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جزییات فروش اینترنتی گوشت
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در نشست علنی مجلس صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با حذف
استانی شدن انتخابات

مجلس با حذف استانی شدن انتخابات مخالفت کرد
نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان با
حذف استانی شدن انتخابات مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان در
جریان بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس
با پیشنهاد سیدحسن نقوی حسینی برای حذف ماده  3این
طرح که مربوط به استانی شدن انتخابات بود مخالفت کردند.
گفتنی است این مخالفت با  176رای موافق120 ،
رای مخالف و  0رای ممتنع از مجموع  207نماینده حاضر
در جلسه صورت گرفت.

هشدار نسبت به حذف ناقص کنکور به جای حذف تدریجی آن؛

کتاب الکترونیک
جایگزین کتاب کاغذی

حجتاالسالم علی ذوعلم ،رئیس سازمان پژوهش
و برنامه ریزی آموزشی گفت :استفاده متوازن از منابع
الکترونیک مدنظر است و توانمندی خوبی در سازمان
پژوهش و بخش غیردولتی وجود دارد بنابراین باید رویکرد
تلفیقی و هوشمندانه در منابع درسی برای ایجاد کتابهای
الکترونیک به جای کتابهای کاغذی مدنظر باشد.
وی در نقد تبعات منفی کنکور ،عنوان کرد :امروز خطری
تحت عنوان حذف تدریجی کنکور وجود دارد که ممکن است
به حذف ناقص آن منجر شود .اگر قرار است کنکور برای چند
دانشگاه برتر برگزار شود این مسئله یک آسیب است /...ص2

زنگنه :بنزین یا باید گران شود یا سهمیه بندی
وزیر راه و شهرسازی:

خبر

افزایش مبلغ وام مسکن را در برنامه داریم

ناراحتی جهانگیری از وجود
فساد در کشور

معاون اول رئیس جمهور آرمانهای
امام خمینی (ره) و رهبری معظم که برای
انقالب و نظام ترسیم کردند همچنان پا
برجاست.
اسحاق جهانگیری در آئین افتتاح
کارخانه دوم فروسیلیس غرب پارس مالیر
با بیان اینکه آرمانهای انقالب برای نسل
جوان ما تازگی دارد افزود :این آرمانها
شامل آزادگی ،استقالل و عدالت خواهی
بوده و هست.
وی با بیان اینکه ملت ایران همواره به
دنبال عدالت و توسعه کشور بوده و هستند،
اظهار کرد ۴۰ :سال پیش امام خمینی (ره)
این آرمانها را برای انقالب مطرح کردند و
انقالبیون آنها را دنبال نمودند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه ما امروز
به دنبال همین آرمانها هستیم ،گفت:
امروز ایران در حوزه آزادگی و استقالل
پیشرفت شایان توجهی داشته و ما در
خاورمیانه آزادترین کشور منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه هیچ اتفاق بزرگی در
هیچ کشوری در یک لجظه رخ نمیدهد،
بلکه باید مسیر طبیعی خود را طی کند ،به
موقعیت ایران در فضای بین المللی اشاره
کرد و افزود :جشنهای انقالبی فرصت
مغتنمی است که طی آن مسئولین و
مدیران اجرایی آرمانها و اهداف متعالی
نظام و انقالب را برای ملت و نسل جوان
تفهیم و تشریح کنند.
وی ادامه داد :ما طی این  ۴۰سال به
دنبال عدالت بودیم و عدالت همان گوهر
بی نظیری است که همچنان در پی تحقق
کامل آن هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره
به اینکه رسانههای خارجی به دنبال این
هستند که نشان دهند وضعیت مردم ایران
نسبت به قبل از انقالب وضعیتی بدتر است،
خاطرنشان کرد :این در حالی است که در
سالهای پس از انقالب فاصله غنی و فقیر
کمتر شده و امام خمینی (ره) در همان
سالهای ابتدایی نهادهای خدمات رسان
فراوانی را تأسیس کردند که وظیفه اصلی
آن خدمات رسانی به محرومین جامعه بود.
جهانگیری با بیان اینکه خدمات
دولتی شامل ،برق ،آب ،گاز ،مخابرات و راه
عبور به دورترین مناطق کشور رسیده است
تصریح کرد :ما از فساد موجود در کشور
ناراحتیم و به دنبال ریشه کنی آن هستیم.
وی در بخش دیگری از سحنان خود
با بیان اینکه طی سالهای اخیر در بخش
صنایع معدنی اتفاقات بی نظیری در کشور
رقم خورده است ،افزود :ظرفیت برداشت
ما از معادن چندین برابر رشد داشته و
همچنین در بحث فروآلیاژها و صنایع
معدنی بخش نفت ،گاز و برق و انرژی
کشور پیشرفت فراوانی داشته است.

سال آینده واردات بنزین نخواهیم داشت

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش
تسهیالت مسکن در برنامه است گفت :هدفگذاری
ما اینست که قیمت مصالح ساختمانی را برای
تعادلبخشی به بخش مسکن کاهش دهیم.
محمد اسالمی گفت :افزایش تسهیالت مسکن در
برنامه است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :هدفگذاری
ما اینست که قیمت مصالح ساختمانی را برای
تعادلبخشی به بخش مسکن ،کاهش دهیم.
وی درباره افزایش یا کاهش قیمت مسکن در
سال  98افزود :بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادی
کشور است و امیدوارم قیمت مسکن تأثیرات آنچنانی
را شاهد نباشد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :ایجاد تعادل در
جریان عرضه و تقاضای مسکن ،جزو وظایف وزارت راه
و شهرسازی است .اسالمی گفت :این تعادلبخشی تنها
در شرایطی میتواند رخ دهد که جریان تولید مسکن
برای جامعه هدف رونق بگیرد و برای این هدف بخش
خصوصی هم فعال شود.
وزیر راه و شهرسازی به برشمردن اقداماتی که
برای سهولت خانهدار شدن در دستور کار قرار دارد،
پرداخت و گفت :یک اقدام این است که در بحث

بافتهای فرسوده ،زمینهای مناسب را شناسایی کرده
و در اختیار سازندگان قرار دهیم.
اسالمی با تصریح به اینکه در برخی شهرها مثل

تهران ،تبریز ،مشهد و اصفهان و چند شهر دیگر شرایط
خانهدار شدن سخت شده است ،اضافه کرد :با اتمام
طرحهای نیمهتمام میتوانیم از رکود خارج شویم و با

فعال کردن بخش خصوصی ،شاهد رونق بازار مسکن
باشیم.
وی همچنین ابراز کرد :در بحث بافتهای فرسوده
بیش از دوهزار و  700محله در اولویت تعریفشده برای
بهسازی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «هدف ما،
زمینهسازی برای خانهدار شدن مردم و تعادلبخشی
به مسکن است» ،اظهار کرد :این بسیار مهم و کلیدی
است که جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان
پایدار تبدیل شود و از شرایط نوسانی ،آسیب نبیند.
اسالمی درباره آزادراه تهران شمال هم گفت :امیدوارم
تابستان امسال مردم از این آزادراه استفاده کنند.
وزیر با یادآوری اینکه این آزادراه چندین تونل
دارد ،افزود :عالوه بر سختی و پیچیدگی طرح ،عوامل
رکود زیادی به این پروژه تحمیل شده و معارضات
زیادی داشته و در برههای از زمان نیز در اولویت نبوده
است .وی درباره حملونقل هوایی هم گفت :باید از
حالت متمرکز به حالت متنوع و شبکهای تغییر روش
دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید به اینکه «بهجز
تهران باید به مراکز دیگر هم توجه کنیم» ،افزود :اقصی
نقاط کشور باید از فرصت پرواز بیشتر ،بهرهمند شوند.

یادداشت
خولیو کورتاسار؛

«بر بال سخن» یکی از برنامه های
پرطرفدار این شبکه است
سید رضا صائمی

یکی از تمهیدات هوشمندانه شبکه هیسپان تی
وی این است که به سراغ شخصیت های ادبی و هنری
و مفاخر آمریکای التین می رود و از زندگی فردی و
حرفه ای آنها برنامه می سازد .این برنامه ها قطعا با
استقبال مخاطبان اسپانیایی زبان و کسانی که به هنر
و ادبیات اسپانیایی عالقمند هستند می تواند جذاب
و تماشایی باشد و اعتماد و گرایش آنها را به کلیت
و ماهیت این شبکه باال ببرد .ضمن اینکه مخاطبان
ایرانی که به ادبیات و هنر اسپانیایی عالقه دارند نیز
می تواند از تماشای این برنامه ها بهره و لذت ببرند.
یکی از بهترین نمونه های این سخن را باید در
برنامه« بر بال سخن» دانست که با موضوع ادبیات
و زندگی مشاهیر ادبی کشورهای آمریکای التین به
روی آنتن می رود و در برنامه اخیر خود ،گذری کوتاه
بر زندگی «خولیو کورتاسار» رمان نویس و شاعری
آرژانتینی داشته است .خولیو از جمله رمان نویسان
و شاعران محبوب در آرژانتین است .او یک نسل از
نویسندگان آمریکای التین ،از مکزیک تا آرژانتین را
تحت تأثیر قرار داد .بخش بزرگی از بهترین و شناخته
شدهترین کارهایش را در فرانسه نوشت .جایی که
در سال  ۱۹۵۱در آن شروع به کار کرد .وی یکی
از بارورترین ،متعهدترین و جهانیترین نویسندگان
آمریکای التین است که از ایشان با اصطالح «بوم
 »Boom -یاد میشود .همچنین منتقدان ادبی

از کورتاسار به عنوان یکی از نویسندگان
شاخص دهه  ۱۹۶۰نام میبرند .دههای
که اوج شکوفایی ادبیات آمریکای التین
در قرن بیستم محسوب میشود و عالوه
بر کورتاسار ،خاستگاه نامها و چهرههای
ادبی ماندگاری چون :گابریل گارسیا مارکز،
ماریو بارگاس یوسا ،کارلوس فوئنتس،
خوان کارلوس اونتی ،گیرمو کابررا اینفانته،
آلخو کارپانتیه ،خوان رولفو ،آدولفو بیوی
کاسارس ،ادواردز ،خوزه دونوسو و عدهای
دیگر در تاریخ ادبیات جهان است ،که هسته
و بانی اصلی رشد ادبیات و در کنار آن
صنعت نشر کتاب در این منطقه از جهان و
نیز جلب توجه منتقدین ادبی و استعدادهای
جوان و جویای نام سراسر زمین به این قاره و ادبیات
شاخص آن گردید.
نکته جالب اینکه او در  ۹سالگی اولین رمان
خود را مینویسد! خولیو که از استعداد ادبی سرشاری
بهرهمند است ،اشعاری نیز میسراید که رفتار بد
خانواده به گمان اینکه این اشعار را از جایی کپی
کردهاست ،تأثیر سوئی بر وی میگذارد .در ۱۹۳۲
دیپلم خود را دریافت میکند و با مطالعه «افیون»
اثر ژان کوکتو برداشت وی از ادبیات کام ً
ال دگرگون
میگردد« .بر بال سخن» نشان می دهد که خولیو
با انتشار رمان «رائیوال» به محبوبیتی دو چندان می
رسد .عالوه بر رائیوال ،جایزه ها ،تفنگ اسباب بازی62:
و دستورالعملی برای مانوئل از دیگر آثار شناخته شده
این نویسنده آرژانتینی است.
اگر بخواهیم از منظر سینمایی و تصویری به این
برنامه نگاه کنیم باید گفت که بر بال سخن با رجوع

به شخصیت های مشهور فرهنگی و هنری و روایت
زندگی و بازخوانی آثار آنها به نوعی یک مستند پرتره
تلویزیونی را تولید می کند که در آن با چهره های
مشهور آمریکای التین آشنا شده و غنای ادبی و
هنری این جغرافیا را بازنمایی و برجسته می کند.
ضمن اینکه این برنامه به واسطه سویه ادبی و هنری
خود واجد سویه رومانتیک و حسی بیشتری است و
لطافت خاص خود را به همراه داشته و به مخاطب
منتقل می کند .از سوی دیگر پرداخت ریزبینانه به
این شخصیت ها به دلیل جایگاهی که دارند در درون
خود واجد روایتی از تاریخ ،اندیشه و تحوالت سیاسی
و اجتماعی است که در آمریکای التین گذشته .از
سوی دیگر این برنامه می تواند مخاطبان نا آشنا با
هنر و ادبیات آمریکای التین و چهره های شاخص
آنها را با این مقوالت آشنا کرده و در آنها برای مطالعه
و تحقیق بیشتر ایجاد انگیزه کند .توجه یک شبکه
ایرانی به مفاخر آمریکای التین برای مخاطبان برون

مرزی نیز جالب بوده و حس همدلی با
عملکرد شبکه ایجاد می کند.
آنچان که این برنامه نشان می
دهد خولیو کورتاسار یکی از قطبهای
اصلی گروه نویسندگان آمریکای التین
ملقب به بوم است« .داستانهای زمزمه
نگارها و باورها» مجموعهای بیمانند از
یادداشتهایی پیرامون عادات و رفتارهای
زندگی روزمرهاست ،که در آن کورتاسار
با پرداختن به موضوعاتی پیشپا افتاده و
سطحی و حتی بیفایده ،زیرکی و ذکاوت
نگاهش را به مسئله طنز یا صراحت
نوشتههایش به رخ میکشد .از کورتاسار
اشعار ،نمایشنامهها و آثار غیرداستانی
چندی نیز به جا ماندهاست .آخرین اثر کورتاسار اثری
است مشترک با سومین همسرش کارول دالوپ به
نام «مسافران بزرگراه» که به لحن طنز حماسی سفر
طوالنی این زن و شوهر را در مسیر پاریس–مارسی به
همراه کاروان فولکس واگنی با نام مستعار نام فافنر
روایت میکند.در بوئنس آیرس یک مدرسه ،کتابخانه
عمومی و همچنین میدانی در همسایگی پالرمو به نام
کورتاسار نامگذاری شدهاست .این میدان به عنوان
مرکز گرایشهای هنری و غیرمتعارف (بوهمایی)
شهر با زندگی شبانه فعال شناخته میشود که از آن
با نامهای پالزا سِ رانو یا پالرمو سوهو نیز یاد میشود.
همچنین در سال  ۲۰۰۷برتراند دالنوئه شهردار
پاریس میدان کوچکی در جزیره سنت لوئیس را به
افتخار کورتاسار به نام او نامگذاری نمود .اگربه ادبیات
آمریکای التین عالقه دارید برنامه «بر بال سخن» را
از دست ندهید
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سرمقاله
پس خبرهای خوب بهمن کجاست؟

هومن جعفری

خبرهای زیر را بخوانید .اینها خبرهای
امروز ایران ماست.نه اگر مهمترین خبرها،
دستکم بخشی از خبرها.سوالی که بعد از
خواندن این بخرها در ذهن شکل می گیرد این
است که کجایند آن خبرهای خوب دهه فجر
و بهمن ماه؟این حجم از خبرهای ناامید کننده
را باید در این روزها بشنویم؟دستکم چند خبر
خوب منتشر کنید آدم حالش خوب شود.
بخوانید :
 .1مرکز اطالع رسانی و ارتباطات
نیروی انتظامی اعالم کرد :فردی که بر
علیه مسئوالن نظام اقدام به توهین علنی و
شعار نویسی میکرد ،توسط پلیس دستگیر
شد.به گزارش «تابناک» مرکز اطالع رسانی
و ارتباطات نیروی انتظامی اعالم کرد:
فردی که در مالء عام بر روی دیوار در
حال شعارنویسی بود توسط ماموران نیروی
انتظامی دستگیر شد.در بررسی سوابق
این فرد مشخص شد وی دارای چندین
سابقه نزاع و درگیری ،شرارت و تعرض به
اموال عمومی بوده و همچنین به واسطه
شکایتهای مردمی دستگیر شده است.
متهم مذکور به دلیل عدم تعادل رفتاری به
روانشناس معرفی شد و در ادامه در اختیار
مرجع قضائی قرار گرفت.
 .2آن گونه که مدیرکل امور دام استان
تهران به تسنیم گفته ،دو سایت اینترنتی به
این منظور شکل گرفته اند که قرار است
توزیع اینترنتی گوشت را از روز پنجشنبه
آغاز کنند .دو فروشگاه اینترنتی با نامهای
«یخچال» و «به روز رسان» که قرار است
براساس کدپستی و سایر مشخصات ،گوشت
مورد نیاز مردم را جلوی درب منازل به ایشان
تحویل دهند .با این یادآوری که نرخ گوشت
در آنها روزانه تعیین و اعالم میشود و نرخ
ثابتی نیست.
 .3غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس در واکنش به افزایش متوسط 20
درصدی حقوق ها در سال  98اظهار داشت:
ما نتوانستیم در چند سال گذشته با افزایش
حقوق ها به افزایش رضایتمندی ها دست
پیدا کنیم؛ بنابراین ،تا وقتی بی عدالتی
در پرداخت باشد ،افزایش حقوق ها نتیجه
بخش نیست.برای کسب رضایت مردم باید
توزیع حقوق ها براساس عدالت باشد و
افزایش  ۲۰درصدی حقوق ها عدالت نیست.
 .4دادستان عمومی و انقالب
شهرستان بهارستان گفت :یک عضو شورای
شهر گلستان دستگیر شده و اتهام فرد
دستگیر شده پس از اتمام مراحل تحقیق
اعالم خواهد شد.به گزارش «تابناک»
غالمرضا صادقی دادستان عمومی و انقالب
شهرستان بهارستان دقایقی پیش در گفتگو
با خبرنگار فارس با تایید خبر دستگیری
یک عضو شورای شهر گلستان اظهار داشت:
در حال حاضر در مرحله تحقیق هستیم و
اتهام فرد دستگیر شده پس از اتمام مراحل
تحقیق اعالم خواهد شد.

