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معاون وزارت آموزش و پرورش خبر داد :

 ۱۸هزار سهمیه استخدامی برای آموزش و پرورش
معــاون برنامهریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و
پــرورش ضمــن اعــام ســهمیه  ۱۸هــزار و  ۳۹نفــری ایــن
وزارتخانــه در آزمــون فراگیــر اســتخدامی دســتگاههای
اجرایــی در آبــان  ۹۸گفــت :مابهالتفــاوت افزایــش حقوقــی
دانشــجومعلمان طبــق احــکام جدیــد بــا حقــوق شــهریور
واریــز میشــود.
علــی الهیــار ترکمــن در گفــت وگــو بــا ایســنا دربــاره ســهمیه
وزارت آمــوزش و پــرورش در آزمــون اســتخدامی دســتگاههای
اجرایــی کشــور کــه قــرار اســت طبــق اعــام ســازمان امــور
اداری و اســتخدامی در نیمــه دوم آبــان مــاه  ۱۳۹۸بهطــور
همزمــان در سراســر کشــور برگــزار شــود اظهــار کــرد :در ایــن

آزمــون  ۱۸هــزار و  ۳۹نفــر ســهمیه داریــم.
وی افــزود :از ایــن تعــداد  ۱۲هــزار نفــر طبــق اساســنامه
مــاده  ۲۸دانشــگاه فرهنگیــان جــذب میشــوند کــه
فارغالتحصیــل دانشــگاههای دیگــر هســتند و پــس از
پذیرفتــه شــدن در آزمــون ،در دورههــای یــک ســاله
صالحیــت حرف ـهای معلمــی شــرکت میکننــد ســپس وارد
نظــام آموزشــی میشــوند.
معــاون برنامهریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و
پــرورش بــا بیــان اینکــه  ۲۰۰۰ســهمیه خــاص سیســتان و
بلوچســتان داریــم کــه در جهــت ارتقــای عدالــت آموزشــی
و تامیــن نیــروی مــورد نیــاز ایــن اســتان اخــذ شــده
اســت،گفت ۴۰۳۹ :مجــوز اســتفاده نشــده ســالهای قبــل
نیــز باقــی مانــده اســت کــه بــه ســرجمع ســهمیههای مــا

افــزوده میشــود .دفترچــه آزمــون در اواخــر شــهریورماه
منتشــر میشــود و تمــام کســانی کــه بــه حرفــه معلمــی
عالقهمنــد و حائــز شــرایط هســتند میتواننــد ثب ـت نــام و
در آزمــون شــرکت کننــد.
الهیــار دربــاره علــت اعمــال نشــدن افزایــش حقــوق بــرای
دانشــجومعلمان کــه وعــده آن در مــرداد مــاه داده شــده
بــود نیــز اظهارکــرد :طبــق برنامــه ،نــگارش حقــوق ارســال و
فراینــد صــدور احــکام انجــام شــد؛ قــرار بــود ایــن افزایــش بــا
حقــوق مــرداد مــاه اعمــال شــود امــا از آنجــا کــه ماهانــه ۲۰
میلیــارد تومــان بارمالــی دارد بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی در
خزانــه موفــق نشــدیم ایــن کار را انجــام دهیــم ولــی ایــن
مبالــغ بــا حقــوق شــهریورماه حتمــا واریــز میشــود و ظــرف
دو ســه مــاه معوقــات را تســویه میکنیــم.

مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری وزارت میراث فرهنگی:

ایران را قطب «گردشـگری محـرم» کنیم

مدیــرکل دفتــر تبلیغــات و بازاریابــی گردشــگری وزارت
میــراث فرهنگــی معتقــد اســت :اگرچــه تــا بــه حــال کمتــر
بــه «گردشــگری معنویــت» پرداختهایــم ،امــا ایــن ظرفیــت
وجــود دارد تــا ایــران را بــه قطــب «گردشــگری محــرم»
تبدیــل کنیــم.
محمدابراهیــم الریجانــی پــس از آنکــه اعــام کــرد
برنامههــای «روز جهانــی جهانگــردی» بــا محــور محــرم
قــرار اســت برگــزار شــود و واکنشهایــی بــه ایــن تصمیــم
نشــان داده شــد ،دربــاره ضــرورت تقویــت «گردشــگری
معنویــت» در ایــران و اهمیــت آن در موضــوع گردشــگری،
در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :محــرم و واقعــه عاشــورا
بــه قــدری جاذبــه دارد کــه اگــر بــه خوبــی در دنیــا معرفــی
شــود میتوانــد گردشــگران زیــادی را بــه خــود جــذب
کنــد و خوشــبختانه ایــن رویــداد بــا اینکــه در بســیاری
از کشــورها اجــرا میشــود امــا خاســتگاه و اصالــت مذهبــی
آن و گســتردگی کــه در ایــران دارد میتوانــد کشــورمان را
بــه قطــب گردشــگری محــرم کــه یکــی از ظرفیتهــای
«گردشــگری تعالیبخــش» اســت ،تبدیــل کنــد.
وی گفــت :یکــی از انــواع گردشــگری کــه در دنیــا بــه آن
پرداختــه میشــود «گردشــگری معنویــت» اســت کــه مــا
در کشــور کمتــر بــه آن میپردازیــم و یــا برخــی پروژههــا
را در راســتای آن بــا نــام «گردشــگری تعالــی بخــش»
انجــام دادهایــم .هرچنــد در گردشــگری زیارتــی کــه یکــی
از بخشهــای گردشــگری معنویــت یــا گردشــگری تعالــی
بخــش اســت ،تجــارب بســیار خوبــی داریــم و همــه ســاله

گردشــگران زیارتــی زیــادی را هــم جــذب میکنیــم.
الریجانــی افــزود :در ایــران ظرفیتهــای زیــادی بــرای
گردشــگری تعالــی بخــش یــا گردشــگری معنویــت وجــود
دارد کــه زیــارت حرمهــای مطهــر ،رویدادهــای مذهبــی،
محــرم و رمضــان تنهــا بخشهــای کوچکــی از ظرفیــت
عظیــم گردشــگری معنویــت یــا گردشــگری تعالــی بخــش
اســت کــه بایــد شــاخصها و رویدادهــای آن را شناســایی و
بســتر بهرهگیــری از آن را فراهــم کنیــم.
وی اجــرای تورهــای محــرم را اقــدام ارزشــمند در یــزد
دانســت و اضافــه کــرد :ایــن کار در راســتای اســتفاده از
ظرفیتهــای مختلــف موجــود در کشــور کــه میتوانــد
بــه رویــدادی گردشــگری تبدیــل شــود ،انجــام شــده اســت.
مدیــرکل دفتــر تبلیغــات و بازاریابــی گردشــگری دربــاره
حرکتــی کــه در یــزد شــکل گرفتــه اســت ،گفــت :بیــش
از ده پانــزده ســال اســت کــه شــاهد حضــور گردشــگران
خارجــی در ایــام محــرم در ایــران هســتیم ولــی ایــن کار
در قالــب اقدامــی هدفمنــد و ســازماندهی شــده در کمیتــه
گردشــگری مذهبــی در یــزد پیگیــری میشــود کــه اداره
کل میــراث اســتان و شــهرداری بــا یکدیگــر همــکاری دارنــد
و ایــن ظرفیــت میتوانــد هــم بــه منظــور تبلیــغ در خــارج
از کشــور و طراحــی «تــور محــرم» و هــم بــرای آشــنایی
گردشــگران خارجــی کــه در ایــن ایــام در ایــران هســتند،
بــه کار گرفتــه شــود.
وی افــزود :در ایــن طــرح راهنمایــان تــور ،روحانیــون مســلط
بــه زبانهــای خارجــی ،هیاتهــا و تکیههــا خودجــوش
بــا محوریــت اداره کل میــراث یــزد فعالیــت میکننــد و
گشــتهای درون یــزد کامــا رایــگان بــرای گردشــگران

معاون ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر تهران :

خطر بیتفاوتی عمومی جامعه را تهدید میکند
معــاون فرهنــگ ،آمــوزش و تحقیقــات ســتاد احیــاء امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر تهــران گفــت :خطــر بیتفاوتــی عمــوم
مــردم بــه دیــدن گنــاه و تذکــر نــدادن نســبت بــه آن جامعــه و
انقــاب اســامی مــا را تهدیــد میکنــد.
علــی تقــوی یگانــه در ســخنرانی پیــش از خطبههــای نمــاز
جمعــه تهــران بــا اشــاره بــه هفتــه احیــاء امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر اظهــار داشــت :قــرآن در ســوره حــج شــرط
نصــرت الهــی را ایــن فریضــه دانســته و کســانی کــه از ایــن امــر
ســر بــاز مــی زننــد را شــامل نصــرت الهــی نمیدانــد.
وی افــزود :اســتجابت دعــا و ظهــور منجــی عالــم بشــریت
شــامل نصــرت میشــوند امــا شــرط آن اینگونــه ذکــر شــده
اســت کــه گناهــی را دیدیــد ،بیتفــاوت رد نشــوید.
معــاون فرهنــگ ،آمــوزش و تحقیقــات ســتاد احیــاء امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر تهــران بــا بیــان اینکــه نبایــد نســبت
بــه دیــدن گنــاه بــی تفــاوت بــود ،خاطرنشــان کــرد :هــدف
مــا اتمــام حجــت بــا گناهــکار اســت اگــر هــر کــس وظیفــه
خــود را در ایــن زمینــه بــه درســتی انجــام دهــد ،ریشــه تمــام
گناهــان در جامعــه اســامی از بیــن م ـیرود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا تاکیــد

کردهانــد تذکــر وظیفــه همــه مــردم اســت کــه اگــر انجــام
نشــود ،هماننــد مــردم کوفــه خواهیــم شــد ،افــزود :اگــر
مــردم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نکننــد ،رهبــر جامعــه
هــم حریــف جلوگیــری از گناهــان نمیشــود و مــا امــروز
بــا ولــی فقیــه امتحــان میشــویم کــه تــا چــه میــزان بــا
ایشــان همراهــی میکنیــم .یگانــه بــا اشــاره بــه اینکــه امیــر
المومنیــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را هماننــد دریــا
معرفــی میکنــد تاکیــد کــرد :امــام حســین (ع) شــهید شــد
و بــه عقــب نشــینی نکــرد ایــن در حالــی اســت کــه مــا بــا
شــنیدن جملــه ماننــد «بــه تــو چــه» مســیر را رهــا میکنیــم؛
چــرا در مقابــل گنــاه ســکوت میکنیــم؟ ســال هاســت کــه بــه
ایــن فریضــه کــم لطفــی کردهایــم در حالــی کــه ماننــد نمــاز
واجــب اســت و بــرای امــر خــدا اذیــت و تمســخر را تحمــل
کنیــد .وی بــا بیــان اینکــه عــده ایــن معتقدنــد کــه امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر مــردم را از دیــن دور میکنــد ،تاکیــد
کــرد :مراجــع اعظــام تقلیــد بارهــا تکــرار کردهانــد کــه اگــر
درســت و بــر اســاس احــکام و اخــاق خــوش تذکــر دهیــد،
دلخــوری هــم اشــکالی نــدارد .نمیتوانیــم بــرای ناراحــت
نشــدن دیگــران حکــم خــدا را حــذف کنیــم زیــرا اگــر بــه

برگــزار میشــود.
بــه گفتــه الریجانــی ،در پنــج مــاه نخســت امســال حــدود
 ۶۰هــزار گردشــگر خارجــی بــه یــزد ســفر کردهانــد کــه
در محــرم امســال ســه گــروه جمعــا بــه تعــداد  ۲۰۰نفــر از
کشــورهای ترکیــه ،اســپانیا و فرانســه ویــژه محــرم بــه ایــن
شــهر ســفر میکننــد .گروههــای دیگــری هــم در قالــب
ســایر تورهــا ایــن روزهــا در یــزد هســتند کــه جــذب ایــن
برنامــه میشــوند.
او یــادآور شــد :محــرم ســال گذشــته  ۱۲۳۵نفــر از  ۲۲کشــور
در قالــب گروههــای ســازمان یافتــه توســط کمیته گردشــگری
مذهبــی و معنــوی یــزد در مراســم محــرم حاضــر شــدند .در
یــزد پیــش از مراســم ،برنامــه آموزشــی بــرای گردشــگران
میگذارنــد و راجــع بــه امــام حســین (ع) توضیــح میدهنــد
و افــرادی کــه عالقمنــد هســتند در تورهــای طراحــی شــده
ثبتنــام میکننــد .ایــن اقــدام یــزد مشــابه مراســم «یــوم
العبــاس» زنجــان اســت کــه از کشــورهای مختلــف بــه طــور
خودجــوش و بــدون تــور بــه ایــران میآینــد تــا در مراســم
یــوم العبــاس شــرکت کننــد.
او گفــت :قطعــا گردشــگران خارجــی کــه ایــن روزهــا در ایران
هســتند رویــداد محــرم برایشــان جــذاب اســت و میطلبــد
مثــل برنامــه یــزد ســاماندهی شــوند تــا بــا ســهولت و معرفــت
بیشــتری در ایــن رویدادهــا شــرکت کننــد.
الریجانــی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه ایــن تجــارب ،ضــرورت
طراحــی تورهــای ویــژهی محــرم هــم بــرای مســلمانان و
هــم بــرای ســایر ادیــان احســاس میشــود کــه برخــی از
دفاتــر خدمــات مســافرتی اقداماتــی انجــام دادهانــد ،ولــی
کافــی نیســت.
گناهــکاران تذکــر ندهیــد اســام بــه نســل بعــد منتقــل
نمیشــود .معــاون فرهنــگ ،آمــوزش و تحقیقــات ســتاد احیــاء
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تهــران بــا بیــان اینکــه ایــن
فریضــه طبــق اصــل هشــتم قانــون اساســی وظیفــه همگانــی
اســت ،تصریــح کــرد :در قانــون حمایــت از آمریــن بــه معــروف
آمــده اســت کــه هیــچ کــس در هیــچ مقامــی حــق نــدارد از
انجــام ایــن کار جلوگیــری کنــد .وی افــزود :اشــاره و زبــان
بــدن ،اظهــار ناراحتــی ،تذکــر زبانــی و زور از مراحــل امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر اســت کــه اقدامــات اولیــه بــا مــردم
و دســتگیری و درگیــری مربــوط بــه مســئولین اســت .یگانــه
ضمــن تقدیــر از نیــروی انتظامــی و قــوه قضاییــه بــرای حمایــت
از آمریــن بــه معــروف اظهــار داشــت :گاهــی شــکایاتی مبنــی
بــر حمایــت نشــدن از ســوی پلیــس داریــم کــه الزم اســت در
ایــن زمینــه اقدامــات مناســبی انجــام شــود البتــه نبایــد بــه
اســم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کار خودســرانه انجــام
نشــود .معــاون فرهنــگ ،آمــوزش و تحقیقــات ســتاد احیــاء
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر عنــوان کــرد :ســتاد احیــاء
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای آمــوزش و حمایــت
از افــراد متقاضــی آمادگــی دارد تــا بــا اعــزام اســاتید بــه
سراســر کشــور روش و احــکام در ایــن زمینــه را آمــوزش دهــد
زیــرا همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی تاکیــد
کردهانــد بایــد کاری کنیــم کــه مــردم ایــن فریضــه را ماننــد
نمــاز بــر خــود واجــب بداننــد.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد:

بازار کاغذ آرام گرفته
تا پایان مهرماه  ۱۳هزار تن کاغذ وارد میشود
ســیدعباس صالحــی ،وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد در حاشــیه
جلســه کمیســیون فرهنگــی
مجلــس بــا حضــور در جمــع
خبرنــگاران ،اعــام کــرد « :در
مــاه هــای اخیــر آرامش نســبی
در بــازار کاغــذ پدیــد آمــده
اســت و از التهابــی کــه قبــا وجــود داشــته ،کاســته شــده
اســت» .بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،او افــزود:
«اکنــون کاغذهــای آزاد از حالــت کمیابــی خــارج شــدهاند
و قیمتهــا بــه ســمت تعــادل پیــش میرونــد ،همچنیــن
بــرای مطبوعــات و حوزههــای نشــر توزیــع کاغــذ دولــت
صــورت گرفتــه اســت و شــرایط متعادلتــر شــده اســت».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد ادامــه داد« :در پــی دو الــی ســه مــاه
اخیــر حــدود  ۵۶هــزار تــن از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
تامیــن کاغــذ صــورت گرفتــه اســت و در یــک مــاه و نیــم
آینــده حــدود  ۱۳هــزار تــن کاغــذ مطبوعاتــی بــه کشــور وارد
خواهــد شــد؛ بــه نظــر میرســد کــه مــا دوره ملتهــب بــازار
کاغــذ را پشــت ســر گذاشــتهایم و بــه ســمت شــرایط آرامتــر
حرکــت میکنیــم و امیدواریــم کــه در چنــد مــاه آینــده
شــاهد شــرایط متعادلتــری در بــازار کاغــذ مطبوعاتــی و
کتــاب باشــیم» .صالحــی گفــت« :کاغــذ شــامل کاالهــای
اساســی نمیشــود ،صرفــا کاغــذ کتــاب و مطبوعــات در ایــن
حیطــه تلقــی میشــود و مســیر تخصیــص ارز بــرای ایــن
موضــوع در حــال انجــام شــدن اســت تــا بــه ســمت موازنــه
بــازار کاغــذ پیــش میرویــم».

نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر :

مدیران و مسئوالن دغدغه تئاتر دینی ندارند
وضعیت نگران کننده است

ســیروس همتــی نمایشــنامه
نویــس و کارگــردان تئاتــر
معتقــد اســت طــی ســالهای
اخیــر مدیــران و مســئوالن
تئاتــری دغدغــه تولیــد و
اجــرای تئاترهــای دینــی را
ندارنــد و ایــن وضعیــت نگــران
کننــده اســت.
ســیروس همتــی نمایشــنامه نویــس ،بازیگــر و کارگــردان
تئاتــر کــه در کارنامــه فعالیــت خــود آثــار متعــددی را بــا
موضوعــات دینــی و مذهبــی نگاشــته و کارگردانــی کــرده
اســت ،دربــاره اجــرای اثــری جدیــد در ایــن زمینــه بــه
خبرنــگار مهــر گفــت :گــروه تئاتــر «مانــی» همــواره ســعی
دارد تئاتــر دینــی را بــا نگاهــی نــو بــه موضوعــات مذهبــی
تولیــد و اجــرا کنــد امــا خــاف ســالهایی کــه ایــن اتفــاق
رخ مــیداد ،طــی  ۳ســال اخیــر هیــچ فرصتــی بــرای
گــروه «مانــی» مهیــا نشــد .وی یــادآور شــد :نمایشهــای
«قربانــی»« ،هــه دوچشــم» و «یــک شــاخه گل ســرخ» از
جملــه آثــاری هســتند کــه ســبقه گــروه تئاتــر «مانــی» را
بــه لحــاظ نــوع نــگاه نــو بــه موضوعــات مذهبــی در تئاتــر
دینــی نشــان میدهــد ولــی متأســفانه شــرایطی بــرای تولیــد
و اجــرای تئاتــر دینــی توســط ایــن گــروه ،فراهــم نمیشــود.
همتــی در ادامــه ســخنان خــود تصریــح کــرد :دورهای کــه
بــرای مدیــر مرکــز هنرهــای نمایشــی و مســئوالن تئاتــر
دینــی دغدغــه بــود ،گذشــت .قبلهــا  ۲تــا  ۳مــاه قبلتــر
از مــاه محــرم و صفــر نمایشهــای ویــژه ایــن ایــام بــه
هنرمنــدان شــناخته شــده ســفارش داده میشــد و گــروه
تمرینهــای خــود را آغــاز میکــرد.
ایــن هنرمنــد تئاتــر معتقــد اســت در ایــن شــرایط مدیریتــی
همیــن کــه تئاتــر دینــی در مــاه محــرم و صفــر اجــرا میشــود
و چراغــش همچنــان روشــن اســت ،جــای شــکر دارد .وی بــا
اشــاره بــه اجراهــای انگشتشــماری نظیــر «خورشــید
کاروان» و همچنیــن آثــاری کــه هنرمندانــی چــون کــوروش
زارعــی و ســیدجواد هاشــمی اجــرا میکننــد ،متذکــر شــد:
احســاس خطــر میکنــم از ایــن بابــت کــه ژانــر و گونــه
تئاتــر دینــی و مذهبــی از دســت بــرود ،ایــن شــرایط نگــران
کننــده اســت.

