتابداران برتر کتابخانه

آبادی ،کتابدار کتابخانه عمومی
نصرت
مجتمع فرهنگی و هنری ابرقوه (یزد)؛
زهرا رجایی ،کتابدار کتابخانه عمومی
شهر (اصفهان)؛
عالمه میرداماد خمینی
نگینروزبهانی،کتابدارکتابخانهعمومی
امیرالمؤمنی���ن (ع) نهاوند (همدان)؛
فاطمه زارع بیدکی ،کتابدار کتابخانه
اهلل مهریز (یزد)؛ آمنه دردانه،
عمومی بقیه
ریز
کتابدار کتابخانه عمومی کوثر نی
(فارس)؛ حمیده غالمعلی پور ،کتابدار
کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافقی
بافق (یزد)؛ افس���انه مظفری ،کتابدار
ریز (فارس)؛
کتابخانه عمومی کوثر نی
صغریرحیمییامچی،کتابدارکتابخانه
عمومی پارک شهر مرند (آذربایجان
خاتون یزدانی ،کتابدار
ش���رقی)؛ گل
کتابخانه عمومی پیروزی تهران؛ لیلی
شبانی ،کتابدار کتابخانه عمومی شهید
اول کوهبنان (کرمان)؛ مهسا یغمایی،
کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز؛ سارا
ولدی خرم ،کتابدار کتابخانه مرکزی
همدان و فرزانه پرهیزکاری ،کتابدار
کتابخانه امام خمین���ی (ره) قزوین
های
عنوان کتابداران نمونه کتابخانه
به
نهادی معرفی شدند.
کتابخوان��ان و اعضای نمونه
کشوری
در بخش کتابخوانان و اعضای
نمونه کشوری در گروه سنی خردسال،
ماه���ان علی نژاد باقری و مانی علی
نژاد باقری ،اعضای کتابخانه عمومی
امیر پازواری بابلسر؛ فاطیما بهلولی،
عضو کتابخانه عمومی آل یاس���ین
اندیمشک (خوزستان) و نازنین کیانی،
عض���و کتابخانه عمومی مال عبداهلل
بشروی بشرویه (خراسان جنوبی)؛ در
گروه س���نی کودک ،زهرا معصومی
مقدم ،عضو کتابخانه عمومی شهید
حیدری نهاوند (همدان)؛ سیده مهدیس
حس���ینی و نیلوفر بروجردی کناری،
االنبیاء
اعضای کتابخانه عمومی خاتم
فریدونکنار (مازندران)؛ در گروه سنی
نوج���وان ،نرگس بروجردی کناری،
االنبیاء
عض���و کتابخانه عمومی خاتم
فریدونکنار (مازندران)؛ رقیه صابری

اعضای نمونه معرفی شدند.
های برگزیده نهادی و
کتابخانه
مشارکتی
های برگزیده
در بخش کتابخانه
کتابخانه عمومی مالحسینقلی شوندی
واقع در شهرستان رزن استان همدان؛
کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافقی
واقع در شهرس���تان بافق استان یزد و
االنبیاء واقع در
کتابخانه عمومی خاتم
عنوان
شهرستاننسیمشهراستانتهرانبه
های نمونه نهادی و کتابخانه
کتابخانه
شهید نوژه شهرستان کبودرآهنگ استان
همدان ،کتابخانه خانه جوان شهرستان
ارومیه (آذربایجان غربی) و کتابخانه
مکتب الرضا (ع) شهرس���تان اردبیل،
های برتر مشارکتی
عنوان کتابخانه
به
معرفی شدند.
های
کتاب��داران برتر کتابخانه
مشارکتی
معصومه خورش���ید ،کتابدار
الحجج (ع)
کتابخانه حوزه علمیه ثامن
اردبیل؛ عب���داهلل مالتبار فیروزجانی،
کتابدار کتابخانه امام خمینی (ره) بابل
(مازندران) و حمیده نیستانی ،کتابدار
کتابخانه دانشوران بجنورد (خراسان
عنوان کتابداران برتر
ش���مالی) نیز به
های مشارکتی معرفی شدند.
کتابخانه
کتاب��داران فع��ال در بخش
خالقیت و اقدامات ویژه
در بخش دیگر معرفی برگزیدگان
از عل���ی دهقان ،کتابدار کتابخانه امام
محمدباقر (ع) آبپخش استان بوشهر؛
فاطمهصفرزاده،کتابدارکتابخانهسلمان
فارسی ایور استان خراسان شمالی و
فاطمه فرجیان کتابدار کتابخانه حمید
باکری سردرود تبریز استان آذربایجان
واسطه خالقیت و اقدامات
شرقی به
ویژه و رضا محمودپور ،کارش���ناس
نس���خ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه
تقدیر ویژه شد.
های نمونه روستایی
کتابخانه
در بخش دیگر کتابخانه عمومی
ش���هدای بنادکوک تفت استان یزد،
آباد
کتابخانه عمومی امام سجاد اسالم
مالیر استان همدان و کتابخانه عمومی

كوتاه فرهنگي
محمد حاجحسيني،طنزنويس راديو در بخش مراقبتهاي
ويژه بستري شد
 :محمد
س���رويس فرهنگ���ي
حسيني نويسنده و شاعر طنزپرداز
حاج
قديم���ي راديو ،اين روزها حال چندان
خوشي ندارد و در بخش «آي.سي.يو»
سيناي آرياشهر(تهران)
بيمارس���تان ابن
بستري است.
بانو طيبه آقايي همسر او در گفتگو
با خبرنگار ما با اعالم اين خبر افزود27 :
روز پيش او دچار تب و لرز ش���ديدي
ش���د و هنگامي كه او را به بيمارستان
رسانديم پزشكان تشخيص دادند كه دچار عفونت پروستات شده است كه
هايش رسيده است و به اين دليل او را در
به ديگر نقاط بدن او از جمله ريه
او كه حدود  45سال است با اين شاعر طنزپرداز
بخش عفوني بستري كردند.
گويد :در
كند ،مي
هاي راديويي صبح جمعه و عصر جمعه زندگي مي
برنامه
شماري داشت كه به كوي كن و منزلمان نيز
دوراني كه فعال بود دوستان بي
كس از او ياد
رفت و آمد داش���تند ولي اكنون كه رنجور و بيمار اس���ت هيچ
گيرند.
يك از دوستانش سراغش را نمي
كند و هيچ
نمي
نمایشگاه خوشنویسی و خطنقاشی به نفع زلزلهزدگان کرمانشاه
زدگان کرمانشاه  ،در
ط  -نقاشى به نفع زلزله
نمایشگاه خوشنویسى و خ 
شود.
«باغ خانه شاعران» انجمن خوشنویسان ایران برپا می
به گزارش ایلنا ،عواید فروش این نمایشگاه صد در صد به حساب دفتر
مرکزى انجمن خوشنویسان ایران واریز و خرج بازسازى و ساماندهى و امور
زمان برپایى نمایشگاه و حراج آثار هنرمندان
خیر در مناطق زلزله زده مىشود.
متعاقبا اعالم خواهد شد اما هنرمندان تا  30آبان فرصت دارند آثارشان را
به نشانی تهران ،خیابان کالهدوز (دولت) ،نبش خیابان نعمتى (کیکاووس)،
باغ خانه شاعران ،انجمن خوشنویسان ایران ارسال کنند.
شعار ششمین دوره  10روز با عکاسان مشخص شد
ششمین دوره  10روز با عکاسان با شعار "عکاسی ایران؛ نگاهی به
خود ،نگاهی به جهان" برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ششمین دوره  10روز با عکاسان ،ساعد نیک
ذات؛ دبیر ششمین دوره  10روز با عکاسان گفت :با توجه به شرایط کنونی
جهان و تحوالت عکاسی ،این شعار که مناسب امروز است انتخاب شده
است و عکاسی ایران و موقعیت آن را در جهان در نظر دارد.
نیک ذات افزود 10 :روز با عکاسان یک شعار کلی با عنوان "عکاسی،
فرهنگ ،جامعه" دارد که به ارتباط عکاسی ،جامعه و فرهنگ و تاثیرات این
سه مقوله بر یکدیگر توجه دارد .در هر دوره در ذیل شعار کلی یک شعار
بر اساس شرایط عکاسی و جامعه ایران انتخاب می شود که شعار "عکاسی
ایران؛ نگاهی به خود ،نگاهی به جهان" از سوی اسماعیل عباسی؛ عکاس
و مدرس عکاس���ی و از اعضای ش���ورای علمی ششمین دوره  10روز با
عکاسان پیشنهاد شد و در شورای علمی تصویب شد.
نقاشیخط های پیروز پاینده در گالری فردا
ی پیروز پاینده از  26آبان تا  2آذر در گالري
ها 
نمایش���گاه نقاشیخط
فردا برپا خواهد شد .
به گزارش روابط عمومي گالري فردا ،این آثار ،نقاشیخط هایی برگرفته
از دیوان حافظ  ،رباعیات مولوی ،حیدر بابای شهریار ،اوصاف االشراف و
توانند از ساعت
مندان براي ديدن این نمایشگاه مي
رباعیات خیام است .عالقه
خان،
 16تا  20به گالري فردا واقع در خيابان کريمخان زند ،زير پل کريم
خيابان حسيني ،کوچه اعرابي  ،6شماره 2مراجعه کنند .گالری پنجشنبه ها
از ساعت  16تا  18میزبان دیدارکنندگان است.

اهلل حائری کرفس رزن اس���تان
آیت
های نمونه
عنوان کتابخانه
هم���دان به
روستایی شناخته شدند.
های
مس��ئوالن نمونه کتابخانه
نهادی
در بخ���ش مس���ئوالن نمونه
ه���ای نهادی حمیده مؤمنی
کتابخانه
فراهانی از کتابخانه شهدای سنجان
اراک اس���تان مرکزی؛ الهام فغانی از
کتابخانه شهدای باقریه بیرجند استان
خراسانجنوبی؛زهراشنبدیازکتابخانه
فارابی هندیجان استان خوزستان؛ پریسا
شاهرخی از کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)
نهاوند اس���تان همدان؛ مریم خودکار
(ع) مود
از کتابخان���ه امیرالمؤمنین
استان خراسان جنوبی؛ سمیه مجیدی
از کتابخانه کوث���ر همدان؛ صدیقه
جعفرزاده از کتابخانه شهدای گمنام
عالیشهر استان بوشهر؛ مجید بیگلری
از کتابخانه مالحسینقلی شوندی رزن
استان همدان؛ گلشن صفیان بلداجی
اهلل بلداجی اس���تان
از کتابخانه بقیه
چهارمحال و بختیاری؛ مرضیه قربانی
زاده از کتابخانه محمد مفیدی بافقی
بافق استان یزد؛ سیده طاهره هاشمی از
کتابخانهحضرتخدیجهکبریبیرجند
استان خراسان جنوبی؛ مریم بیات از
کتابخانه شهید مدنی تویسرکان استان
همدان؛ سمانه محسنی تکلو از کتابخانه
آباد استان هرمزگان؛ مهدیه
الزهرا حاجی
زاده از کتابخانه ش���هید اول
حاجی
کوهبنان استان کرمان و زهرا صادقی
علویجه از کتابخانه فردوسی علویجه
عنوان مسئوالن نمونه
استان اصفهان به
های نهادی در سال  ۹۶معرفی
کتابخانه
شدند.
کتابخان��ه فع��ال در حوزه
های خاص
گروه
کتابخانه مرکزی ارومیه در استان
عنوان کتابخانه
آذربایجان غربی نیز به
های خاص شناخته
فعال در حوزه گروه
شد.
کتابداران برتر بخش نابینایان/
پیشکسوتان برتر /خدمتگزاران برتر
رقیه حسین زاده ،کتابدار کتابخانه
مرکزی ارومیه؛ زهرا خسروی ،کتابدار
االنبیاء رشت و سجاد
کتابخانه خاتم
فداکار کتابدار کتابخانه مرکزی اردبیل
عنوان کتابداران برتر بخش نابینایان
به
معرفی شدند .خدیجه قدس الهی از
اس���تان یزد ،علیمراد افشار از استان
همدان و صغری آقا بابایی از اس���تان
عنوان پیشکس���وتان برتر و
فارس به
بهروز سلیم زاده از بوکان (آذربایجان
غربی) ،فاطمه حیدریان کجور از نوشهر
(مازندران) و غالمرضا نیکدل پاشاکی
عنوان خدمتگزار
از نظرآباد (البرز) به
برتر شناخته شدند.
معصومه پورهاشم از خراسان
رضوی ،فریده رضازاده از اس���تان
خوزس���تان و باقر نوروزی از استان
لرستان برگزیدگان بازنشسته در یک
سال اخیر شناخته شدند.
کتاب��دار برتر از نظر خدمات
ای
کتابخانه
در بخ���ش کتابدار برتر از نظر
رضا ولی الهی،
ای علی
خدمات کتابخانه
کتابدار کتابخانه شهید باهنر مشهد؛
مجید قدمیاری ،کتابدار کتابخانه دکتر
ش���ریعتی نیشابور و محبوبه مسلمی
اهلل
حقیقی ،کتابدار کتابخانه شهید آیت
دستغیب شیراز معرفی شدند.
های شایسته تقدیر
کتابخانه
کتابخانه عمومی امام علی (ع)
خشکبیجار شهرستان رشت (گیالن)،
کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان
شیراز (فارس) ،کتابخانه عمومی عالمه
محمدتقی ایوانکی گرمسار (سمنان)
و کتابخانه عمومی عالمه طباطبایی
های
عنوانکتابخانه
شهرضا(اصفهان)به
شایسته تقدیر معرفی شدند
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اعطاي سومين دوره نشان دهخدا به برگزيدگانكتاب سال هيأت علمي

همه براي واقعيت احترام قائلم.
وي افزود :اگر دانش���گاهيان
مس���ير خودش���ان را طي كنند ،به
واقعي���ت هر چه بيش���تر نزديك
شوند.
مي
محس���نيانراد گفت :اميدوارم
اند كه
نهادهاي���ي كه در ايران مدعي

وي افزود :مرحوم دهخدا به اين
نتيجه رسيد كه براي عمق بخشيدن
به فضاي سياس���ي جامعه بايد كار
علمي انجام داد .دکتر لطفی از بزرگان
علم فلسفه که مجموعه آثار افالطون
را ترجم���ه کرده نیز با مقدمه عدالت
اجتماعی وارد فضای فلسفه شد و او

سومين دوره نشان دهخدا ويژه
كتاب س���ال اعضاي هيات علمي
هاي علوم انساني
ها در رشته
دانشگاه
در سالن جابر بن حیان دانشگاه تربیت
مدرس به برگزيدگان اهداء شد.
به گ���زارش خبرنگار ما ،دكتر
مسعود كوثري ،دبير جشنواره با اشاره
ب���ه اينكه بيش از  26هزار كتاب در
هاي اوليه مورد داوري قرار
بررس���ي
گرفت ،گفت 232 :كتاب به مرحله
بعد راه يافت كه از اين تعداد 45 ،اثر
به دور نهايي راه يافت.
وي اف���زود :در نهايت  7اثر به
عنوان آثار برگزيده و شايسته تقدير
شوند.
معرفي مي
دكتر كوثري با بيان اينكه اوضاع
ها در حوزه كتاب آشفته است،
دانشگاه
هاي
ترين چالش
گفت :يكي از مهم
ناشران دانشگاهي ،ترديد بين كار در
هاي سنتي و مدرن است.
شيوه
دكتر مهدي محسنيان راد ،استاد
برجسته علوم ارتباطات هم در سخناني
كنيم در
ب���ا تأكيد بر اينكه تصور مي
هيچ جاي جهان آنچه در حال حاضر
كند،
علوم انس���اني در ايران طي مي
مشابه ندارد ،گفت :علوم انساني در
كجاي كره زمين آنچنان ،كه ما در
هيچ
اين زمينه مدعي داريم ،مدعي ندارد.
وي ادامه داد :يكي از بزرگترين
مش���كالت نويسندگان بزرگ علوم
انس���اني در ايران آن است كه دائم ًا
در معرض تهاجم كساني هستند كه
دانند.
واقعيت و حقيقت را يكي مي
در حالي كه واقعيت آن چيزي است
كه هست و حقيقت آنچه است كه ما
كنيم كه هست.
فكر مي
اين اس���تاد دانشگاه تأكيد كرد:
هاي مس���لكي از هر نوع آن،
در نظام
هاي نسبي است
ها ،تابع ارزش
بودن
شوند كه
هايي تبديل مي
كه به پديده
شود به آنها دست زد.
نمي
محس���نيان راد گفت :من براي
هاي علميه
همه كساني كه براي حوزه
احترام قائلند ،احترام قائلم ،اما بيش از

در حوزه علوم انساني حرف آخر را
زنند ،نگاهي داشته باشند به عملكرد
مي
هاي ديگري مانند بانكداري كه
حوزه
با همراهي اين ادعا ،اكنون كجا قرار
دارند؟
استاد علوم ارتباطات خاطرنشان
كرد :مهم نيست كه با چه پاراديمي
در مس���ير و درك واقعيت حركت
كنيم بلكه نزديكشدن به واقعيت
مي
مهم است.
جامعي ،وزير
دكتر احمد مسجد
اس���بق فرهنگ و ارشاد اسالمي هم
در ادامه با اشاره به اين كه به تازگي
همراه با س���يد محمود دعايي ،مدير
مس���ئول روزنامه اطالعات از مزار
ملكالمتكلمين و صوراسرافيل كه بر
هاي مشروطه جان خود را
سرآرمان
از دست دادند ،ديدار داشتند ،گفت:
این مزار از  4س���ال پیش که من از
آن در قالب یک تهران گردی دیدار
داشتم تاکنون هم آباد نشده است .ميرزا
جهانگيرخان در يك اقدام منحصر،
مقاالت ارزش���مند مرحوم دهخدا را
تحت عنوان چرن���د و پرند چاپ
كرد كه همان بنيان طنز ايراني ش���د.
طن���زي كه ادبيات ،ماندگاري و ادب
را توأمان دارد.

نیز همانند مرحوم دهخدا به این نتیجه
رسید که عمق بخشیدن به تفکر باعث
اتفاقات مثبت در جامعه می شود.
مسجدجامعي با اشاره به اين كه
بسياري از كارهاي برجسته در فضاي
شود ،گفت:
خارج از دانشگاه انجام مي
اگر در مؤسسات پژوهشي كه اساتيد
برجسته دانشگاهي پشتوانه آن هستند،
ها و گفتگوهاي الزم انجام
نشس���ت
شود ،فضاي الزم براي عمق بخشيدن
شود.
به تفكر ايجاد مي
وي افزود :البته از منظري ديگر،
شايد زمانه هم عوض شده است در
اي مانند زمانه دهخدا ،با نوعي از
زمانه
خودگذشتگي علمي مواجه بوديم كه
آثار دهخدا شكل گرفت .ولي امروز
نامه
فض���اي آن زمان را با وضع پايان
ها
فروشيمقابلدانشگاه
فروشيومقاله
مقايسه كنيد.
اي كه
وي ادام���ه داد :در زمانه
چيزي باالتر از علم و تربيت وجود
ن���دارد ،ما از معل���م بودن خجالت
كشيم و اسم دانشگاه تربيت معلم
مي
دهيم.
را تغيير مي
مس���جد جامعي در پايان ابراز
امي���دواري كرد ك���ه با توجه به آن
ك���ه ايران را ب���ه فرهنگ و ادب آن

آیی���ن اختتامی���ه یازدهمین
«سوگواره هنر عاشورایی» در حوزه
هنری برگزار شد .
به گزارش مه���ر ،در حالی
حوزه هنری میزبان مراسم اختتامیه
یازدهمین «سوگواره هنر عاشورایی»
بود که نمایشگاه آثار این سوگواره
نیز افتتاح شد.
در ابتدای این مراس���م فاضل

غمگین و داغدار می ش���وند مانند
حاال که تمامی کشور به سوگ نشسته
است.
پس از معرفی برگزیدگان چند
بخش از سوگواره ،مراسم تجلیل از
کاظمچلیپاهنرمندنقاشکشورتوسط
محسن مومنی شریف رییس حوزه
هنری،مسعودشجاعیطباطباییمدیر
مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری

های بزرگ
در سطح جامعه صورت گیرد ،افزود :ظرفیت
علمی ،فکری و تجهیزاتی که در مراکز علمی کشور موجود
اس���ت ،باید در راستای حل مسائل جامعه به کار گرفته
های خوب
شود؛ چرا که برازنده نیست دانشگاهی در رتبه
دادهای علمی
علمی در دنیا حضور داش���ته باشد و برون
قابل توجه و در سطح رقابت با مراکز علمی بزرگ داشته
باشد ،اما در رفع مشکالتی که گریبانگیر جامعه است نتواند
نقشی ایفا کند.
دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزیر
ها فرآیند پژوهش
علوم هم با تاکید بر اینکه در دانش���گاه
غالب نیس���ت ،از رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی
کش���ور خواست تا نسبت به بازنگری فرآیندهای اجرایی
ها
برای غالب ش���دن گفتمان علم و پژوهش در دانشگاه
اقدام کند.

نظری مع���اون هنری حوزه هنری
گفت :هنر عاشورایی جانمایه هنر
در تمامی رش���ته ها اس���ت چون
هایی که در عاشورا رخ داده،
رشادت
شود خداوند به انسان افتخار
باعث می
کند .تالش کردیم امسال این سوگواره
را به شکل گسترده تری برنامه ریزی
کنیم.
وی در ادامه با اشاره به حادثه
تلخ زلزله در کش���ور بیان کرد :اگر
در کش���ور اتفاقی بیفتد همه مردم

و فاضل نظری برگزار شد.
چلیپا در این مراسم گفت :در
سفری که اخیرا به کربال داشتم موارد
عجیبی را مشاهده کردم که پذیرایی
مردم از زائران بسیار مرا تحت تاثیر
قرار داد و هنوز هم آن حال و هوا
با من است .در این مراسم بازنمایی
تابل���وی «توبه حر» این هنرمند نیز
صورت گرفت.
در ادام���ه رییس حوزه هنری
پ���س از تجلیل از کاظم چلیپا بیان

کرد :وی یک هنرمند متعهد و آیینی
در حوزه هنرهای تجسمی است و
هنرمند متعهد بنا به گفته قرآن کریم
رسد.
هیچ وقت به بن بس���ت نمی
کس���ی که دنبال مالقات پروردگار
است باید عمل صالح انجام دهد و
عمل صالح این هنرمند نیز خلق همین
آثار است .خیلی از جشنواره ها در
برخی هنرها ،شرک در برابر خداوند
هستند و باعث می شود هنرمند قبل
از آنکه حقیقت را در نظر داش���ته
باشد ،نگاهش به سلیقه داوران باشد.
خوشبختانه هنرمندان متعهد کشور
اینگونهنیستند.
مومنی شریف ادامه داد :چلیپا
همیشه دغدغه آموزش داشته است و
برای همین خصلت است که آدم با
کند .او همیشه
وی راحت صحبت می
کند
جوان ترها را تشویق و کمک می
که به آینده خوشبین باشند.
ای درباره
وی با اشاره به خاطره
دیدار هنرمندان تجسمی با رهبر معظم
انقالب اسالمی ،اظهار کرد :حضرت
آقا در آن دیدار چند بار از آقای چلیپا
یاد کردند و حال وی را پرسیدند و
فرمودند که در ابتدای پیروزی انقالب
اسالمی در زمینه های هنر تجسمی
کسی را نداشتیم و تنها چند نفر از
جمله آقای چلیپا و حبیب اهلل صادقی
و چن���د هنرمند دیگر بودند و در
جبههمقابل،هنرمندانبسیاریحضور
داشتند .بنابر همین گفته های رهبر
انقالب ،معتقدم حق استادانی مانند
استاد چلیپا بسیار عظیم است.

مدیر مرکز هنرهای نمایش���ی
خوانی و
حوزه هنری گفت :هنر پرده
نقالی ،هنر مناسبی برای پرداختن به
مفاهيم رضوی است.
به گزارش پایگاه خبری حوزه
هنری ،کوروش زارعی مدیر مرکز
هنرهای نمایشی حوزه هنری ،با اشاره
خوانی
به برگزاری اولین سوگواره پرده
رضوی با عنوان «روایت عشق» گفت:
خوانی رضوی ،با
اولین سوگواره پرده
عنوان «روایت عشق» با همکاری و

های هنری
مشارکت موسسه آفرینش
آستان قدس رضوی و مرکز هنرهای
نمایش���ی حوزه هنری از  24تا 28
زمان در
آبان در مشهد مقدس و هم
شود.
 9استان دیگر برگزار می
خوانی و
وی افزود :هنر پرده
هایی از هنرهای نمایشی
نقالی ،گونه
مهری
ها مورد بی
سنتی هستند که سال
و غفلت قرار گرفته بودند ،در صورتی
های نمایشی همچنان
که این گونه
ای برخوردار
العاده
از ظرفی���ت فوق

هستند.
این هنرمند بازیگر اضافه کرد:
خوانی و نقالی که بیشتر امکانات
پرده
مورد نی���ازش در هنر و توانمندی
شود در هر زمان
هنرمند خالصه می
تواند پذیرای مخاطبان
و مکانی می
خود باشد .ما هنرمندان متبحری در
این عرصه داریم و جوانان بسیاری
من���د ورود به این حوزه
نیز عالقه
هستند.
زارعی تصریح کرد :سوگواره

خوانی رضوی «روایت عشق»
پرده
به مقام شامخ حضرت امام رضا(ع)
اختصاص دارد و برای این رویداد
ی بکر و جذابی نقاشی شده و
پرده
بیگینیزطومارجدیدی
استادفتحعلی
اند
بااستنادبهطومارهایقدیمینوشته
که قرار است این پرده و طومار ،تکثیر
ها و
خوان
ش���ده و در اختیار پرده
هنرمندان منتخب مراکز استانی حوزه
هنری که در این رویداد همراه هستند،
قرار گیرد.

علي ربيعي

دكتر احمد مسجدجامعي

دانشگاههای بزرگ کشور تاب زلزله ندارند

ها و تاسیسات زیربنایی مراکز علمی،
زنگ خطر فرس���ودگی ساختمان
های بزرگ و مطرح کشور چند سالی است به
ها بخصوص دانشگاه
دانشگاه
صدا درآمده و کارشناسان و مسئوالن بارها و بارها در خصوص این خطر و
های
توجهی به نوسازی و مقاوم سازی ساختمان
ای که در صورت بی
فاجعه
اند ،اما همواره این مساله در بین
ها به بار خواهد آمد ،هش���دار داده
دانش���گاه
گیران این حوزه مغفول واقع شده است.
مسئوالن و تصمیم
در همین رابطه دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانش���گاه تهران
در گفتگو با ایسنا ،گفت :با توجه به قدمت باالی دانشگاه تهران بسیاری از
های این دانشگاه نزدیک به  80سال عمر دارند که بسیاری از این
ساختمان
های پراکنده
اند ،اگرچه ساختمان
ها در پردیس مرکزی قرار گرفته
س���اختمان
در سطح شهر نیز از قدمت باالیی برخوردارند ،بنابراین باید بحث ایمنی و
ها مورد توجه قرار بگیرد.
نوسازی این ساختمان
های
سازی ساختمان
سازی و ایمنی
وی افزود :از دو سال پیش برنامه مقاوم
این دانشگاه نظیر دانشکده حقوق و علوم سیاسی آغاز شده است که این پروژه
در مراحل نهایی قرار دارد .بنابراین سعی داریم در سال آینده با تامین اعتبار الزم
ها را نیز در دستور کار قرار بدهیم .
سازی سایر ساختمان
امر مقاوم
س���ازی
دکت���ر نیل���ی احمدآبادی در خص���وص میزان اعتبار مقاوم
های
های دانشگاه تهران نیز گفت :اگر بخواهیم مابقی ساختمان
س���اختمان
دارای بیش از  80سال عمر این دانشگاه را نیز بازسازی کنیم ،باید  10برابر
ای که برای دانشکده حقوق و علوم سیاسی هزینه کردیم ،در دست
بودجه
داشته باشیم.
دکتر محمد علی برخورداری ،رییس دانشگاه علم و صنعت هم میزان
بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه علم و صنعت را حدود ۱۲میلیارد تومان عنوان
کرد و افزود :متاسفانه این مبلغ هنوز به طور کامل پرداخت نشده است .در
هایی در اختیار دارد که این
واقع این دانشگاه به دلیل قدمت باال ،ساختمان
ساختمان ها هر ساله نیاز به تجهیز و نوسازی دارند .بنابراین با مبلغ اندک
های خاص
توان اولویت خاصی را برای تعمیر ساختمان
تعمیر و تجهیز نمی
اختصاص داد .تنها تالش ما این اس���ت که بودجه در دانش���گاه به صورت
عادالنه توزیع شود.
دکتر محمود فتوحی ،رییس دانشگاه صنعتی شریف هم ساخت ساختمان
های عمرانی سال جاری
"کالس درس" در دانش���گاه را یکی از مهمترین پروژه
عنوان کرد و گفت :یکی از اقداماتی که در س���ال جاری دنبال آن هس���تیم،
این است که احداث ساختمان دانشگاه با عنوان "کالس درس" را امسال به
سازی است
پایان برسانیم و ساختمان کالس درس فعلی را که نیازمند مقاوم
سازی ساختمان
را تعطیل و به ساختمان جدید منتقل کنیم .خوشبختانه مقاوم
"کالس درس" در حال حاضر شروع شده است.

دكتر مسعود كوثري

تجلیل از کاظم چلیپا در اختتامیه سوگواره هنر عاشورایی

ضرورت هدفمندی فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :وظیفه داریم به
های
عنوان اعضای هیات علمی و مسئوالن اجرایی ،فعالیت
های علمی خود را هدفمند و از
پژوهش���ی و توانمندی
ها و مراکز پژوهشی به طور
کاری در سطح دانشگاه
پراکنده
جدی جلوگیری کنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر منصور غالمی در آیین معارفه
دکتر مسعود برومند ،معاون پژوهش و فناوری و تکریم دکتر
وحید احمدی افزود :حضور در سطح جامعه اعم از مسائل
های
کند که در برنامه
اجتماعی ،صنعت و فناوری ایجاب می
افزایی با سایر نهادها
ها را افزایش داده و با هم
خود توانمندی
ها ،این وظیفه ملی را به خوبی پیش بریم که
و وزارتخانه
ضرورت ًا علم و تجربه باید توأما لحاظ شود.
ها
ها در دانشگاه
ریزی
دکتر غالمی با بیان اینکه برنامه
و مراکز علمی و پژوهش���ی باید با هدف رفع مشکالت
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یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان زلزله ایران در جشنواره براتیسالوا

وین  -ایرنا  -فیلم «بدون تاریخ ،بدون امضاء»
ساخته وحید جلیلوند جایزه هیات داوران فدراسیون
بی���ن المللی منتقدان فیل���م ( )FIPRESCIرا در
نوزدهمین جشنواره فیلم براتیسالوا از آن خود کرد؛
جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره نیز به «نوید
محمدزاده» برای بازی در این فیلم اهدا شد.
به گزارش ایرنا  ،مراسم اختتامیه و اهدای جوایز
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم براتیسالوا سه
شنبه شب در 'سینما لومیر' ()KINO LUMIERE
در پایتخت اسلواکی برگزار شد و با توجه به عدم
حضور عوامل فیلم« ،حمیدرضا مدد» معاون سفارت
جمهوری اس�ل�امی ای���ران در اتریش (اکردیته در
اسلواکی) جوایز این فیلم را دریافت کرد .
وحید جلیلوند کارگردان فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضاء» در یک پیام تصویری ضمن تشکر از داوران
و مس���ئوالن جشنواره براتیسالوا برای فراهم کردن
فرصت دیده شدن فیلمش در این جشنواره ،گفت:
دریافت جایزه از طرف منتقدان همواره بسیار لذت
بخش است به دلیل اینکه فیلمساز می داند که از نگاه
دقیق و تیزبین منتقد گذشته و فیلمش با تمام جزییات
دیده شده است .وی در ادامه این پیام تصویری ضبط
شده افزود :اگر خوشحالی چندانی در صورت من
نیست ،عذر من را بپذیرید به دلیل اینکه چند ساعت

پیش مطلع شدم تعدادی از هموطنانم در مناطق غربی
کشور متاسفانه جان خود را در حادثه زلزله از دست
داده اند که برای خانواده های آنها آرزوی صبر کرده
و شب خوبی را برای شما آرزو می کنم.
نوی���د محمدزاده نیز که جایزه بهترین بازیگر
مرد این جشنواره را دریافت کرد در پیامی تصویری

کشورم در منطقه ای که زادگاه من است منطقه ایالم،
کرمانشاه و کردستان ،زلزله آمد و خیلی از هموطنان
و همزبانان من زیر آوار ماندند و کشته شدند .می
خواهم این جایزه را به جان باختگان ،مال باختگان
و بازماندگان این اتفاق تلخ تقدیم کنم.
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم براتسالوا از

گیرم
گفت :برای دومین بار است که این جایزه را می
؛ دو سال پیش هم این جایزه را برای بازی در فیلم
'ناهید' گرفتم و ممنوم از فس���تیوال ،دبیر فستیوال و
هیات محترم داوران.
وی افزود :وقتی صبح این خبر را شنیدم نمی
دانستم خوشحال باشم یا ناراحت زیرا شب قبل در

 9نوامبر ( 18آبان) آغاز شده است و تا روز پنجشنبه
 16نوامبر ( 25آبان) ادامه دارد.
در نوزدهمی���ن دوره جش���نواره بین المللی
براتیسالوا ،جایزه بهترین کارگردان به 'سولین یوسف'
عراقی برای فیلم 'خانه بدون سقف' محصول آلمان،
عراق و قطر تعلق گرفت.

اي فراهم شود كه هر
شناسند ،زمينه
مي
محققي هر آنچه كه در علم خود به
آن رسيده ،به راحتي بيان كند و همه
از آن بهره برند.
علي ربيعي ،وزير كار ،تعاون و
رفاه اجتماعي هم در سخناني گفت:
به عنوان كسي كه مسئوليت بزرگترين

دكتر مهدي محسنيان راد

وزارتخان���ه اجتماع���ي را به عهده
هاي
دارم ،شاهد فقر ،نابرابري و آدم
اي هستم كه توانايي استفاده از
درمانده
هاي برابر را ندارند.
فرصت
وي ادامه داد :سالها پيش محققي
خارجي كه مدت كوتاهي را در ايران
گذرانده بود ،به من گفت كه ش���ما
ه���ا را در عرصه
يك از پديده
هيچ
كنيد بلكه همه
خودش بررسي نمي
چيز را در چارچوب امنيتي بررسي
كنيد.
مي
ربيعي تصريح كرد :ما ايرانيان
هاي فنسي
اصطالح ًا در اجراي پروژه
مانند فنس كشيدن دور يك سازمان
و موشك هواكردن ،یا فنس کشیدن
دور ی���ک میدان و اصالح آن خوب
هاي
كنيم ولي در اجراي پروژه
عمل مي
اجتماعي مانن���د حل فقر يا طالق
نابلديم .امروز متاس���فانه طالق روز
شود و سن آن نیز
به روز حادتر می
آید.
تر می
پایین
وي ادامه داد :در جامعه با نوعي
ايم
تفاوتيمواجه
اعتنايي،تنهاييوبي
بي
شود .این
تر مي
كه روز به روز عميق
مسئله هیچ نیازی به تهیه پرسش نامه
یا مطالعه عمیق ندارد همگان هر روز
می بینیم که ما روز به روز کمتر پشت

یکدیگرهستیم.
شناسان
ربيعيتصريحكرد:جامعه
و متخصصان علوم اجتماعي و انساني
ما كمتر در بطن جامعه حضور دارند.
روش���نفكران ما تمايلي به كار براي
ساخت قدرت ندارند و البته به عكس
قدرتمندان هم تمايلي به استفاده از
روشنفكران ندارند.
ب���ه گفته وزير كار ،امروز 200
شود
ميليارد تومان براي فقر هزينه مي
درحالي كه فقر و مسائل اجتماعي روز
شود.
تر مي
به روز عميق
بنابراي���ن گزارش در پايان اين
مراس���م ضمن تقدير از منتخبان اين
جش���نواره به آنان جوائزي نيز اهداء
شد:
منتخبانجشنواره:
ها و
بخ��ش معرف��ي كتاب
نويسندگانبرگزيده
ـ دكت���ر يعقوب خزايي عضو
هيأت علمي دانشگاه امام خميني(ره)
يابي نهاد
بابت كتاب فرايند ساخت
زندان از مش���روطه تا پايان پهلوي
اول
رودمعجني
ـ دكتر محمود فتوحي
عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي
مش���هد بابت كتاب صد سال عشق
مجازي؛ مكتب وقوع و طرز واسوخت
در شعر فارسي قرن دهم بخش معرفي
ها و نويسندگان شايسته تقدير
كتاب
راد عضو
ـ دكتر محمدامين قانعي
هيأت علمي مركز تحقيقات سياست
علمي كشور بابت كتاب پيمايش علم
و جامع���ه؛ تجربه جهاني و اجراي
نسخه ايراني
ـ دكتر مه���دي غياثوند عضو
هيأت علمي دانشگاه خوارزمي بابت
گرايي و فيزيكاليسم.
تحويل
ـ دكتر سيدعلي ميرشريفي عضو
هيأت علمي مطالعه و تدوين كتب
ها (سمت)
علوم انس���اني و دانشگاه
بابت كتاب سرنوشت اسير در اسالم؛
بررس���ي تاريخي و فقهي ،جنگ،
اسارت ،بردگي.
ـ دكت���ر كورش صفوي عضو
هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
بابت كتاب فرهنگ توصيفي مطالعات
ادبي.
جهرمي
ـ دكت���ر احمد ضابطي
عضو هيأت علمي دانش���گاه صدا و
هاي
سيما بابت كتاب پژوهش و انديشه
سينمايي؛ سينمايي مستند ،تدوين فيلم،
سينما و ادبيات؛ سينما و تاريخ بخش
قلم برتر پاسداشت خدمات گذشته و
حال بزرگان قلم
ـ دكتر پرويز ضياشهابي
جايزه ويژه هيأت داوران
راد عضو
ـ دكتر مهدي محسنيان
هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)
شناسي.
بابت كتاب ارتباط

كوتاه آموزشي
افزایش ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور
ریزی وزارت علوم گفت :در صورت تایید شورای
مدیرکل دفتر برنامه
هدایت استعداد درخشان ،ظرفیت پذیرش دانشجو استعداد درخشان در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه های سطح یک و دو افزایش خواهد یافت.
عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با مهر گفت :جلسه شورای استعداد
درخشان برگزار شد ،تغییر عمده ای در آیین نامه مقطع دکتری و کارشناسی
ارش���د استعداد درخش���ان نداریم ،اما احتماال برای دوره کارشناسی ارشد
تسهیالتی برای سال آینده تحصیلی ایجاد خواهد شد.
فراخوان «نحوه انتخاب نمایندگان معلمان در هیأت امناء
صندوق ذخیره فرهنگیان»
مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش درخصوص
نحوه انتخاب نمایندگان معلمان در هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان
فراخوانی منتشر کرد.
به گزارش ایس���نا ،در متن این فراخوان آمده است :به منظور افزایش
شفافیت و توسعه نظارت فراگیر بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان ،مقرر
شده است دو نفر از اعضای هیأت امنای صندوق و یک نفر بازرس افتخاری
از سوی اعضاء (فرهنگیان محترم عضو صندوق) به روش انتخابات برگزیده
شوند .لذا از کلیه فرهنگیان محترم ،فرهیختگان و عالقمندان دعوت به عمل
می آید نظرات خود را در خصوص:
های کاندیداها
 -1شرایط و ویژگی
-2ش���یوه و س���ازوکار برگزاری انتخابات را تا  30آبان  96به نشانی
 omana@medu.irارسال کنند .
مدارس کشور روز شنبه  27آبانماه تعطیل نیست
رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت:
ای مرکز اطالع
معاون رس���انه
مدارس کشور در روز شنبه  27آبان ماه تعطیل نیست.
رسانی و روابط عمومی
ای مرکز اطالع
نجات بهرامی معاون رس���انه
وگو با فارس ،اظهار داش���ت :مدارس
وزارت آموزش و پرورش در گفت
کشور در روز شنبه ۲۷آبان ماه دایر است و هیچ تصمیمی مبنی بر تعطیلی
این روز گرفته نش���ده اس���ت .وی افزود :مطالبی که در فضای مجازی در
خصوص تعطیلی روز ش���نبه منتشر شده است ،صحت ندارد .به گزارش
شنبه «شهادت
فارس ،شنبه  27آبان ماه بین دو روز تعطیل یعنی جمعه و یک
امام رضا(ع)» قرار دارد.
ثبتنام بیش از  800هزار نوآموز در مراکز پیشدبستانی
دبس���تانی وزارت آموزش و پرورش گفت :امسال
مدیرکل دفتر پیش
بینی ما
اند و پیش
نام کرده
دبستان ثبت
بیش از  800هزار نفر در دوره پیش
ها به چیزی حدود  970هزار نفر برسد.
نام
این است ثبت
ای
دبستانی ،دوره
به گزارش فارس ،رخساره فضلی با بیان اینکه دوره پیش
شود ،اظهار داشت:
های تحصیلی محسوب می
رسمی است؛ یعنی یکی از دوره
دبستان را
اما این دوره غیراجباری است به این معنا که اگر کودکی دوره پیش
نام نشود چون
نگذرانده باشد ،اینگونه نیست که در کالس اول دبستان ثبت
ما بحث انسداد مبادی بیسوادی و مواردی از این دست را داریم.
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان
هایی
دبستانی که تحت نظارت سازمان
اینکه آمار دقیقی از تعداد مراکز پیش
غیر از آموزش و پرورش هستند نداریم ،اضافه کرد :آن چیزی که سازمان
بهزیستی اعالم کرده است چیزی بیش از  12هزار مهدکودک تحت پوشش
دبستانی هم دارند و از این تعداد چیزی حدود  5هزار مرکز
دارد که پیش
اند که مراحل آن
برای دریافت مجوز از آموزش و پرورش درخواست داده
طی شده است .
پرداخت  ۱۳۰میلیارد تومان وام ویژه دکتری و ضروری
رئیس سازمان امور دانشجویان از پرداخت ۱۳۰میلیارد تومان وام ویژه
دکتری و ضروری تا آبان ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم ،مجتبی صدیقی گفت :عالوه بر
این دانشجویان دکتری می توانند از وام ضروری ۳میلیون تومانی نیز استفاده
کنند که در این رابطه نیز در سال ۲۷ ،۹۶میلیارد تومان پرداخت شده است.
صدیقی خاطرنشان کرد :در حال حاضر ،تمامی دانشجویان دکتری روزانه
می توانند از وام تحصیلی ۷۰۰هزار تومان به صورت ماهیانه استفاده کنند که
بازپرداخت آن دو سال بعد از سنوات تحصیلی خواهد بود.
فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری  97منتشر شد
های آزمایشی
فهرس���ت حذفیات منابع آزمون سراسری  97در گروه
مختلف منتشر شد.
ای فهرست
به گزارش ایسنا ،سازمان سنجش آموزش کشور طی اطالعیه
های آزمایشی علوم انسانی ،علوم
حذفیات منابع کنکور سال  97را در گروه
های آموزشی در دروس عمومی و
تجربی ،علوم ریاضی و فنی و سایر گروه
تخصصی منتشر کرد .داوطلبان برای اطالع از جزییات و فهرست حذفیات
www.sanjesh.orgمراجعه کنند.
توانند به سایت این سازمان به نشانی
می
بر اس���اس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور ،ثبت نام در آزمون
شود و تا روز یکشنبه
سراس���ری ۹۷از روز یکشنبه ،اول بهمن ۹۶آغاز می
۸بهمن ۹۶ادامه دارد.
همچنین آزمون سراس���ری در روزهای پنجشنبه ۷تیر و جمعه ۸تیر
شود.
۹۷برگزار می

