جوابيه

امام حسن عسکري (ع):

اوقات شرعي

جوابيه وزارت آموزش وپرورش
به يادداشت کانونهاي فرهنگي و تربيتي
و ظرفيت هايي که خاک مي خورد
روزنامه رسالت در تاريخ ششم آذر ماه يادداشتي تحت عنوان کانونهاي
فرهنگي و تربيتي ،وظرفيت هايي که خاک مي خورد درج کرد که روابط
عمومي وزارت اموزش وپرورش جوابيه اي ارسال کرد که متن اين جوابيه
وتوضيحات روز نامه رسالت در پي مي ايد .
عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ  97/9/6با عنوان «كانونهاي
فرهنگي و تربيتي ،ظرفيتهايي كه خاك ميخورند» پاسخ معاونت پرورشي
و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش را جهت تنوير افكار عمومي به استحضار
ميرساند؛
 -1نگارنده محترم كه شخصاً در سومين جشنواره دستاوردهاي كانونهاي
فرهنگي تربيتي كه از تاريخ  20تا  23آبان ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران
برگزار شد حضور داشتهاند ،خودشان شاهد بر فعاليتها و دستاوردهاي
كانونهاي فرهنگي تربيتي سراسر كشور بودهاند و اين گوشهاي از تالشها
و فعاليتهايي بود كه به مدت  4روز در معرض ديد عموم مردم قرار
گرفت؛ بنابراين از مكانهاي خاك خورده هيچ وقت انتظار اين گونه
فعاليت نميرود.
 -2در اين جشنواره به هر استاني يك غرفه اختصاص داده شده بود
و شامل نمايشگا ه ،فروشگاه و كارگاه مهارتي بود كه دانشآموزان به
صورت حضوري به توليد و خلق اثر ميپرداختند و اين كار مهارتي مورد
استقبال خيل عظيم بازديدكنندگان را به خود جلب كرد ،پس خلق اين
آثار ارزشمند به دست دانشآموزان كانوني بيانگر اين واقعيت است كه
ساليان سال ميخواهد تا يك دانشآموز دورهها و آموزشهاي الزم را زير
نظر مربيان مجرب بگذرانند تا به اين مرحله از مهارت برسند كه در يك
جشنواره كشوري حضور داشته باشد.
 -3حضور مقام عالي وزارت در جشنواره و بازديد از غرفههاي كانونهاي فرهنگي
تربيتي و تأكيد ايشان درجمع مديران و مسئولين و بازديدكنندگان كه بيان
داشتند  « :دوستان شما راه درست را ميرويد ».بر مهارتآموزي و كارآفريني
كه از اولويتهاي آموزش و پرورش ميباشد ،صحه گذاشته است.
 -4كانونهاي فرهنگي تربيتي به عنوان يكي از محيطهاي يادگيري كه
در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به آن تأكيد شده است .از سال
 68براساس اساسنامه مصوب پانصد و سومين جلسه شوراي عالي آموزش
و پرورش خدمات فرهنگي ،هنري ،آموزشي ،مهارتي ،علمي و ورزشي به
دانشآموزان عزيز ارائه مينمايند لذا قدمت  30ساله اين مراكز فرهنگي
پويايي و رشد و بالندگي را اثبات ميكند.
 -5نگارنده محترم بايد توجه ميكرد كه از بين  1131كانون فرهنگي
تربيتي در سراسر كشور كه به همت و تالش مديران و كارشناسان و
مربيان عزيز و زحمتكش مديريت ميشود و برنامههاي متنوع و مختلفي
را براي دانشآموزان برگزار مينمايد شايد تعداد انگشتشماري به داليل
موقعيت منطقه و كمبود اعتبار و تجهيزات آنگونه كه شايسته و درخور
دانشآموزان عزيز است نتوانند ارائه خدمات كنند ولي نبايد تالش صادقانه
و مخلصانه عزيزان زحمتكش در همه كانونها را زير سوال برد.
 -6در خصوص انجمنهاي كانونهاي فرهنگي تربيتي بايد عرض كنيم
كه فلسفه وجودي آنها كار گروهي و دستهجمعي و انجام كار پژوهشي
و تحقيقاتي در خصوص پروژههايي است كه در جلسات هفتگي بحث و
بررسي و براي اجراي آن تصميمگيري ميشود و امسال به همت معاونت
پرورشي و فرهنگي و اداره كل فرهنگي و هنري ،اردوها و فضاهاي پرورشي با
استفاده از اساتيد مجرب تعداد  22كتاب تهيه كه در جشنواره دستاوردهاي
كانونهاي فرهنگي تربيتي به دست وزير محترم آموزش و پرورش رونمايي
و آماده توزيع به استانهاي سراسر كشور ميباشد كه اين كار روح تازهاي
به فعاليت انجمنهاي كانونهاي فرهنگي تربيتي خواهد دميد.
 -7در بخشي از مطالب آمده بود كه در نواحي و مناطق پستهاي كانونهاي
فرهنگي تربيتي به سازمان دانشآموزي اختصاص داده شده است ضمن
رد اين مطلب اعالم ميداريم كه در هيچ يك از نواحي و مناطق سازمان
دانشآموزي پست مستقلي نداشته و مثل برخي از پستهاي آموزش و
پرورش به صورت تركيبي و با استفاده از همكاران حوزه معاونت پرورشي
و تربيت بدني امورات سازمان دانشآموزي را پيگيري مينمايند و نگارنده
اي كاش قبل از درج اين مطلب از كم و كيف قضيه اطالع پيدا ميكرد
كه پستهاي كانونهاي فرهنگي تربيتي از سال  92از سيستم بكفا صادر
ميشود و از ساختار سازماني خارج شده است لذا كانونها پستي ندارند تا
سازمان دانشآموزان بخواهد از آنها استفاده كند.
 -8در زمينه فضاي فيزيكي كانونهاي فرهنگي تربيتي بايد اعالم كنيم
كه احداث ،تعمير و تجهيز اينگونه مراكز و فضاهاي پرورشي و تربيتي از
وظايف و تكاليف سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور ميباشد
كه در زير نظام سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با عنوان فضا و
تجهيزات تعريف شده و جلسات متعددي تشكيل و براساس برنامه ششم
اعتباري براي هر سال پيشبيني شده است در عين حال معاونت پرورشي
فرهنگي به عنوان وظيفه ذاتي خود پيگير اختصاص اعتبار الزم براي تعمير
و تجهيز كانونها به صورت ساالنه ميباشند.
 -9تنها مشكل كانونهاي فرهنگي تربيتي يكي از مواردي بود كه در اين مقاله
به آن اشاره شده بود كه عليرغم كمبود نيرو در آموزش و پرورش ،با عنايت
مقام عالي وزارت و پيگيريهاي معاونت پرورشي و فرهنگي در شيوهنامه
ساماندهي نيروي انساني سال تحصيلي  97 – 98براي كانونها براساس
درجهبندي نيروي موظف و غيرموظف و خريد خدمات تعلق گرفت.
در آخر ضمن تشكر از توجه نگارنده به اهميت اين مراكز فرهنگي و
تربيتي در نظام آموزش و پرورش يادآوري ميشود كه فعاليتها و
برنامههاي متنوعي كه در كانونهاي فرهنگي تربيتي اجرا ميشود
نشان از باالبودن و شور و نشاط در اين مراكز ميباشد كه در آن آثار
و توليدات دانشآموزي به نمايش گذاشته شود ،بالغ بر  320ميليون
تومان فروش آثار داشته باشد و  8400نفر بازديد كننده در دو روز
و اينها همه بيانگر توانمندي و ظرفيت عظيم اين مراكز فرهنگي
ميباشد ،لذا انتظار داريم در بيان و انعكاس فعاليتها بر تمام جوانب
گزارش توجه شود.
خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و رسانهها نسبت به درج جوابيه اين
مركز در همان صفحه و با همان قلم اقدام الزم صورت گيرد.
نجات بهرامي
معاون رسانه
***

توضيح رسالت بر جوابيه روابط عمومي
وزارت آموزش و پرورش

اول اينکه ،پاسخگويي مسئولين محترم آموزش و پرورش به گزارشي با
موضوع کانونهاي فرهنگي و تربيتي  ،به نظر نگارنده خود نشان دهنده
رويکرد مثبت مديران جديد اين وزارتخانه به موضوع اين کانونهاست
که بايد آن را به فال نيک گرفت.
دوم  ،پاسخ  9بندي و  2صفحه اي آموزش و پرورش به يک گزارش
کوتاه بيشتر ازآنکه جوابيه باشد ،ارائه يک بيالن کاري بود.
سوم آنکه ،همانطور که در بند  7جوابيه آمده ،سازمان دانش آموزي
با وجود عنوان پر طمطراق و شرح وظايف بسيار گسترده خود
( به استناد اساسنامه مصوب سال  1378درشوراي عالي انقالب
فرهنگي) ،و رياست معاون پرورشي وزير برآن و با وجود عضويت
 6شخصيت حقيقي و حقوقي عالي رتبه همچون وزيرآموزش و
پرورش  ،دبيرشوراي عالي جوانان و ...در ترکيب هيئت امناء آن
ونيز سابقه فعاليت  19ساله ،هنوز فاقد پست سازماني تعريف شده
است که اين جاي بسي تاسف دارد.
و چهارم اينکه بازهم به استناد بند  7جوابيه فوق الذکر ،کانونهاي فرهنگي
و تربيتي از سال  1392پست اداري ندارند ،اين در حالي است که تا يک
دهه قبل ،اغلب کانونهاي فرهنگي و تربيتي ،دست کم داراي 4پست
سازماني بودند که اگر اين عدد را در  ( 1131تعداد کانونها) ضرب کنيم ،
متوجه مي شويم که متاسفانه در سالهاي اخير بيش از  4000پست
سازماني از حوزه تربيتي آموزش و پرورش حذف شده است.
و نکته آخر اينکه ،شايسته است مسئولين محترم آموزش و پرورش با
حفظ خونسردي جوابيه ها را بنويسند تا کلمه «محترم» پس از عنوان
مديران رسانه ها از قلم نيفتد.

هرکس ،كسى را بستايد كه سزاوار ستودن نيست ،در جايگاه متهم نشسته است.
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سيد ضياء هاشمي:

با حضور  ۱۴فيلم ايراني؛

کمال تبريزي در جشنواره دوستي استانبول داوري ميکند

جشنواره بين المللي فيلم کوتاه «دوستي» با
حضور کمال تبريزي به عنوان عضو هيئت داوري و
شرکت فيلم هاي ايراني ۱۴ ،دسامبر در استانبول
آغاز مي شود.به گزارش خبرگزاري مهر ،جشنواره
بين المللي فيلم کوتاه «دوستي» با تم هاي مختلف
دوستي در قالب هاي مختلف مانند «دوستي با
همسايه ،جغرافيا و تاريخ» براي نخستين بار با
وزير آموزش و پرورش خبرداد:

رتبه بندي معلمان
در دستور کار دولت

حضور گسترده فيلمسازاني از سراسر جهان به
ويژه ايران جمعه  ۱۴دسامبر در استانبول آغاز
خواهد شد.اين جشنواره در سه بخش اصلي،
«حرمت  ۴۰ساله» و «پانوراما» به داوري کمال
تبريزي کارگردان ايراني ،نجوي نجار کارگردان و
نويسنده فلسطيني ،توفيق باشر کارگردان ،سزين
آکباش اوغلو بازيگر از ترکيه و به رياست يوکسل
آکسو نويسنده و کارگردان ترک برگزار خواهد
شد.از مجموع  ۴۸فيلم کوتاهي که قرار است از
کشورهاي مختلف در اين جشنواره اکران شوند،
 ۱۴فيلم به کارگردانان ايراني تعلق دارد.در بخش
اصلي اين جشنواره از  ۱۷فيلم کوتاه ۶ ،فيلم متعلق
به کارگردانان ايراني است .همچنين پنج فيلم از
ترکيه و فيلم هايي از قرقيزستان ،فرانسه ،بلژيک،
فلسطين ،اسپانيا و قزاقستان حضور دارند.

علوماجتماعي در ايران از تحوالت جامعه ،جا مانده است
دانشيار دانشگاه تهران در پنجمين همايش
ملي روز علوم اجتماعي گفت :علوم اجتماعي
از تحوالت جامعه معاصر جا مانده است و شکاف
عميقي بين دانشگاه ها با آن چيزي که در جامعه
وجود دارد ايجاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،پنجمين همايش ملي
روز علوم اجتماعي در دانشکده ادبيات دانشگاه
خوارزمي برگزار شد.سيدضياء هاشمي ،دانشيار
دانشگاه تهران گفت :به عقيده من علوم اجتماعي
و آموزش آن از تحوالت جامعه معاصر جا مانده
است و شکاف عميقي بين کار ما در دانشگاه ها
با آن چيزي که در جامعه وجود دارد ،ايجاد
شده است .رويدادها و شرايط جهاني در آموزش
عالي تأثيرات زيادي گذاشته است .سياره اي
شدن آموزش عالي ،حرکت از اقتصاد صنعتي

وزير آموزش و پرورش گفت :در بودجه  ۹۸پيش بينيهايي براي رتبه بندي معلمان در
نظر گرفته شده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ سيدمحمد بطحايي در
حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :نظام رتبه بندي معلمان در حال
پيشرفت کار است و در بودجه  ۹۸پيش بينيهايي براي اين رتبه بندي در نظر گرفته شده
است و منتظريم تا اليحه بودجه به مجلس ارائه شود تا تکليف طرح رتبه بندي معلمان

به سمت اقتصاد دانشي ،ظهور نسل چهارم
دانشگاه ها و ظهور قطب هاي آموزشي از جمله
اين تأثيرات است و به دليل آن است که بين
دانش هاي دانشگاه ها و واقعيت ها شکاف ايجاد
مي شود.هاشمي افزود :نظام آموزش عالي و به
طور خاص علوم اجتماعي بايد مورد بازانديشي
قرار گيرد.

نيز مشخص شود.وزير آموزش و پرورش افزود :پيشنهادي که درباره رتبه بندي معلمان
در کميسيون اجتماعي دولت ارائه شده بود به تصويب رسيد و در دستور کار دولت قرار
دارد و تالش ميکنم در هفته آينده در جلسه هيئت دولت مطرح و بررسي شود.وي گفت:
بررسي اليحه رتبه بندي معلمان به دليل توجه دولت به تنظيم بودجه  ۹۸به تاخير افتاد
و ان شاءاهلل در جلسات آينده در جلسه هيئت دولت بررسي ميشود.

فارس /ميثم مه آبادي

باورهاي استوار

روح اهلل رمضاني سي و هشت ساله ،بهخاطر تزريق
اشتباه آمپول در  9ماهگي دچار معلوليت جسمي،
حرکتي مي شود .او در روستاي کرديجان آشتيان
زندگي مي کند .با وجود مشکالت زيادي که برايش
بوجود آمد تا ديپلم ادامه تحصيل داد .بعد از قبول
نشدن در کنکور  ،درس را رها و در کارگاه ساخت
«لوالي کابينت» مشغول به کار شد.او مجبور است
هر روزهشت صبح ،مسير  14کيلومتري روستاي
کرديجان تا شهر آشتيان را به انتظار خودروهاي
گذري مانده ،تا بتواند سر کار برود .روح اهلل روزانه
 150تا « 170لوال» را مونتاژ مي کند .در ازاي
هر مونتاژ  90تومان در آمد ،و ماهانه حدود 300
هزار تومان حقوق مي گيرد .همسر روح اهلل مثل
او معلول جسمي ،حرکتي است .سازمان بهزيستي
ماهيانه  53هزار تومان مستمري به آنها مي دهد{.
اين گزارش بهمناسبت  12آذر ،روز جهاني معلولين
تهيه شده است.

اداره كل تامين اجتماعي استان قم

فرم شماره ( 3ابالغ راي كميته بدوي استاني)

نماز جمعه  16آذرماه به امامت آيتا ...موحدي كرماني
در مصلي تهران برگزار ميشود.
پيش از خطبهها ،آقاي عباس سليمي معاون محترم
فرهنگي آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني(ع)
درخصوص «برنامهها و تمهيدات ويژه ميالد آن حضرت»
و آقاي پويا سليماني نماينده محترم بسيج دانشجويي
دانشگاه شريف به مناسبت « 16آذر؛ روز دانشجو»
سخنراني مينمايند.
* دربهاي مصلي از ساعت  10صبح باز ميشود و مراسم
از ساعت  10:40آغاز ميگردد.
تاريخ انتشار97/9/15 :
خ ت ر97/9/15 :

روابط عمومي
ستاد نماز جمعه تهران

احتراما ،اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي محسن پاكنژاد در جلسه مورخ
 1397/08/15كميته بدوي مشاغل سخت و زيانآور استان قم مطرح و از مجموع
( 3سه) شغل مطرح شده ( 3سه) شغل مورد تاييد قرار گرفته است ،جهت اقدامات
بعدي به پيوست ارسال ميگردد.
مشاغل تاييدشده (ب) :قسمت دكور ،فرم ،ريختهگري (شركت چيني حميد)
رونوشت:
 -1معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت استحضار
و اقدام مقتضي برابر ماده  3آييننامه
 -2شركت/كارگاه :چيني حميد جهت اطالع و اقدام مقتضي
 -3آقاي/خانم :محسن پاكنژاد جهت اطالع
 اين راي به استناد تبصره  5ماده  8آييننامه اجرايي مشاغل سخت و زيانآورظرف  15روز قابل تجديدنظرخواهي در كميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيانآور
ميباشد و در صورت عدم اعتراض هر يك از طرفين و قطعي و الزماالجرا شدن
راي مزبور به استناد تبصره  2ماده  16قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري ظرف  3ماه از تاريخ ابالغ براي اشخاص داخل كشور و ظرف  6ماه
از تاريخ ابالغ براي افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجامخواهي در ديوان عدالت
اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار 97/9/15 :تركزاده آراني  -مديريت تعاون،
خ ش97/9/15 :
كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم

آگهي مناقصه عمومي شماره ( ) 97 - 47

شهرداري زنجان در نظر دارد خريد تجهيزات پاركي و ترافيكي را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم از طريق مناقصه عمومي از اشخاص حقيقي
و حقوقي واجد الشرايط اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
 – 1موضوع مناقصه :بشرح جدول ذيل
 – 2مهلت خريد و تحويل اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  97/9/15لغايت تاپايان وقت اداري مورخه  97/9/27ميباشد.
 – 3محل خريد اسناد  :زنجان  -خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – اداره قراردادها  .تلفن تماس  02433422036 :و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR
مراجعه نمايند.
 – 4محل تسليم اسناد  :زنجان – خيابان خرمشهر  -بلوار آزادي – شهرداري مركز  -دبيرخانه مركزي.
 – 5ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه به يكي از طرق:
الف  -واريز وجه نقد به شماره حساب 2210-43-22221111-5نزد بانك انصار شعبه انقالب در وجه شهرداري زنجان.
ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما ج – اسناد خزانه د – انواع اوراق مشاركت بي نام
 – 6شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده 10آيين نامه مالي شهرداري ميباشد.
 – 7هزينه انتشار آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
 -8پيشنهادات واصله راس ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  97/9/28در جلسه كميسيون معامالت در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مركز با حضور پيشنهاد دهندگان
گشايش و بررسي خواهد شد.
 - 9متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ  300/000ريال به حساب شماره  3100002448006بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش
آن را ارائه نمايند.
 – 10محل تامين اعتبار  :منابع داخلي شهرداري
 – 11شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.
* ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد *.
رديف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد به ريال

ميزان سپرده شركت
در مناقصه بريال

محل اجراي كار

مدت اجراي كار

ساعت بازگشايي پاكات

حداقل رتبه و گرايش مربوطه

1

خريد ،نصب و راه اندازي تجهيزات
دوربينهاي نظارت تصويري

2/425/410/000

121/300/000

سطح شهر زنجان

 2ماه

 15الي 15/30

شركتهايي كه موضوع فعاليت آنها و گواهينامه
آموزشي مرتبط با موضوع مناقصه باشد .

2

خريد مبلمان و تاسيسات روشنايي
پارك بانوان غرب

7/386/840/000

369/342/000

پارك بانوان غرب

 1ماه

 15/30الي 16

اشخاص حقيقي و حقوقي داراي تجربه و
سوابق مستند فعال در زمينه موضوع مناقصه

تاريخ انتشار97/9/15 :
خ ش97/9/15 :

به بهانه برگزاري هفتمين دوره مناظره دانشجويي

مناظرههاي دانشجويي وتمرين کار تيمي

نمايه

برنامه مراسم نماز جمعه
 16آذرماه 97
در مصلي امام خميني(ره)

يادداشت

مديريت ارتباطات و امور بينالملل شهرداري زنجان

کريم باباخانيان
جهاد دانشگاهي در دورههاي مختلف و
متناسب با نيازهاي دانشجويي ،برنامههاي
مختلفي تعريف و اجرايي کرده که شاخص
بوده و در حيطه فرهنگي دانشگاه اثرگذار بوده
است .بر همين اساس در سال جاري  ۲۳طرح
ملي و سراسري در کشور با همکاري مراکز و
سازمانها و واحدهاي جهاددانشگاهي برگزار
شد و دانشجويان بر اساس عالقه در هر يک از اين طرحها شرکت کردند.
از جمله آنها برگزاري مسابقات ملي مناظره است که امسال هم مرحله
نهايي ان همزمان با 16آذرما ه روز دانشجو در دانشگاه علم وفرهنگ
برگزار مي شود .
مراحل مقدماتي واستاني هفتمين دوره از مسابقه مناظزه که متشکل از
 577تيم چهار نفره بود ،سال گذشته در استان ها برگزار شد واينک تيم
هاي برتر اين حرکت فرهنگي که شامل  12تيم مي باشد طي روز هاي
هجدهم تا بيستم آذر ماه به رقابت خواهند پرداخت .وتيم هاي برتر جام
نشان خواجه نصير الدين طوسي را کسب خواهند کرد.
داوران عضو هيئت علمي دانشگاه هستند وسه داور نيز از ميان دانشجويان
هر دور مسابقه که برترين ها بودند مسابقه را قضاوت مي کنند جالب
است بدانيم استان چهار محال و بختياري با  96تيم بيشترين تيم را
داشته است و مشارکت خانم هاي دانشجو در اين دوره چهل و دودرصد
مي باشد ۷۹.درصد شرکت کنندگان در مقطع کارشناسي ۷ ،درصد
کارشناسي ارشد ۵ ،درصد دکتري و  ۵۴درصد دانشجويان شرکت کننده
در رشته علوم انساني و  ۳۸درصد در رشتههاي علوم پايه ،فني مهندسي
بودند .تا مرحله نهايي  ۶۰۷مناظره در دانشگاهها برگزار شده است و
گزارههاي اين دوره از مسابقات  ۴۰۰گزاره بود که از اين ميان  ۸۰گزاره
به تيمها ارائه شد و از اين بين تعداد  ۱۲گزاره نهايي اعالم شد.
طبق گفته دبير مسابقات هدف از برگزاري مناظره دانشجويي دفاع
علمي از آراء شرکتکنندگان در مسابقات مناظره است که مي توان
گفت رکن اصلي است و افزايش آستانه تحمل جامعه و دانشجويان تا
به مرحله بلوغ برسد ،اساس کار مناظرههاي دانشجويي تمرين کار
تيمي است ،عالوه بر اين دانشجويان ميتوانند طي اين مسابقات و زير
نظر اساتيد و داوران مسابقه گفتوگو را تمرين و به مرور اين را در جامعه
نهادينه کنند.از آنجا که فضاي فرهنگي کشور بر کسي پوشيده نيست
لذا هدف از برگزاري اين مناظرهها افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد
به قشر جوان است .مناظره موضوعي است که سالها در دانشگاهها
وجود داشته و مي توان با کمک بسياري از سازمانها کار مناظره را
تسهيل کرد و امسال که هفتمين دوره برگزاري اين مسابقات است ،از
نظر کمي و کيفي با رشد خوبي روبهرو بود ه است .
درباره گزارههاي مورد بحث طرفين در مسابقات مناظره هم بايد
گفت :تمامي گزارهها پس از ارزيابي در شوراي علمي که زيرنظرمعاونت
فرهنگي فعاليت دارند ،بعد از تحليل و بررسي آنها انتخاب ميشوند
و در اختيار گروههاي موافق و مخالف هر گزاره قرار ميگيرند.از
توجه دست اندرکاران اينگونه برداشت مي شود که تالش ميکنند
با توجه به استانداردهاي بينالمللي بتوانند ميزبان مسابقات مناظره
در سطح جهاني باشند.
بنا بر اين مناظره فرصتي براي يادگيري است و اين مسابقات با اين
رويکرد شکل گرفته و در اين مسابقات دانشجويان در کنار يکديگر تمرين
گفتوگو ميکنند و نيز تمرين کار گروهي ،مطالعه گروهي و ارتقاي
فن بيان و گسترش اخالق گفتوگو از ديگر ويژگيهاي برگزاري اين
مسابقات است .اخالق گفتوگو يکي از پارامترهاي مهم مناظره است
و محتواي مناظره به صورت علمي بررسي ميشود و تيمها بايد بتوانند
از آراء و نظرات خود دفاع علمي کنند ،اينکه کدام تيم درست ميگويد
در اين مسابقات مالک نيست .در اين دوره عالوه بر جوايز استاني و
منطقهاي که دانشجويان دريافت کردهاند ،جوايزي نيز در مرحله نهايي
پرداخت ميشود و بر اين اساس به تيم اول چهار ميليون تومان و به
تيم دوم دو ميليون تومان اعطاء ميشود .همچنين يک تيم هم به
عنوان تيم اخالق انتخاب خواهد شد که براي آن تيم هم جايزهاي در
نظر گرفته شده است.

خبر
فاطمه مهاجراني اعالم کرد :

 ۱۵۰۰صندلي خالي در مدارس
تيزهوشان
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان آموزش و پرورش از حدود
هزار و  ۵۰۰صندلي خالي در مدارس تيزهوشان خبر داد.فاطمه مهاجراني
در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما ،گفت :در برخي از مدارس
تيزهوشان ،تعداد صندليهاي خالي بسيار زياد است.وي افزود :در سالهاي
گذشته استعدادهاي درخشان در هر منطقه مشخص و سهميه دانش آموز
هر استان تعيين ميشد؛ اما امسال به دليل تغييراتي که در آزمون ورودي
استعدادهاي درخشان انجام شد سهميه مناسب هر مدرسه مشخص نشد.
مهاجراني گفت :آزمونهاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان نميتوانند
در انتها در شناسايي دانش آموزان تيزهوش واقعي موثر واقع شوند و نميتوان
با يک آزمون استعدادهاي برتر را شناسايي کرد.وي با تاکيد بر اينکه انتخاب
دانش آموزان تيزهوش بايد در يک فرآيند و از دوران ابتدايي شکل بگيرد،
افزود:آزمونهاي ورودي که چه درقبل و چه امسال برگزار شدند ،معايب
خاص خود را داشتند.مهاجراني گفت :در حال تدوين شيوه جديد از انتخاب
دانش آموزان نخبه با کمک استادان دانشگاهها هستيم تا بتوانيم اين نواقص
را برطرف کنيم.

صالحي در حاشيه جلسه هيئت دولت:

جشنواره فيلم فجر شاهد اتفاقات خوبي
خواهد بود
وزير ارشاد گفت :جشنواره فيلم فجر شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود .ديگر
جشنواره هاي فجر از جمله تئاتر و موسيقي نيز شوراهاي سياستگذاري
خود را مشخص و شروع به کار کرده اند.به گزارش خبرگزاري فارس،
سيد عباس صالحي ،وزير ارشاد در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع
خبرنگاران گفت :جشنواره فيلم فجر شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود .ديگر
جشنواره هاي فجر از جمله تئاتر و موسيقي نيز شوراهاي سياستگذاري
خود را مشخص و شروع به کار کرده اند.وي ادامه داد :امسال به مناسبت
برگزاري چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ،شاهد اتفاقات خوبي
در جشنواره هاي فرهنگي و هنر با توليد و ارائه آثار ارزشمند ،با محتواي
فاخر خواهيم بود .با مجموعه هايي مذاکراتي صورت گرفته و همچنان
ادامه دارد لذا اگر به نتيجه برسد که اين جشنواره در محل جديد و
درغير اين صورت در محلهاي قبلي برگزار خواهد شد.

