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همزمان با کنگره شهدای روحانی مدافع حرم

توضیح اسماعیل امینی درباره کتاب جدیدش:

 ۶جل��د کت��اب ب��ا محتوای
ی�ار مـهربان
خاط��رات ش��هدای روحان��ی
مداف��ع ح��رم در کنگ��ره بینالمللی  ۱۴۰ش��هید
روحانی مدافع حرم رونمایی شد.
آثار منتشرشده در این کتاب برای نخستینبار
و از زبان نزدیکان و بس��تگان این شهدا نقلشده و
زیر نظر مرتضی سرهنگی به رشته تحریر درآمده و
در  ۲۵۰۰نسخه منتشر شده است.
«خان��های با عط��ر ریح��ان» ،خاطرات ش��هید
محمدهادی ذوالفقاری« ،تپه العیس» خاطرات شهید
میالد بدری« ،راز قلعهحمود» خاطرات شهید سیداصغر
فاطمیتبار« ،یک جرعه دیدار» خاطرات شهید محمد
رضایی« ،سهگاه ابوهادی» خاطرات شهید علی تمامزاده
و «رستگاری در سحرگاه مبعث» خاطرات شهید مجید
سلمانیان است که توسط انتشارات خط مقدم منتشر و
در کتابفروشیهای معتبر کشور ارائ ه شده است.

ش��اعر و نویسنده و پژوهشگر
زاوی�ه دی�د
ادبی��ات گفت :کتابی با عنوان
«کارگاه طن��ز» ب��رای کس��انی ک��ه میخواهن��د
طنزنویسی را آغاز کنند ،نوشتهام.
اسماعیل امینی گفت :کتاب «کارگاه طنز» به
تازگی نگارش��ش به اتمام رس��یده و هنوز آن را به
ناشر نس��پردهام ،اما قرار است انتشارات کاشی این
اثر را به چاپ رساند .وی اظهار کرد« :کارگاه طنز»
شامل مباحث آموزشی به زبان طنز است.
این پژوهش��گر ادبیات بیان ک��رد :در این کتاب
مباحث نظری طنز و روشهای طنزنویس��ی و تحلیل
طنز به زبان س��اده برای عالقهمندان مطرحش شده
اس��ت .این کتاب را برای کسانی که مبتدی هستند و
اطالعاتی درباره طنزنویسی ندارند نوشتهام و نمونهای
از کارگاه عملی و تجربی برای طنزنویسی که به تحلیل
طنز و معرفی شاخههای طنز نیز میپردازد .میزان

کتاب خاطرات  ۶شهید روحانی
مدافع حرم رونمایی شد

شنبه  4اسفند  1397شماره 4968

«کارگاه طنز» را برای عالقهمندان
به طنزنویسی نوشتهام

انتقاد از نادیده گرفتن حوزه کودک
در کتاب سال و سایر جشنوارههای ارشاد

نویسنده کودک و
مي�ز منتق�د
نوج��وان درب��اره
جای��زه کت��اب س��ال و سیاس��تهای
معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد درباره
کتاب کودک به نکاتی اشاره کرد.
س��یدعلی کاشفیخوانساری با بیان
اینک��ه در دوره جدید اقدامات خوبی در
حوزه کت��اب کودک مثل باش��گاههای
کتابخوانی و جام باشگاهها اجرایی شده،
به طرحهای فصلی هم اشاره کرد و ابراز
داش��ت :ای��ن در حالی اس��ت که بخش
کودک در جشنوارهها با بیمهری مواجه
است ،که اصال پسندیده نیست ،در جایزه
کتاب س��ال جمهوری اس�لامی ایران از
حدود  ۱۸سال قبل بحث ،تخصصی شده
بود ۵ ،مجموعه تخصصی تعریف شده بود،
داروان و برندگان جداگانه داشتیم  ،حتی
در گروههای مختلف برگزیده داشتیم ،اما
در دورههای اخی��ر بخش کتاب کودک
الغر و مختصر شده است.
کاشفیخوانساری با گالیه از اینکه
در س��ه دوره گذشته جایزه کتاب سال
هیچ کتاب ک��ودک و نوجوانی برگزیده

زیست بـوم
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امام صادق علیهالسالم:

آنکس که بدون بصیرت حرکت میکند مانند کسی است که
بیراهه میرود و تند رفتنش جز به دور شدن از راه نمیانجامد.
کافی(ط-االسالمیه) ج  ،1ص 43

زیر پرچم

شرط کافی بهرهمندی مشموالن
غایب از کسر خدمت ایثارگری چیست؟

رئی��س اداره س��رمایه انس��انی س��رباز س��تاد کل
نیروهای مسلح گفت :مشموالن غایب برای بهرهمندی
از کس��رخدمت ایثارگری فقط کافی است خود را برای
انجام خدمت به یکی از مراکز پلیس  +۱۰معرفی کنند.
سردار موسی کمالی با اشاره به بهرهمندی سربازان
دارای اضافه خدمت سنواتی و مشموالن غایب از کسر
خدمت ایثارگری والدین ،اظهار کرد :فرزندان ایثارگران
که غیبت سربازی داش��تند و اکنون در حال خدمتند
میتوانن��د به ازای هر ماه حض��ور در جبهه ،هر درصد
جانب��ازی مورد تأیید بنیاد ش��هید یا هر ماه اس��ارت
والدین ،از  12روز کسرخدمت بهرهمند شوند .فرزندان
ایثارگرانی که در حال خدمت نیستند و غیبت سربازی
دارند نیز تا  12فروردین  98فرصت دارند خود را برای
انجام خدمت سربازی معرفی کنند؛ شرط اعزام در این
رابطه مطرح نیس��ت و کافی است این افراد خود را به
پلیس 10+معرفی کنند.
وی خاطرنش��ان کرد :برخی میگویند در مراجعه
به پلیس 10+به آنها اعالم شده که چنین مقرراتی به
دس��ت مراکز پلیس 10+نرسیده ،درحالیکه این افراد
فقط باید تا تاریخ  12فروردین  98خود را برای انجام
خدمت س��ربازی به مراکز پلی��س 10+معرفی کنند و
همی��ن موضوع کفایت میکند .کمال��ی با بیان اینکه
این مهل��ت از تاریخ  12فروردی��ن  98به بعد تمدید
نمیشود ،گفت :فرزندان ایثارگرانی که غیبت سربازی
دارند ،در صورت عدم مراجعه تا مهلت ارائه شده دیگر
نمیتوانند از کسری استفاده کنند.

امسال در جایزه کتاب سال ،جدا از شعر
فجر برگزیده ش��عر هم داشتیم ،اما این
مشمول حال کتاب کودک و نوجوان نبود
و برگزیدهای نداشتیم؛ چه در جایزه جالل
آلاحمد ،چه ش��عر فجر ،چه نقد کتاب،
کتاب س��ال جمهوری اس�لامی ایران،
بخش ک��ودک خیل��ی کماهمیت تلقی
میشود در دورههای گذشته در جشنواره
نقد چهار گروه مستقل برای داوری وجود
داشت ،ش��عر داستان کتابهای دینی و
علمی جداگانه داوری میش��دند اما در
چند س��ال اخیر این بخشها ادغام شده
و طی یک گروه بررسی میشوند.
وی متذکر ش��د :نکته اینجاس��ت
که همگان بر تنگناه��ای موجود دولت
آگاهیم و میدانیم نیازمند صرفهجویی
هس��تیم؛ دولت در حوزه فرهنگ دست
بسته دارد ،اما باید اولویتبندی کنیم ،نه
اینک��ه حوزه کودک و نوج��وان را در در
ابتدای مسیر کنار بگذاریم .در کتاب سال
برای کتابهای علوم دریایی و حسابداری
گروههای داوری جداگانهای وجود دارد،
در حال��ی که مخاطبان آنه��ا در جامعه
محدود هس��تند ،اما باز هم میبینیم در
حوزه ک��ودک  ۷هزار کت��اب چاپ اول
داریم و بیانصافی است صرفهجویی را از
این بخش آغاز کنیم .فارس

نشده ،تصریح کرد :حتی بحث فشار به
داوران مطرح ش��ده ،که امتیاز کمتری
بدهند تا کتابی برگزیده نش��ود ،جایزه
کمتری داده شود ،حتی داوران سختگیر
در این بحث به داوری دعوت نمیشوند
تا هزینهها کنترل شده باشد.
به گفته وی ،بخش کودک و نوجوان
که س��الها ج��دا ب��وده و متخصصین
معتقدند باید خردسال هم به آن اضافه
شود ،اما االن به شکل یک بخش برگزار
میش��ود و کتابها در یک گروه دیده
میشوند؛ با توجیه اینکه جشنواره شعر
فجر جداگانه برگزار میش��ود و بخش
کودک و نوجوان هم دارد.
وی ادامه داد :بخش ش��عر کودک
از کتاب سال حذف شده ،در حالی که
در شعرفجر هم تخصصی به این حوزه
نگریسته نمیش��ود و عمدتا به تقدیر
اکتفا میشود و برگزیده نداریم.
کاش��فی با اش��اره به اینکه بخاطر
صرفهجویی ،کتاب برگزیده اعالم نکنیم
و تقدیری داش��ته باشیم روش مناسبی
نیس��ت ،افزود :این نگاه درستی نیست.
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ﺏ(ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺷﺖ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ،ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺗﻠﻔﻨﻬﺎﻯ 33325776 -33321054
) ﺩﺍﺧﻠﻰ  279ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻴﺢ ﺯﺍﺩﻩ ( ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
(5ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ97/ 12/04 :
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/12/ 05 :

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ -ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ
ﻧﻮﺑ
ﺖﺍ
ﻭﻝ
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ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺠ ّﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/494ﺵ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/07/24ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﺳﻘﺎﻃﻲ ﻭﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺁﻫﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﻮﻉ

ﭘﻼﻙ

ﺍﻗﻼﻡ ﺍﺳﻘﺎﻃﻲ
ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ  -ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ
ﻛﺸﺘﻰ ﺻﺒﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﻓﻴﻠﻬﺎﻯ ﻗﻮﻃﻰ

1

...............

ﺁﻫﻦ ﺁﻻﺕ

ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﺒﻚ  -ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺴﺖ ﻭ ﻛﺸﺘﻰ ﺻﺒﺎ ﻭ
ﺍﺭﻛﻮﺟﺖ ﻭ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺁﻻﺕ

ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻭﻥ ﺷﺨﺼﻰ ﻧﻴﺴﺎﻥ  2400ﻣﺪﻝ 1374

 31-91ﺱ 554

ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻰ ﺑﻨﺰ ﺧﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎ 60ﻣﺪﻝ 1362

ﺗﺒﺮﻳﺰ 49531 - 11

ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﺳﻘﺎﻃﻰ

تاکسینوشت

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(
ﻣﺒﻠﻎ 31/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ )ﺭﻳﺎﻝ(
10/000/000

ﺍﺳﻘﺎﻃﻰ

ﻣﺒﻠﻎ 25/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ

10/000/000

ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ

155/000/000

8/000/000

ﺍﺳﻘﺎﻃﻰ

150/000/000

7/500/000

-1ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﺳﻘﺎﻃﻲ ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ  1ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﻘﺎﻃﻰ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻴﺮﺳﺪ.
 -2ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺪﻭﺵ ،ﻣﺒﻬﻢ ،ﻣﺸﺮﻭﻁ ،ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘ ّﺮﺭ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺶ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
 -4ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼﻙ  ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺳﻜﻮﻝ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 -5ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  7ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻳﻜﺠﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -6ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ  ، WWW.SETADIRAN.IRﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ )ﺍﻟﻒ( ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ )ﺏ( ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ )ﺝ( ﻭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﻙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
) ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ(.
 -7ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  :ﺍﺯﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/12/04ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1397/12/09
 -8ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/12/11ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1397/12/20
 -9ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ  :ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  - 1397/12/21ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ  -ﺳﺎﻋﺖ  11ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ .
 -10ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ(
 WWW.SETADIRAN.IRﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1397/12/04:ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/12/11 :

ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻼﺋﻰ ﻣﻄﻠﻖ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ

«پرورشی» و آنچه نیست!
محمدابراهیم محمدی
کارشناس آموزش و پرورش

پرورشی مهمترین بخش نظام تعلیم و تربیت است
اما این مهم بودن فراتر از کاغذ و رسانه نرفته است.
پرورشی با وجود گذشت یک چله کارهای نکرده،
گام نرفته زیاد دارد و بهتر باش��د بگوییم کارهای کرده
جز مکررات مناسبات چیزی نبوده است.
بهترین اسم برای پرورشی مدیریت امور مناسبات
اس��ت و تفاوت چندان زیادی با بخشهای تکلیفی در
ادارات ندارد و این نگره سطحی و کارمندی از پرورشی
جز اسمی بیمسما و ماهیتی بیهویت نگذاشته است.
لیس��ت حق��وق
پا يتخــــت
معاونان ش��هردار
تهران در حالی در س��امانه ش��فافیت
ش��هرداری تهران بارگذاری شده است
ک��ه در این بین ب��ه حض��ور معاونان
شهردار تهران به عنوان اعضای هیئت
مدیره ش��رکتها و سازمانها و حقوق
میلیونی آنها اشارهای نشده است.
بهاره آروین عضو ش��ورای ش��هر
ته��ران در توئیتی نوش��ت :ب��ا حضور
پیروز حناچی ش��هردار ته��ران ،برای
نخستینبار اطالعات سفرهای خارجی
مدیران شهری بر روی وبسایت شفاف
در دسترس عموم قرار گرفت .وی گفته
اس��ت که سامانه ش��فافیت شهرداری
ته��ران با هدف شفافس��ازی عملکرد
ش��هرداری تهران در  21فروردین 97
رونمایی شد؛ در گام نخست ،جزییات
قراردادهای ب��االی یک میلیارد تومان
بر روی این س��امانه منتش��ر و پس از
آن جزئی��ات قرارداده��ای باالی 250
میلیون تومان هم به آن اضافه شد.
حاال آنطور که آروین گفته اس��ت؛
مش��خصات همه  65ه��زار و  930نفر
کارکنان ش��هرداری ته��ران ،حقوق و
مزای��ای مس��تمر مدیران ش��هرداری
تهران براساس مبلغ درج شده در حکم
مدیران و اطالعات س��فرهای خارجی
کارکن��ان ش��هرداری بر روی س��امانه
شفاف به آدرس shafaf.tehran.ir
در دسترس عموم قرار گرفت.

پرورشی ،درگذش��ته مانده است و جز چند سالی
محدود روی نوآوری و تحول به خود ندیده است؛
مردانی که قرار بود این پیکره را حیات ببخشند یا
نیامده و یا نتوانس��تند و یا تسلیم اوضاع زمانه و فضای
سنگین سیاست و مدیریت و مصلحت شدند.
من هم مثل خیلیها بر این باورم که پرورش��ی برای
رهای از روزمرگی باید دست به تحولی شگرف بزند و حداقل
اینکه سالی آزمایشی فتیلهاش را پایین کشیده و امور را به
مدارس بسپارد و دست به برنامهریزی اصولی بزند.
تربیتی که برآیندی جز چند جش��نواره و مسابقه و
فعالیتی که به ضرب رابطه و هزینه ،مصرف رسانه مییابد
و به غلط خود شیفتگی ایجاد میکند ،مناسب انتظارات و
مطالبات نمیتواند باشد .پرورشی اگر قرار بر چند حرکت
نمایش��ی و رس��انهای باشد چرا اس��م خود را به معاونت
مناسبتها و گزارش فعالیتهای فرهنگی نمیگذارد؟

سامانه شفافیت شهرداری تهران که

سعی در مخفی کردن برخی از دریافتیها دارد

شفافیت پشت شیشههای کدر

در همین رابطه جدولی تحت عنوان
وضعیت حقوق معاونان شهردار تهران در
سامانه شفافیت منتشر شده است که نام
 9نفر از معاونان شهردار به همراه حقوق
دریافتی در این س��امانه بارگذاری شده
است که البته در بین نام دریافتکنندگان
حقوق ،اگر چه اس��م عبدالمجید امامی
مع��اون مالی و اقتصادی وج��ود دارد اما
حق��وق وی در ای��ن جدول درج نش��ده
اس��ت؛ در این ج��دول دریافتی حقوق
معاونان شهردار از  5میلیون تا  7میلیون
و  700هزار تومان اعالم شده است.
انتش��ار ای��ن ج��دول در س��امانه
ش��فافیت ش��هرداری ته��ران را به فال
نی��ک میگیری��م اما موضوع��ی که در
این بین از س��وی مسئوالنی که ادعای
ش��فافیت دارند ،مورد غفلت واقع شده،
عدم مش��خص کردن اس��امی معاونان
ت مدیره
ش��هردار به عنوان اعضای هیئ 
در شرکتها و س��ازمانهای وابسته به
شهرداری تهران است چراکه تعدادی از
معاونین در سازمانهای شهرداری تهران
عضو یا رئیس هیئت مدیره هستند و از
آنجا نیز حقوق و پ��اداش قابل توجهی
دریافت میکنند که متاسفانه خبری از

میزان دریافتی آنها از این بابت در سمانه
شفافیت شهرداری تهران نیست!!
می��زان پرداخت��ی تح��ت عنوان
پ��اداش و حقالزحم��ه ب��ه معاون��ان
ش��هردار تهران آنقدر قابل توجه است
که حتی می��زان آن برابری میکند با
حقوق پایه معاون��ان؛ آروین نیز دیروز
در واکنش به انتقادها درباره غیرواقعی
بودن رقم لیس��ت منتشر شده حقوق
مدی��ران و معاون��ان ش��هردار تهران،
توئیت کرد که دریافتی مدیران شامل
حق��وق و مزای��ای مس��تمر مندرج در
حکم و مزایای غیرمستمر است؛ اکنون
فق��ط حقوق و مزایای مندرج در حکم
مدیران منتش��ر شده اس��ت؛ استدالل
این بود که مزایای غیرمستمر ماهیانه
متغیر است لذا مقرر شد درپایان سال،
متوسط مزایای غیر مستمر مدیران در
یکسال نیر محاسبه و منتشر شود.
به نظر میرسد حال که قرار است همه
فرایندها و اقدامات از قراردادها ،حقوقها و
مناقصهها در ش��هرداری تهران مشخص
ش��ود این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد
تا میزان دریافتی واقعی معاونان شهردار و
مدیران مشخص شود .تسنیم

