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اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس در امور
ایران دخالت نکنند

انتصابی جامانده در دولت 
چرا  سخنگو  در دولت سیزدهم 
مهم است؟
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یژه: پیشنهاد  و

چرا دیگر آثاری مثل  قصه های مجید و  علی کوچولو ساخته نمی شود؟
سپهرغرب، گروه کافه کتاب: یک نویسنده گفت: خیلی از کتاب های کودک ایرانی قابل عرضه در جهان هستند، ولی موانعی وجود دارد که باید برطرف شود.

هفته کودک زمانی اســت که به بهانۀ آن بیش از هر وقت دیگری به مســائل و دغدغه های مربوط به کودکان پرداخته می شــود. اهمیت ســال های نخســت عمر آدمی در تکوین و شــکل گیری 
شــخصیت او بر کســی پوشــیده نیست. روانشناسان معتقدند عمیق ترین و بنیادین ترین باورها و اندیشه های انسان در دوران کودکی او شکل می گیرد. هنر و ادب، بستری است که می تواند تأثیر 

مهمی در رشد روحی و روانی کودک داشته باشد، با این حال ادبیات کودکان در ایران با وجود تمام نکات مثبت آن، هنوز به جایگاه درخوری که شایستۀ آن است نرسیده است.

صفحه 10

خدمات  ارائه  اولویت 
عمومی کتابخانه های  در  نوجوانان  و  کودکان  به 
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معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی:
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10کافه کتاب

تأثیر مطالعه بر کاهش 
استرس به نقل از محققان 

دانشگاه انگلیسی
کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
محققان  از  گروهی  مطالعات 
مطالعه  می دهد  نشان  عصب شناس 
به  خواب  از  پیش  خوب  کتاب  یک 
کاهش استرس و دورشدن از مشکالت 

روزمره کمک می کند.
برخــاف خواندن مطالب موجود در 
اینترنــت یا چرخیدن در شــبکه های اجتماعــی، مطالعه 
یــک کتــاب خــوب می توانــد بــه آســایش فکــر و خواب 
راحت کمک کند. دانشمندان در تحقیقات خود متوجه 
شــده اند که خواندن کتــاب تاثیر مثبتــی روی خوابیدن 

افراد دارد.
بــر اســاس تحقیقاتــی کــه در دانشــگاه ساســکس 
انگلستان انجام شده، معلوم شده است کسانی که به 
جــای مطالب و محتواهای اینترنتی از کتاب به خصوص 
انــواع چاپی اســتفاده می کننــد دارای خــواب بهتری در 

طول شب هستند.
ایــن  دکتــر دیویــد لوئیــس، عصب شــناس و اســتاد 
دانشــگاه طی تحقیقاتی متوجه شــده است که مطالعه 
کتاب مورد عاقه پیش از خواب تا میزان 68درصد استرس 

را در انسان کاهش داده و موجب خواب بهتر می شود.
بــر اســاس مطالعــات دکتــر لوئیــس و همکارانــش 
بــه  بــه مراتــب بهتــری نســبت  مطالعــه کتــاب تاثیــری 
گوش دادن به موسیقی یا پیاده روی پیش از خواب دارد.

وی در بررســی های خــود روی دانشــجویان متوجــه 
شــده 6 دقیقــه مطالعه پیــش از خواب کافی اســت که 
انســان را از عوامــل ناراحت کننده ماننــد افکار مزاحم و 

مشکات روزمره جدا کند.
غیر از مطالعه دکتر لوئیس مطالعات مشابه پیشین 
نیــز چنیــن نتایجی را نشــان داده اســت. در ســال 2015 
گروهی از دانشــجویان انگلیســی در تحقیقات مشابهی 
در مرکــز »ماتــرس« بــرای آزمایش نتیجــه مطالعه روی 
خواب شــرکت کــرده بودند کــه از آن بررســی نیز همین 

نتیجه گرفته شد.

خالقیت دانمارک برای ترویج 
کتابخوانی در کودکان

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
می توانند  دانمارکی  خانواده های 
را  مخصوص  کتاب های  با  کیف هایی 
قرض بگیرند و با کودکان خود مطالعه 

کنند.
دانمــارک  نوردجــورس  شــهرداری 
یــک  انجــام  بــرای  را  برنامه هــای خــود 
پــروژه تحقیقاتــی چهــار ســاله با هــدف یافتــن راه هایی 
بــرای افزایــش مهــارت خوانــدن دانش آمــوزان اعــام 
 "READ" کرد؛ چندین مدرســه و مراکز آموزشــی پــروژه
را راه انــدازی کرده انــد که به موجب آن والدین تشــویق 

می شوند با فرزندان خود مطالعه کنند.
شــهرداری دانمــارک نوردجورس اعام کــرد که والدین 
می توانند یک کیف پر از کتاب مخصوص قرض بگیرند و به 
خانه ببرند. در داخل کیف، والدین دفترچه راهنمایی پیدا 
خواهند کرد که ایده هایی در مورد نحوه کتاب خواندن با 
فرزندان خود، برانگیختن کنجکاوی آن ها و افزایش تجربه 
خواندن کودکان را ارائه می دهد. خانواده ها می توانند به 
مدت هفت هفته از این پکیج بهره ببرند سپس باید کیف 

را پس دهند تا دیگران از آن بهره ببرند.
READ توســعه مهارت هــای  پــروژه  اهــداف اصلــی 
زبانی کودکان و افزایش تمایل آن ها به مطالعه اســت. 
بــه گفته محققــان، خواندن به عنــوان بهترین راه برای 
تقویــت واژگان در نظــر گرفتــه می شــود زیــرا کتاب هــا 
حــاوی کلمــات بســیار کمیاب تری نســبت بــه فیلم ها و 

نمایش های تلویزیونی است.
عــاوه بــر این، طــرح در نظر گرفته شــده کــودکان را 
برای رویارویــی با چالش های زندگی آمــاده می کند، چرا 
کــه همخوانــی کتاب ها با والدین، کودکان را در شــرایط 
چالش های هیجــان انگیزی قرار می دهــد که می توانند 
روش مواجه با آن ها را در کنار والدین خود تجربه کنند.
ذکــر این نکته ضروری اســت که پــروژه READ ابتدا در 
شهرداری ارهوس راه اندازی شد؛ جایی که طبق گزارشات 
نتایــج مثبتی به دســت آمــده بود به طوری کــه مدارس 

متوجه بهبود خواندن و نوشتن کودکان شده بودند.

دریچه

مطالعه و خواب

دانمارک

چگونه از QRکد کتاب های درســی استفاده کنیم؟
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:  کتاب های درسی دانش آموزان امسال دارای QR کد هستند و دسترسی دانش آموزان به محتوای آموزشی مکمل را فراهم  می کند و تعمیق یادگیری به ویژه در شیوه آموزش مجازی را رقم می زند.

رمزینه  سریع پاسخ یا QR، بارکدی است که دانش آموزان می توانند، با اتصال به آن از طریق موبایل خود، به محتواهای تکمیلی در قالب فیلم، عکس، انیمشین و کتاب الکترونیک متصل شوند.
305 کتاب درسی در دوره های ابتدایی، متوسطه  اول و دوم و 125 کتاب در شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش دارای QR کد هستند.

دوربین موبایل خود را به QR کد مورد نظر در صفحه  کتاب درسی نزدیک کنید تا تصویر واضحی از بارکد ثبت شود، اطاعات مورد نظر درس مربوطه که در سایت رشد بارگذاری شده است به صورت دسته بندی نمایش داده می شود.
QR کد در ابتدای هر کتاب و هر فصل محتوای آموزشی مناسب با درس را در اختیار دانش آموز قرار می دهد.

واردات بیش از 77 هزار تن کاغذ تحریر 
در نیمه اول 1400

در  گمرک،  سخنگوی  گفته  به  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
تحریر  کاغذ  تن   354 و  هزار   77 حدود  امسال  نخست  6ماهه 
به ارزش 66 میلیون و 122 هزار و 542 دالر به کشور وارد شده 
که از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 23 درصد 

کاهش و از نظر ارزشی حدود 31درصد کاهش داشته است.
سخنگوی گمرک با اشــاره به آمار واردات انواع کاغذ روزنامه، 
تحریــر و مقــوا طــی 6ماه نخســت امســال، گفــت: در این مدت 
حــدود 229 هــزار و 259 تن کاغذ بــه ارزش 270 میلیون و 451 هزار و 473 دالر 
با کد تعرفه های مختلف تحریر مثل کاغذ پشــت طوســی، کائولن، کاغذ روزنامه 

و.. به کشور وارد شده است.
روح اهلل لطیفی افزود: این درحالی است که در شش ماه نخست سال 1399، 
281 هزار و 611 تن کاغذ به ارزش 320 میلیون و 577 هزار و 498 دالر به کشــور 

وارد شده است.
وی دربــاره میــزان واردات کاغــذ تحریر به کشــور نیــز توضیــح داد: در 6ماهه 
نخست امسال حدود 77 هزار و 354 تن از این کاغذ به ارزش 66 میلیون و 122 

هزار و 542 دالر به کشور وارد شده است.
وی ادامه داد: این درحالی اســت که در ســال 1399، حدود 101هزار و 100 تن 
کاغــذ تحریــر بــه ارزش 96 میلیون و 484هزار و 916 دالر به کشــور وارد شــد که 
مقایســه آمارها نشان می دهد که کاغذ تحریر از لحاظ وزنی 23 درصد کاهش و 

از نظر ارزشی حدود 31 درصد کاهش داشته است.
لطیفی با اشــاره به میزان واردات کاغذ روزنامه در شــش ماه نخست امسال، 
توضیــح داد: در ایــن مدت حدود 5 هــزار و 788 تن کاغذ روزنامه به ارزش ســه 
میلیون و 914 هزار و 88 دالر به کشــور وارد شــده که نســبت به ســال گذشــته 

رشد داشته است.
وی تأکید کرد: در 6ماه نخست سال 1399 نیز کاغذ روزنامه به میزان سه هزار 

و 552 تن و به ارزش دو میلیون و 396 هزار و 546 دالر بوده است.
وی دربــاره بخــش دیگر کاغذهــای پرمصرف وارداتی به کشــور نیز گفت: کاغذ 
مقوا قشــرنزده اندود نشــده به وزن حداقل 40 و حدا کثر 150 گرم به شکل رول 
بــدون الیاف نیز طی شــش ماه نخســت امســال حدود 52 هــزار و 988 تن و به 
ارزش 44 میلیون و 82 هزار و 683 دالر به کشــور وارد شــده که در ســال 1399 
میزان واردات این کاال،  63 هزار 865 تن به ارزش 60 میلیون و 574 هزار و 357 

دالر بوده است.
لطیفی با اشاره به واردات کاغذ و مقوای اندوده با کائولن با حداکثر 10 درصد 
وزن کل الیاف نیز عنوان کرد: از این کاال طی شــش ماه نخست امسال حدود 17 
هزار و 261 تن به ارزش 14 میلیون و 550 هزار و 781 دالر وارد کشــور شــده و در 
شــش ماه نخســت ســال 99 نیز آمار واردات این محصول حدود 27 هزار و 652 

تن به ارزش 24 میلیون و 23 هزار و 153 دالر بوده است.
وی درباره میزان واردات کاغذ پشــت خاکســتری )طوســی( چندال نیز گفت: از 
این کاال در 6ماه نخســت امســال حدود 6هزار و 50 تن به ارزش چهار میلیون و 
251 هزار و 746 دالر وارد کشــور شــده و در 6ماه نخســت سال 1399 نیز حدود 
ســه هــزار و 403 تــن بــه ارزش دو میلیــون و 604 هــزار و 948 دالر از این کاال به 

کشور وارد شده است.

روز ملخ در کتابفروشی ها آغاز شد؛ قصه 
فریب ها و دروغ های هالیوود

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: رمان »روز ملخ« نوشته ناتانیل 
ماهی  نشر  توسط  دبیرمقدم  فرید  ترجمه  با  به تازگی  وست 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتــاب چهارمیــن و آخریــن اثــر ناتانیــل وســت نویســنده 
آمریکایــی اســت کــه مــدت کوتاهــی پــس از انتشــارش در 37 
رانندگــی کشــته شــد.  ســالگی همــراه همســرش در تصــادف 
این اتفــاق روز 22 دســامبر 1940 یــک روز پــس از مــرگ اســکات 
فیتزجرالــد  خــاف  بــه  امــا  داد.  رخ  این نویســنده  نزدیــک  دوســت  فیتزجرالــد 
کــه آن زمــان نویســنده شناخته شــده ای بــود، ناتانیــل وســت در زمــان مــرگ، 
یک نویســنده گمنــام محســوب می شــد. منتقــدان محافظــه کار و راســتی، آثار 
او را بیــش از حــد نیهیلیســتی و آخرالزمانــی می خواندند و منتقــدان رادیکال و 
چپ هم نوشــته های او را طنزآمیزتر از آن می دانســتند کــه در گروه آثار جدی و 

ضدفاشیستی دهه 1930 جا گیرند.
وست در برهه ای از زندگی خود به هالیوود رفت و مشغول فیلمنامه نویسی 
شــد. این نویســنده پــس از آشــنایی بــا واقعیت هــای هالیــوود، آن را کارخانــه 
رویاســازی یا آشغالدانی رویاها نامید. او گرچه گرایشات چپ داشت، اما در رمان 
»ملخ« خود این گرایشات را که در ادبیات متعهد و رئالیسم سوسیالیستی دهه 
1930 آمریکا جریان داشــت، به کار نبســته است. در داستان ملخ شخصیت هایی 
حضور دارند که فریب خورده اند. آن ها اهل مناطق سردســیر آمریکا هســتند که 
پس از یک عمر کار ســخت و یک نواخت با پس اندازی که دارند، به کالیفرنیا یعنی 
یک منطقه آفتابگیر می آیند. قصدشان هم غرق کردن خود در رویاهایی است که 

هالیوود نشان شان داده است.
در ادامــه داســتان، مهاجرانــی کــه از مناطق سردســیر بــه کالیفرنیــا می آیند، 
بــا واقعیتــی روبــرو می شــوند کــه بــا وعده هــای هالیــوود همخوانــی نــدارد و 
همین مســاله موجب سرخوردگی شــان می شــود. به همین دلیل سعی می کنند 

سرخوردگی و مال شان را به نوعی چاره کنند اما موفق نمی شوند...
ترجمــه فارســی این کتــاب از روی نســخه ای انجــام شــده کــه ســال 1997 در 
کتابخانه آمریکا در نیویورک موجود بوده اســت. »روز ملخ«  در 27 فصل نوشته 

شده است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

موقــع خــوردن شــام بــا آن دو هم این تصــور اشــتباه را تکرار کــرد. ِفی خیلی 
خوشحال به نظر می رسید و مدام درباره حساب اعتباری و فروشنده های احمق 
حــرف مــی زد. هومر در جیــب جلویش گلی گذاشــته بود، دمپایی به پا داشــت و 

یک بند به ِفی لبخند می زد.
تاد بعد از شام، وقتی هومر داشت در آشپزخانه ظرف می شست، ِفی را وادار 
کــرد بــه او بگوید آن دو تمام روز ســر خودشــان را چطور گــرم می کنند. ِفی گفت 
زندگی بی سروصدا و آرامی دارند و او هم از این آرامش رضایت دارد، چون دیگر از 
هیجان خسته شده است. تنها چیزی که دلش می خواست یک کار حرفه ای بود. 
هومــر کارهای خانه را انجام می داد و او هم حســابی اســتراحت می کرد. بیماری 
طوالنــی هری پاک دخترک را از پا درآورده بود. هومر از رســیدگی به کارهای خانه 
خوشــش می آمــد و به خاطر دســتان ِفــی اصا نمی گذاشــت او پا به آشــپزخانه 

بگذارد. تاد می گفت:  »داره از سرمایه گذاریش مراقبت می کنه.«

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
از  خیلی  گفت:  نویسنده  یک 
قابل  ایرانی  کودک  کتاب های 
ولی  هستند،  جهان  در  عرضه 
باید  که  دارد  وجود  موانعی 

برطرف شود.
هفتــه کــودک زمانــی اســت 
کــه بــه بهانــۀ آن بیــش از هــر وقــت دیگــری بــه 
کــودکان  بــه  مربــوط  دغدغه هــای  و  مســائل 
پرداختــه می شــود. اهمیت ســال های نخســت 
عمر آدمی در تکوین و شــکل گیری شــخصیت او 
بر کسی پوشیده نیست. روانشناسان معتقدند 
عمیق ترین و بنیادین ترین باورها و اندیشه های 
انسان در دوران کودکی او شکل می گیرد. هنر و 
ادب، بســتری اســت که می توانــد تأثیر مهمی در 
رشــد روحی و روانی کودک داشــته باشــد، با این 
حال ادبیات کودکان در ایران با وجود تمام نکات 
مثبــت آن، هنوز به جایگاه درخوری که شایســتۀ 
آن اســت نرســیده اســت. در ایــن گزارش ســعی 
کردیم در گفتگو با یکی از فعاالن حوزۀ کودک به 

آسیب شناسی ادبیات کودک بپردازیم.
مجیــد راســتی نویســندۀ نام آشــنای ادبیــات 
بــه  می تــوان  او  موفــق  آثــار  از  اســت.  کــودکان 
نویســندگی ســریال نوســتالژیک »علی کوچولو« 
اشاره کرد که در دهۀ شصت از تلویزیون جمهوری 
اسامی ایران پخش می شد. به تازگی یکی از آثار او 
در نشــر افق به اسم »جوجه تیغی های پسرعمو« 
به زبان سوئدی منتشر شــده است و آخرین اثر او 
که چندماهی است توســط انتشارات محراب قلم 
راهــی بــازار کتاب شــده »قصۀ تازۀ الک پشــت ها و 
مرغابی ها« نام دارد که با نگاهی به قصۀ معروفی 
که در کتاب های درســی آمده، نوشته شده است. 
قرار است به زودی کتاب مصّور »قصه های فندق و 
پسته« توسط انتشارات سروش از او منتشر شود.

 بالتکلیفی در ساخت آثار کودکانه
مجید راســتی در پاسخ به این ســؤال که چرا 
دیگر مانند دهۀ 60 آثار موفقی مانند »قصه های 
مجیــد« و »علی کوچولو« ســاخته نمی شــود یا 
تعداد آثاری که قابل اقتباس ســینمایی باشــند، 
به طرز چشــمگیری کاهــش یافته، بیــان کرد: در 
حــوزۀ کــودک و نوجــوان همیــن که می پرســید 
چرا دیگر چنین آثاری ســاخته نمی شود، علت آن 
ربطی به قصه ای که نوشــته شــده ندارد بلکه به 
این دلیل است که معلوم نیست تکلیف چیست.
او در ادامــه گفــت: در حوزه هایــی مثل خبر و 
سیاســت و... تکلیف تلویزیون مشــخص است، 
ولــی در حــوزۀ کــودک نیاز بــه حامی و اسپانســر 
اســت و بدین ترتیب وقتی کار فرهنگی به شرکت 
یا کمپانی خاصی وابسته شود، ناچار میخواهند 
خودشــان تبلیغ شوند. ســال ها پیش خود من 
دو دوره مدیــر گــروه کــودک بــودم. مــا آن موقع 
برنامه هایی مثل »محلۀ برو بیا« را ساختیم. »علی 

کوچولو« را ساختیم. تعداد زیادی تئاتر در شبکه 
دو تلویزیون ضبط و حتی چندین فیلم سینمایی 
در گروه کودک ســاخته شــد. خیلــی کارها بودند، 
از »چــاق و الغر« گرفته تا »زی زی گولــو« و انواع و 
اقســام کارهای عروســکی و زنده و داســتانی. آن 
موقــع تلویزیــون بودجۀ محــدودی داشــت و با 
بودجۀ خودش ســریال می ساخت. خانم مرضیه 
برومند تیم موفقی داشــت که همــه در آن با دل 
و جــان کار می کردنــد. من اعتقادم این اســت که 
وقتــی کاری بــا عاقــۀ تیمی انجــام شــود، آن کار 
موفق می شــود. مثًال بیــن کارهای بزرگســال، در 
اوایل ســال های بعد از انقاب سریال هایی مانند 
»ســربداران« بــه کارگردانــی محمدعلــی نجفــی 
ساخته شــد. »هزاردستان« کار آقای علی حاتمی 
ساخته شد. به طوری که هنوز هم اگر ببینیم آن ها 
دارند پخش می شوند ذوق می کنیم. اما االن مثل 
گذشــته نیست. مســائلی هســت که باید به طور 

ریشه ای درباره آن فکر شود.

برای  بار  یک  باید  کپی   رایت  مسئلۀ   
همیشه حل بشود

این نویســنده در پاســخ به این سؤال که چرا 
در ســطح جهانی این قدر آثــار موفق داریم، ولی 
در ایــران کاری تولیــد نشــده کــه قابلیــت جهانی 
شدن داشته باشد، گفت: اتفاقًا خیلی از کارهای 
ایرانی قابل عرضۀ جهانی هســتند، ولی موانعی 
از طــرف ایران وجود دارد که باید برطرف شــود و 
متأســفانه تــا امروز به طرفــش نرفته ایم؛ آن هم 
مسئلۀ کپی رایت است. تا حل نشدن این مسئله 

در حق ادبیات کودک ایران ظلم می شود.
وی ادامــه داد: معدود ناشــرانی هســتند که 
موقع ترجمۀ کتاب از نویســنده یا ناشــر و ســایر 
کانال هــای قانونی اجازه می گیرنــد، ولی خیلی از 
کارهایــی کــه ترجمه و چاپ می شــوند حقشــان 
داده نمی شــود و ایــن در واقــع نوعــی ســرقت 
ادبــی اســت. در تمــام دنیــا نشــر آثــار فرهنگی و 

ادبی قانون دارد، ایران، چون عضو کنوانســیون 
برن نیســت آن ها نمی آیند همین طوری آثار ما را 
چــاپ کنند. اگر آن ها هم بدون اجازه به چاپ آثار 

می پرداختند، مثل ما می شدند!
او افزود: مســئلۀ دیگر این اســت که ناشــران 
ایرانی معموًال تاشــی برای بیــرون بردن کارهای 
در  نکرده انــد.  ایــران  از  خــارج  بــه  تولیدشــده 
سال های اخیر چند آژانس ادبی راه افتاده که به 
هــر صورت تاش هایی می کننــد، مثًال تعدادی از 
ناشران ترکیه ای کار تعدادی از نویسندگان ایرانی 
را که در ارتباط بــا آن ها بوده اند ترجمه کرده اند؛ 
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه در صنعــت نشــر 
اتفاقی که طبیعی بیفتد این نیست. برای همین 
اســت که بعضی از ناشــران ما در سال های اخیر 
خودشان مســئلۀ کپی رایت را شخصی، اخاقی، 
حقوقی و انسانی در نظر گرفته اند. ممکن است 
حتــی رایگان آن حق را به دســت بیاورند، ولی به 
هر حــال این حقوق را رعایت می کنند و این قدم 
مثبتی است؛ اما در نهایت این مسئله باید یک بار 
برای همیشه حل شود. کپی رایت می تواند خیلی 
در ایجــاد ارتبــاط و ایجاد درآمد مؤثر باشــد؛ هم 
برای ناشر، هم نویسنده و هم تصویرگر. از طرفی 
حمایت هــای تک و توکی که در سیســتم ارشــاد 
اتفاق می افتد حمایت واقعی نیســت، به اعتقاد 
من بیشــتر ســر و صدا و جنجالی اســت وگرنه در 
صورتی که مشــکات اصولی حل شــوند و گیرها 
برطــرف شــوند، در دراز مــدت خیــرش بــه همه 

خواهد رسید.

 کل سرمایۀ موجود در ادبیات کودک به 
پای ساختمان سازی هم نمی رسد

در  ســرمایه گذاری  میــزان  دربــارۀ  راســتی 
ادبیــات کــودک کشــورمان گفــت: کل پولــی کــه 
در حــوزۀ ادبیــات کــودک اســت در مقایســه بــا 
ساختمان ســازی هــزاران مرتبــه پایین تــر اســت. 
و  نویســندگان  و  ناشــران  موجــود  شــرایط  بــا 

تصویرگــران فعالیتــی در ایــن حــوزه دارنــد کــه 
عمدتًا از روی شــوق و ذوق و عاقه شــان است. 
اگر نه یک ناشر موفق همین سرمایه ای که دارد 
را ببــرد در ساختمان ســازی، بــه جــای آن که مثًال 
بیست ســال بعد به پولش برسد، دو سال دیگر 
به آن می رسد. خیلی از دوستان من به خاطراین 
شــرایط دیگر کار نمی کننــد. اآلن در حوزۀ کودک 
تیــراژ کتاب به طــور میانگیــن خوش بینانه 1000 
تاســت. حق التألیف نویســنده ای که ســالی سه 
کتــاب هــم از او چــاپ شــود، جوابگــوی نصــف 
یک ماه او هم نیســت. پس نباید انتظار داشــته 
باشــیم که هنــر و ادبیــات ما در چنین شــرایطی 

پیشرفت کند.

 کتاب نخرید، کتاب بخوانید!
نویســندۀ علــی کوچولو راه حلــی در رابطه با 
افزایش تیــراژ پایین کتاب های حــوزۀ کودک هم 
داشت و گفت: فرض کنید وقتی یک کتاب خوب 
با شمارگان هزار نســخه چاپ می شود، هر جلد 
آن به دســت پنج کودک برســد و خوانده شــود 
و بــه ایــن ترتیب فقط پنــج هزار کــودک آن کتاب 
را خوانده انــد. در حالــی که یک کتــاب خوب باید 
انقــدر تکثیر بشــود که چند میلیــون نفر بتوانند 
آن را بخواننــد. کتابخانه هــا هــم بایــد زیــاد و در 
دســترس بچه ها باشــند و این طوری تیراژ کتاب 
هم باز باال می رود؛ چرا که در یک سیستم درست 
کتابخانــه هم باید کتاب بخرد. آن وقت به ناشــر 
می گوینــد بــه جــای مثًال هــزار تــا نســخه، فقط 
پنج هــزار یا ده هــزار جلد بــرای ما چاپ کــن. این 
مسئله باعث افزایش سود حق التألیف نویسنده 

هم می شود.
راســتی در ادامــه گفــت: زمانــی کــه مــن در 
تلویزیــون مدیر گــروه کــودک بودم شــعاری در 
رابطــه بــا هفتــۀ کــودک طراحــی کــردم؛ »کتاب 
نخریــد، کتــاب بخوانید!« منظــورم ایــن بود که 
بچه ها بروند عضو کتابخانه بشــوند. با عضویت 

در کتابخانــه دیگــر نمی گوییــم کســی بــه خاطر 
نبود پــول کتاب نخرد. عضو کتابخانه بشــوید و 
با کم تریــن هزینه هر تعداد کتاب که خواســتید 

امانت بگیرید و بخوانید.

همکارانم  کار  بودم  که  تلویزیون  در   
شکل فداکاری داشت

نویسندۀ فعال حوزۀ کودک اظهار کرد: حوزۀ 
ادبیات کودک علی رغم همۀ مشــکاتی که دارد، 
کســانی که در این حــوزه بودند، چون به اعتقاد 
مــن جــزو کم توقع تریــن آدم هــا هســتند تاش 
خــود را در بدترین شــرایط هم انجام دادند. من 
به ســهم خودم از بچگی دوســت داشتم در این 
حــوزه فعالیــت کنــم و می توانــم بگویــم یکی از 
کســانی هستم که به آرزوی کودکی اش در عمل 
هــم رســیده. در تلویزیــون هم در حــوزۀ کودک 
مشغول بودم و خاطرات خوبی هم از آن دوران 
از همکاران خود دارم که انصافًا می توانم بگویم 
کارشان شکل فداکاری داشت؛ کسی نبود که به 
خاطر پول کار کند و همه به خاطر اشتیاق، ذوق، 
هنر و لذتی که در کار بود آن جا مشــغول بودند. 
در آن دوران با مشــکات موجود کنار می آمدیم 

و هیچ وقت هم اذیت نشدیم.
او در پایــان گفــت: بچه ها انســان های کاملی 
هســتند کــه حتمــًا بایــد از حقــوق کامــل خــود 
بهره مند شــوند. ایــن بهره مندی زمانــی به طور 
کامل اتفاق می افتد که مسائل دیگر مشکاتش 
بــه حداقل برســد. بــه هر حــال دعــا می کنیم و 
تــاش می کنیــم کــه همــه چیــز شــکل طبیعی 
خــودش را بــه دســت آورد چرا که رشــد ســالم، 
معقول و منطقی در شــرایط مطلوب اســت که 
رقــم می خورد، اگر نه در هوای آلوده نمی شــود 
نفــس عمیــق کشــید. هنــر و فرهنــگ و ادبیات 
هســتند کــه در دنیای ذهن و ذوق هوای ســالم 
تولید می کنند، امیدوارم که همه چیز رو به نور و 

روشنی و سامتی بیشتر برود.

رمانی که ماجرای تنگستان را برای نوجوان 
امروز روایت می کند

بخش  در  مهر  سوره  انتشارات  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
ایرج  قلم  به  تیتروها«  »آواز  عنوان  با  کتابی  نوجوان  و  کودک 

صغیری به تازگی منتشر کرده است.
انتشــارات ســوره مهــر در بخــش کــودک و نوجــوان کتابی با 
عنــوان »آواز تیتروهــا« بــه قلــم ایــرج صغیــری به تازگی منتشــر 
و روانــه بــازار نشــر کــرده اســت. ایــن کتــاب در قالب رمــان برای 
توجوانان این ســرزمین از روزهایی می گوید که مردم بوشــهر به 
رهبری رئیس علی دلواری علیه دو جناح یعنی دیکتاتوری مستبد محمدعلی شاه 
و از سوی دیگر مزدوران انگلیسی، با شوری که اوج گرفته بود، مبارزه می کردند.
داســتان کتاب با حضور دو نوجوان تنکسیری که مشغول ماهیگیری هستند 
شــروع می شــود. در ادامه بقیه ماجرا با پیوســتن آنها به مبارزات و روایت شــان 
از درگیری هایی که با آن روبه رو می شــوند، در بســتری پــر از رفاقت پیش می رود. 
عنــوان »آواز تیتروها« از پرنده ای در بوشــهر گرفته شــده اســت که چون صوتی 
که شــبیه به آوای )تی ِت رو( تولید می کند، به همین اســم خوانده می شود. این 
پرنــده در قصــه به شــکلی مثل یک نشــان بین حیدر و نوشــاد که دو شــخصیت 
اصلــی ماجرا هســتند، حضــور دارد. حضور کلیــدی تیتروها در آغــاز و پایان کتاب 

هم دیده می شود.

 در بخشی از کتاب می خوانیم:
»همــه شــنیدند کــه تیتروها می خواننــد: »تیتــرو... تیترو...« حیدر آســمان را 
نگریست و پرنده ها را جستجو کرد. به یاد شب خاطره انگیزش با زارعباس افتاد. 
آنها را دید که در اعماق آســمان هم دوش ســتاره ها می رفتند و آوازشــان دم به 
دم به تحلیل می رفت. حیدر اندیشید تیتروها االن روی ماهورهایی هستند که با 
نوشاد به دنبال اسب ها رفته بود. خنده حسرت باری کرد و سوار به گاری نزدیک 
شــد. ضمن حرکت روی تابوت نوشــاد خم شد و آهســته گفت: »نوشاد تیتروها 
هســتنا نمی خــوای نگاه کنی و آوازشــون رو گوش کنــی؟ روزی می گفتی تیتروها 
رو دوســت دارم. نمی خوای نگاه کنی؟ حاال روی چراگاه رمه اســبا رسیدن. کاش 
می تونســتی نیم خیز بشــی و ایــن پرنده های زیبــا را ببینی و آواز پر برکتشــون رو 

بشنوی.«

مجید راستی

نشر ماهیمعرفی کتاب روح اهلل لطیفی

ی مثل  ثار آ چرا دیگر 

قصه های مجید و  علی کوچولو 

ساخته نمی شود؟
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اولویت ارائه خدمات 
به کودکان و نوجوانان در 

کتابخانه های عمومی
مهدی  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
که  ندهیم  اجازه  کرد:  بیان  رمضانی 
سکوت  ایجاد  مانند  محدودیت  برخی 
از  نوجوانان  و  کودکان  حذف  باعث 
کتابخانه ها شود. چراکه به اعتقاد من 
نوجوانان  و  کودکان  به  خدمت  ارائه 

اولویت است. در کتابخانه ها دارای 
معــاون توســعه کتابخانه هــا و ترویــج کتابخوانــی 
گفت: مــا در نهاد کتابخانه های عمومی کشــور تاش 
کردیــم در عمــل نشــان دهیــم کــه موضوع کــودک و 
نوجــوان بــرای مــا اهمیــت فــراوان و ویــژه ای دارد و 
تجهیز کتابخانه های عمومی سراســر کشــور به بخش 
کــودک اقــدام اولیــه ای بود کــه در این راســتا صورت 

گرفت.
وی افــزود: در ایــن رویکرد بــا پرهیــز از تمرکزگرایی 
نــگاه ویــژه ای بــه کتابخانه هــای روســتایی داشــتیم و 
بازطراحــی و شاداب ســازی و مــواردی از ایــن دســت 
ســایر اقداماتــی بود کــه در بخش کــودک کتابخانه ها 
صــورت گرفت کــه در این زمینــه بازخوردهای خوبی از 
کتابداران کتابخانه های روســتایی، مناطق حاشــیه ای 
و دورافتاده دریافــت کردیم. ما در کتابخانه ها با متراژ 
و ابعــاد وســیع ماننــد کتابخانه هــای مرکــزی امــکان 
ویژه ای بــرای ایجاد بخش کودک بــزرگ و مجهز داریم 
و ایــن دغدغــه را داریــم تــا ایــن نمونه هــا در سراســر 

شود. تکثیر  کشور 

توسعه  برای  کودک  حوزه  به  ویژه  توجه   
کتابخوانی

معــاون توســعه کتابخانه هــا و ترویــج کتابخوانــی 
تأکید کرد: ما در مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور به این جمع بندی و تصمیم رسیده ایم که برای 
توســعه موضــوع کتــاب و کتابخوانــی هیــچ راهی جز 
توســعه بخش خدمات کودک و نوجوان نداریم و اگر 
ما در کشــور دغدغه کتابخوانی و مطالعه داریم حتمًا 
بایــد ســرمایه گذاری اولیه و جدی مــا در بخش کودک 
و نوجــوان باشــد که در ســال های اخیر در این مســیر 

هم حرکت کرده ایم.
رمضانــی با اشــاره به محدودیت هــای فعالیت های 
فرهنگــی در دوران کرونــا گفــت: فعالیت هــای صورت 
گرفتــه در فضــای مجــازی طــی 2 ســال اخیــر، ظرفیت 
بســیار خــوب و گســترده ای بــود کــه توانســتیم از آن 
ادامــه  خــود  فعالیت هــای  بــه  و  کنیــم  بهره بــرداری 
دهیــم. اما یکی از دغدغه های اصلی و اساســی ما در 
آینــده و چشــم انداز نهاد در بخــش مخاطب و اعضای 
به خصــوص  مــا  کتابــداران  کلیــه  اســت.  کتابخانه هــا 
کتابدارانــی که امــروز در این جلســه حاضر هســتند و 
ســایر عزیزان غایب در این جلســه، به عنوان پیشــران 
و پیــش برنــده ایــن حرکت باید عمــل کننــد. به عبارت 
دیگــر عزیزانی که مرتبط بــا موضوع کودک و نوجوان 
هســتند، افرادی هســتند کــه نقش اصلی و اساســی 
را در توســعه کتابخانــه ای و کتابخوانــی و همچنیــن 
ایفــا  عمومــی  کتابخانه هــای  در  مخاطــب  افزایــش 

می کنند.
و  محورهــا  اصلی تریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
کتابخانه هــا  بــرای  منابــع  تأمیــن  در  مــا  موضوعــات 
خریــد کتــاب کودک بــوده اســت. متأســفانه در حوزه 
کتاب های منتشــر شده از سوی ناشران با محدودیت 
تولیــد برای نوجوانان موجه هســتیم البته که در حال 
انجــام کارهــای زیربنایی در این حوزه هســتیم، اما در 
بحــث خرید کتاب، یکــی از اصلی ترین محل های هزینه 
مــا مخصوصــًا در ســال 99 بحــث خریــد کتــاب کودک 
بوده اســت که ان شــاء اهلل بــا برطرف شــدن موضوع 
را در  ایــن کتاب هــا  از  اســتفاده  و  بهره بــرداری  کرونــا 
کتابخانه هــای عمومــی سراســر کشــور و بخش هــای 

باشیم. کودک داشته 
معــاون توســعه کتابخانه هــا و ترویــج کتابخوانــی 
در ادامــه ســخنان خود با اشــاره به تــاش کتابداران 
برای فراهم کردن فضایی آرام و ســاکت در سالن های 
و  جــوان  مراجعه کننــدگان  اســتفاده  بــرای  مطالعــه 
بزرگســال، بــر ضــرورت در نظــر گرفتــن حــق و ســهم 
کــودکان و نوجوانــان از کتابخانه هــای عمومی تأکید 
کــرد و گفــت: نباید اجــازه دهیم که با اســتدالل ایجاد 
ســکوت و آرامــش در کتابخانه توفیق خدمت رســانی 
بــه کــودکان و نوجوانــان را از دســت بدهیــم. اگرچــه 
حتمــًا ســکوت در کتابخانــه بایــد رعایــت شــود، امــا 
حتمــًا عضــو کــودک و نوجــوان مــا بایــد در کتابخانه 
حاضر شــود و ما باید برای اقتضائات ســنی و شــرایط 
اســتفاده آن ها از کتابخانه برنامه داشــته باشیم و آن 
را مدیریــت کنیــم و اجازه ندهیم کــه برخی محدودیت 
باعث حذف کودکان و نوجوانان از کتابخانه ها شــود. 
چراکــه بــه اعتقــاد مــن ارائــه خدمــت بــه کــودکان و 

نوجوانان در کتابخانه ها دارای اولویت اســت.

نگاه

کافه کتاب داستان توانایی عجیب کودکی را در »بعد« بخوانید
ســپهرغرب، گروه کافه کتاب:  کتاب »بعد« اثر اســتیفن کینگ از جمله رمان های خارجی اســت که با ترجمه زهراچفلکی در انتشــارات روزگار منتشرشد. داستان درباره کودکی است که توانایی عجیبی دارد و می خواهد مانند یک کودک معمولی باشد. 

مادرش هم از این کودک می خواهد توانایی عجیبش را مخفی کند. نام این کودک که جیمی است چیز هایی را می بیند که دیگران آن را مشاهده نمی کنند. همچنین چیز هایی می شنود که دیگران حتی روحشان از آن خبر ندارد.
داســتان درباره این اســت که جیمی موفق می شــود توانایی هایش را از چشــم دیگران مخفی کند. به خصوص وقتی مادرش به دردســر بزرگی می افتد یا اینکه مامور پلیس نیویورک از وی می خواهد قاتلی را دنبال کند که تهیه به کشــتارجمعی 

مردم کرده اســت. در این مواقع می تواند چشــم روی توانایی هایش ببندد یا اینکه برخاف این اتفاق بیفتد. این مســئله ای است که می توان با مطالعه کتاب به آن پی برد.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
این نسخه اولیه از مشهورترین 
در  که  اشتاین بک  جان  رمان 
شده،  نوشته  روز   100 از  کمتر 
انتشارات  توسط  اکتبر  هفتم 
اس پی بوکس منتشر می شود.
دســت نویس  نســخه 
»خوشه های خشم«، شاهکار جان اشتاین بک، 
همراه با کلماتی که از نســخه منتشرشده قبلی 

حذف شده بود، برای اولین بار انتشار می یابد.
 100 از  کمتــر  در  کــه  خشــم«  »خوشــه های 
روز و بیــن ماه هــای می تــا اکتبــر 1938 نوشــته 
شده، تاش اشــتاین بک برای شرح گذرگاه های 
به عنــوان  پیش تــر  او  کــه  اســت  مهاجــران 
روزنامه نــگار گزارشــش را بــه سانفرانسیســکو 
نیوز داده بود. این نویسنده -که در 36 سالگی 
کتاب »موش ها و آدم ها« را منتشــر کرده بود- 
فشــار و مســئولیت بزرگی احســاس می کرد که 
ایــن داســتان را به درســتی بنویســد. او در آن 
زمــان در دفتــر خاطراتش نوشــت: »ایــن کتاب 
بایــد خــوب از آب دربیایــد. مجبور اســت. چاره 
دیگری ندارم. این باید بهترین چیزی باشد که تا 
به حــال برایش تاش کرده ام؛ آرام اما مطمئن. 
جزئیــات را روی هم جمع می کنم تا یک تصویر و 

یک تجربه پدیدار شود.«
اس پی بوکس، ناشــر مستقل، نسخه خطی 
این رمان را در تاریخ هفتم اکتبر منتشــر خواهد 
کــرد. کتابی با دســت خط ریــز اشــتاین بک که با 
ایــن کلمات آغــاز می شــود: »شــروع دوبــاره«. 
اشــتاین بک پیــش از ایــن هم ســعی کــرده بود 
دربــاره تجربه مهاجران بنویســد؛ اما تاش های 

قبلی اش را نابود کرده بود.

»بــزرگ  بــه  ابتــدا  در  همچنیــن  نویســنده 
نوشــتن« اشــاره می کند، احتماال بــرای آنکه به 
خــود یــادآوری کند خطــش را برای تایپیســت و 
نمونه خوان )همســر اولش، کرول اشتاین بک( 
خوانــا نگــه دارد؛ امــا علی رغــم ایــن موضــوع، 
کوچک تــر  و  کوچــک  رفته رفتــه  او  دســت خط 
می شــود و در طــول راه ویرگول ها، حروف بزرگ 

و نقطه ها را جا می اندازد.
اس پــی بوکــس کــه پیــش از ایــن رونوشــت  
نظیــر  رمان هایــی  اصلــی  نســخه های 
»فرنکنشــتاین« مری شلی و »پیتر پن و وندی« 
جی .ام بری را نیز منتشر کرده می گوید: »نسخه 
خطــی اشــتاین بک از ابتدا تــا انتها نشــان از یک 
خــط فکــری واحــد دارد کــه او بــا عــزم و نظمی 

بی وقفه به آن پرداخته است.«
نســخه خطی اصلی »خوشه های خشم« در 
بایگانی دانشــگاه ویرجینیا نگهداری می شــود. 
اشــتاین بک  آثــار  محقــق  شــیلیناو،  ســوزان 
گفــت: »دیــدن دست نوشــته یک نویســنده به 
معنــی خزیــدن درون منبــع الهــام اســت« و آن 
گفــت:  او  کــرد.  توصیــف  مهــم«  »لحظــه ای  را 
»نوشــته های او در ابتــدا بــزرگ و خواناســت و 
بــا پیشــروی متن کوچــک و کوچک تر می شــود، 
بنابریــن می توان اضطرار را در او احســاس کرد. 
او می خواســت تاریــخ را همان طور کــه در حال 
وقــوع بود، ثبت کنــد و در واقع این همان کاری 
اســت کــه انجام داد. این نســخه نشــان دهنده 
بار مطلقی اســت کــه او برای به تصویر کشــیدن 
در   1930 دهــه  اواخــر  در  مهاجــران  مصائــب 

کالیفرنیا به دوش می کشد.«
شــیلیناو افــزود: ایــن نســخه خطی نشــان 
می دهــد که کرول چقدر در این پروژه مشــارکت 

آنکــه  از  پیــش  »اشــتاین بک  اســت.  داشــته 
کتاب هــا را روی کاغــذ بیــاورد، آنهــا را در ذهــن 
خود می نوشــت و از همان ابتدا از شــکل کتاب 
)بــه عنــوان مثــال، صحنــه پایانی( مطلــع بود؛ 
امــا مشــاهده حجــم کار ویرایــش همســرش، 
کرول، دلهره آور می نماید. او هر روز نســخه های 
خطــی را تایــپ می کــرد، و نه تنهــا می بایســت از 
نوشــته های او رمزگشــایی می کــرد؛ بلکــه بایــد 
متــن را پاراگراف بنــدی می کــرد و امــای کلمات 
توضیــح  را  جــود  خانــواده  اســتفاده  مــورد 
مــی داد، در حالی که گویش همیشــه به راحتی 
قابل رونویســی نیســت... البته همه نوشــته ها 
متعلق به اشــتاین بک اســت. اما همان طور که 
در تقدیم نامــه کتاب آمــده، اراده کرول آن را به 

وجود آورده است.«
شــیلیناو می گویــد: زمانــی کــه خواننــده به 
دیگــر  می کنــد،  عــادت  اشــتاین بک  دســت خط 
رمزگشــایی از آن چندان دشــوار نیست. او گفت: 
»وقتی اشــتاین بک نوشته هایش را تا حواشی و 
باالی صفحات ادامه می دهد، کلماتش کوچک تر 
می شــوند. امــا این خود یک شــگفتی اســت که 
تمرکــز و دقــت در این صفحات مشــهود اســت. 

تماشای این موضوع شگفت انگیز است.«
مســئول دارایی هــای جان اشــتاین بک گفت 
همــواره بــرای ترویــج آثــار این نویســنده تاش 
می کنــد. در بیانیــه  منتشرشــده دربــاره انتشــار 
نسخه جدید »خوشــه های خشم« آمده است: 
»هــر زمان که این امکان وجود داشــته باشــد، 
تــاش می کنیــم تــا نســخه های جدیــدی از آثار 
قانونــی او را عرضه کنیم تــا بینش عمیق تری در 
مــورد کارها و روند خاقیت این نویســنده بزرگ 

ارائه دهیم.«

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
هوشنگ  نوشته  »خمره« 
حسن  صدای  با  مرادی کرمانی 
امید  آهنگسازی  و  علیکرمی 
صوتی  کتاب  قالب  در  اسکندر 

منتشر شد.
»خمــره« ماجــرای بچه هایی 
در یــک روســتا اســت کــه بــرای نوشــیدن آب، از 
خمره ای که در مدرسه شان قرار دارد، استفاده 
بــه  دانش آمــوزان  وقتــی  روز،  یــک  می کننــد. 
مدرســه می رونــد، با خمــره ترک خــورده مواجه 
می شوند. از همینجا است که هم دانش آموزان 
و هــم معلــم مدرســه و هــم اهالــی روســتا بــا 
تــا  کشــمش های مختلفــی مواجــه می شــوند 

بتوانند منبعی برای آب نوشیدن پیدا کنند.

اکنون ایــن کتاب با صدای حســن علیکرمی، 
نویســنده، بازیگــر و کارگــردان، در قالــب کتــاب 
صوتــی خوانــده شــده اســت. علیکرمــی درباره 
اهمیــت ایــن اثر می گویــد: »یکــی از ویژگی های 
یــک اثر هنری خــوب، تاریخ مصرف نداشــتن آن 
اســت. یعنی در هر زمان و مــکان قابل عرضه و 
استفاده باشــد. داستان خمره، داستان زندگی 
همه ماســت، داستان دغدغه هایمان، داستان 
آرزوهایمان، داســتان تاش هایمان که شاید به 
ظاهر به نتیجه نرســد، داســتان حــرص و طمع، 
داستان آب که داســتان همین روزهای ماست، 
داستان دوستی هاست، داستان فقر اقتصادی 
داســتان  ایرانــی،  خانواده هــای  فرهنگــی  و 

فرهنگ های زیبای انسانی.«
این کتــاب صوتی بــا آهنگســازی اختصاصی 

امیــد اســکندر، نوازنــده، مــدرس و آهنگســاز 
بتوانــد  اینکــه  بــرای  او  اســت.  شــده  ســاخته 
یــک  ماجراهــای  و  روســتا  یــک  اهالــی  احــوال 
خمره شکســته را بهتر نشــان دهد، از سازهای 
مختلف از جمله »کوزه« اســتفاده کرده است. 
همچنیــن اســکندر از جلوه هــای طبیعــی برای 
القای حس زندگی روستایی بهره برده که تمام 
این عوامل، ارزش کیفی و هنری این اثر را ارتقا 

بخشیده است.
هوشــنگ مرادی کرمانــی متولد 16 شــهریور 
1323 اســت که آثارش جوایــز داخلی و خارجی 
متعددی دریافت کرده اند. برای نمونه »خمره« 
تاکنون لوح زرین جایزه هیأت داوران بزرگسال و 
مرغک طایی جایزه داوران خردســال جشنواره 
کتاب کودک و نوجوان، جایزه کتاب ســال هیأت 

داوران مجله ســروش نوجــوان و دیپلم افتخار 
شــورای کتاب کــودک را دریافت کرده اســت. در 
 CPN عرصــه بین المللی نیز این اثر دیپلم افتخار
هلنــد، دیپلم افتخار جایزه خــوزه مارتی و جایزه 
کبــرای آبی کشــور ســوئیس را از آن خــود کرده 

است.
از طرفــی، تاکنون بیش از 100 هزار نســخه از 
کتاب »خمره« در نشر معین به چاپ رسیده که 
نشان دهنده استقبال فراوان مخاطب ها از این 

اثر است.
هوشــنگ  نوشــته  »خمــره«  صوتــی  کتــاب 
مرادی کرمانــی، از انتشــارات معیــن، بــا صــدای 
حسن علیکرمی و آهنگسازی امید اسکندر در 4 
ساعت و 19 دقیقه در مؤسسه نوین کتاب گویا 

منتشر شده است.

مهدی رمضانی

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
جیمز  اثر  کپنهاگ«  »گربه های 
لئو  نوشته  »نادان«  جویس، 
اثر  فقیر«  »پسرک  و  تولستوی 
غالمرضا  ترجمه  با  تواین  مارک 

امامی منتشر شد.
اثــر  کپنهــاگ«  »گربه هــای 
جیمــز جویس، »نادان« نوشــته لئو تولســتوی 
و »پســرک فقیــر« اثر مــارک توایــن از مجموعه 
بــزرگ، خواننده هــای کوچک«  »نویســنده های 
بــا ترجمه غامرضا امامی از ســوی نشــر پرتقال 

برای کودکان و نوجوانان منتشر شد.
مجموعه »نویســندگان بزرگ، خواننده های 
کوچک« نشر پرتقال شامل داستان هایی است 
که نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات برای کودکان 
نوشته اند. غامرضا امامی، نویسنده و مترجم، 
ایــن مجموعــه  انتخــاب داســتان ها و ترجمــه 
را برعهــده دارد. او در انتخــاب قصه هــای ایــن 
مجموعــه، بــه گفتــه خودش، کوشــیده اســت 
آثــاری را انتخاب کند کــه دربردارنده چهار عنصر 
شــادی، بــازی، لــذت و آگاهــی بــرای کــودکان و 
نوجوانان باشــند. هدف از انتشار این مجموعه 
آشــناکردن کودکان و نوجوانان با اندیشــه های 

نویسندگان پرآوازه جهان است.

 »گربه های کپنهاگ«
کــه  اســت  قصــه ای  کپنهــاگ«  »گربه هــای 
جیمز جویس ســال 1936 از دانمــارک برای نوه 
چهارســاله اش فرستاد. این داســتان سال های 
اخیــر پیــدا و بــا تصویرگــری کلود کیســی ســارو 
منتشر شده است. داستانی که گذشته از جنبه 
طنزآمیــزش، از یک قصه کودکانه ســرگرم کننده 
فراتــر می رود و صــورت تندوتیز ضداســتبدادی 
بــه خــود می گیــرد. راوی در گربه هــای کپنهــاگ، 
توصیــف  نــوه اش  بــرای  را  دانمــارک  پایتخــت 
می کند و افســوس می خورد که نمی تواند برای 
او گربه ای بفرســتد؛ چون در کپنهاگ اصا خبری 

از گربــه نیســت. او پیش تــر گربــه ای عروســکی 
-که داخلش پر از شــکات بوده- برای نوه اش 
پست کرده است. واژه ها و تصویرهای این کتاب 

مخاطب را به تفکر وامی دارند.
 1941  - دوبلیــن   1882( جویــس  جیمــز 
زوریــخ( مشــهورترین نویســنده جهــان معاصر 
بــه شــمار می آید کــه همــه داســتان هایش به 
زبان انگلیســی انتشــار یافته اند. عمده شــهرت 
او به خاطر نــگارش رمان هایی چون »اولیس«، 
»بیداری فینیگان ها« و »سیمای مرد هنرآفرین 
در جوانی« اســت. او پس از گذراندن تحصیات 
دانشگاهی به اروپا مهاجرت کرد و در کشورهای 
ایتالیا، سوئیس، فرانســه و دانمارک به نوشتن 

پرداخت.
نشــر پرتقــال، کتــاب »گربه هــای کپنهــاگ« را 

بــا شــمارگان هــزار نســخه، 24 صفحــه و بهای 
29 هزار تومان منتشر کرده است.

 »نادان«
»نادان« عنوان اثری از لئو تولســتوی اســت 
کــه بــا تصویرگــری کلود الپوئنت منتشــر شــده 
اســت. داســتان این گونه آغاز می شــود: »روزی 
روزگاری در کشور روســیه مرد ساده لوح نادانی 
راهی ســفر به دور دنیا شــد. او می خواســت به 
تنهایــی دور دنیــا بگــردد و شــرق، غرب، شــمال 
و جنــوب جهــان را ببینــد. همین طــور کــه بــه 
راهــش ادامــه مــی داد، چشــمش بــه دو کلبــه 
کوچــک خالی افتاد که کســی داخلــش نبود. دِر 
زیرزمین ها کاما باز و توی آنها پر از شیطان بود. 
ریش شــیطان ها همه سیخ شــده؛ کله هایشان 

نوک تیز و کشیده و انگشت هایشان کج وکوله و 
دراز بود. آنها مشــغول قمار و ورق بازی بودند. 
آنها مشــغول حســاب کردن بردهایشان بودند 
کــه موقع خداحافظــی مرد نادان بــرای آنها روز 
خوبی را آرزو کرد و گفت: شیطان های داخل این 

اتاق خدا نگهدارتان باشد...«
لئو تولستوی )1828-1910 م( نویسنده اهل 
روســیه با نوشتن داســتان ها و رمان های جنگ 
و صلح و آناکارنینا مشــهور شــد. او به پایه ریزی 
نوشــتن  و  تــازه  برنامه هــای  بــا  دبســتان هایی 
داســتان های زیبایی برای کــودکان و نوجوانان 
پرداخت و در راه انسان دوســتی و برقراری صلح 
و عدالت اجتماعی بســیار تاش کرد. تولستوی 
بــه خاطــر توقیــف پیش نویــس رمان هایش در 
سال 1908 و نیز مشــکات خانوادگی ناچار شد 

به جنوب روســیه سفر کند و در این سفر از دنیا 
رفت.

نشــر پرتقال کتاب »نــادان« را در 24 صفحه 
با شــمارگان هزار نسخه و قیمت 29 هزار تومان 

منتشر کرده است.

 »پسرک فقیر«
»پســرک فقیر« اثر مارک تواین و تصویرگری 
نیکولت اســت. »پســرک فقیر« داســتان طنزی 
اســت کــه شــیوه روایتش بــه صورت داســتان 
در داســتان است. این داســتان در پارت اولش 
روایــت  را  فیادلفیــا  در  فقیــری  پســرک  قصــه 
می کنــد که برای یافتن شــغل به بانکی می رود 
و در نهایت مدیر بانک بخشی از ثروتش را به او 
اهــدا می کند و بعد پســرک با دختــر مدیر بانک 
ازدواج می کنــد. در پــارت دوم مخاطب متوجه 
می شــود که این قصه ای بوده که عموی راوی 
برایش تعریف کرده و راوی قصه هم که پســری 
خردســال اســت، بــه بانکــی مــی رود تــا همان 
شــیوه پســرک فقیر پارت اول را پیــاده کند؛ اما 

موفق نمی شود.
 )1910 ســال  بــه  )درگذشــته  توایــن  مــارک 
در  وی  اســت.  آمریکایــی  شــهیر  نویســنده 
دوازده سالگی پدرش را از دست داد و نخست به 
کارگری و حروف چینی و بعد به ناخدایی کشــتی 
پرداخت. داســتان های زیبــای طنزآمیز تواین به 
بیشــتر زبان هــای زنــده دنیــا ترجمه شــده اند و 
هرساله میلیون ها نسخه از قصه هایش منتشر 
می شــود. عمده شــهرت مــارک توایــن به خاطر 
نــگارش رمان هایی چون »ماجراهــای هاکلبری 
فیــن«، »ماجراهــای تــام ســایر« و »شــاهزاده 
و گــدا« اســت. از ایــن آثــار بارهــا بــرای ســاخت 
فیلم هــای ســینمایی، ســریال های تلویزیونی و 

سریال های انیمیشن، اقتباس شده است.
نشــر پرتقــال، کتاب »پســرک فقیــر« را در 24 
صفحه با شــمارگان هزار نســخه و بهای 29 هزار 

تومان منتشر کرده است.

رگ، خواننده های کوچک در بازار کتاب نویسنده های بز

غالمرضا امامی

مردای کرمانی

جان اشتاین بک

خمــره هوشنگ مرادی کرمانی صوتی شد

نسخه دست نویس خوشــه های خشــم برای اولین بار منتشر می شود
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طرح مشترک اتاق اصناف و وزارت 
صمت برای تقویت زیرساخت 

توزیع کاالهای اساسی

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
برای  صمت  وزارت  با  مشترک  طرح 
گفت:  توزیع،  نظام  زیرساخت  تقویت 
کافی  تامین  عدم  و  ارز  نرخ  افزایش 
گرانی  عوامل  از  اساسی  کاالهای 

است.
سعید ممبینی در نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف 
ایران با اشــاره به »تقویت زیرساخت های نظام توزیع« 
بــه عنوان یــک طرح مشــترک بین اتــاق اصنــاف ایران و 
وزارت صمت اظهار کرد: با توجه به سیاســت های دولت 
و شــخص رئیــس جمهور مبنی بر اولویــت تنظیم بازار و 
کنتــرل قیمت ها پس از واکسیناســیون عمومی، هیئت 
رئیســه اتاق اصناف ایران و تعدادی از روســای اتاق های 
اصناف سراسر کشــور، در محل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حضور یافته و با قائم مقام وزیر در امور بازرگانی 
و جمعــی از مدیــران ایــن وزارتخانــه دیــدار و گفت و گو 

کردند.
وی افــزود: در ایــن نشســت برنامه هــا و اهــداف 
کلــی دولــت در خصــوص تنظیــم بــازار اعام شــد و 
در مقابــل نماینــدگان اصنــاف، مشــکات پیش رو را 

کردند. بیان 
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران خاطرنشــان کــرد: آنچــه 
مشــخص اســت اینکــه الجرم بــا پدیــده گرانــی مواجه 
هســتیم اما اگــر در برنامه ریزی ها عامــل گرانی، اصناف 
تلقی شوند، مسیر اشتباهی را در کنترل این گرانی پیش 

گرفته ایم.
آمــار و اطاعــات  بــر اســاس  ممبینــی تاکیــد کــرد: 
موجــود، عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، عدم 
تامیــن کافــی کاال به ویــژه کاالهای اساســی، تحریم و … 
در افزایــش قیمت  کاال دخیل هســتند و تنها با توجه به 
مجموعــه این عوامل می تــوان برنامه هایی برای کنترل 

گرانی ارائه کرد.
ایــران تصریــح کــرد: اصــاح  اتــاق اصنــاف  رئیــس 
کنتــرل  در  موثــر  راهکارهــای  از  یکــی  توزیــع  نظــام 
قیمــت خواهــد بــود. از ایــن رو نماینــدگان اصناف در 
ایــن نشســت، ضمــن بیــان مشــکات، آمادگــی خود 
در همراهــی بــا برنامه هــای دولــت در راســتای اصاح 
ســاختار اقتصــادی بــه ویــژه با تمرکــز بر اصــاح نظام 

تامیــن تا توزیع اعام کردند.
تقویــت  بــرای  پروژه هایــی  همچنیــن  گفــت:  وی 
زیرســاخت های نظــام توزیع بــه طور مشــترک بین اتاق 
اصنــاف ایــران و وزارت صنعت، معــدن و تجارت در حال 

بررسی و پیگیری است.
رئیــس اتاق اصناف ایــران ابراز امیــدواری کرد: دولت 
بــا کســب نظــر از بدنــه تشــکل های صنفــی، ایــرادات و 
اشــکاالت ســاختاری که بیشــتر در دســتگاه های اجرایی 
دیده می شــود را شناســایی کرده و در رفع آن ها تاش 

کافی داشته باشد.

میزان واکسن های وارداتی تا 
چند هفته آینده به 150میلیون 

دوز خواهد رسید

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
آینده میزان واکسن های  تا چند هفته 
دوز  150میلیون  به  کشور  در  وارداتی 
از  احمر  هالل  سهم  که  رسید  خواهد 
خواهد  دوز  112میلیون  تعداد  این 

بود.
ورود  بــه  اشــاره  بــا  قوســیان مقدم  محمدحســن 
محموله 6 میلیون دوز واکســن کرونــا اظهار کرد: فردا 
محمولــه جدید واکســن کرونا وارد کشــور می شــود و 
میــزان واردات محموله واکســن کرونــا در یک هفته به 

رقم 18 میلیون دوز خواهد رسید.
وی در ایــن بــاره توضیح داد: یکشــنبه و سه شــنبه 
هفتــه جاری 12 میلیون دوز واکســن و فردا محموله 6 
میلیون دوز واکســن وارد خواهد شــد و بــه این ترتیب 
رکــورد ورود واکســن از فروردیــن تــا آخــر تیرمــاه زده 

خواهد شد.
ســخنگوی جمعیت هــال احمر با بیــان اینکه "طی 
چنــد هفتــه آینده بنا داریــم به تعهد خــود در ارتباط با 
ورود 60 میلیون دوز واکســن کرونا عمــل کنیم" گفت: 
براســاس برنامه ریــزی انجام شــده قرار اســت طی یک 
مــاه 60 میلیــون دوز واکســن وارد شــود و در اختیــار 

وزارت بهداشت قرار گیرد.
قوســیان مقدم با ابــراز اینکه بــا ورود 60 میلیون 
دوز واکســن اشاره شــده میزان واکسن های وارداتی 
توســط هــال احمر به رقــم 112 میلیــون دوز خواهد 
واردات  میــزان  آینــده  هفتــه  چنــد  تــا  گفــت:  رســید 
بــا احتســاب ســایر  واکســن های وارداتــی در کشــور 
خواهــد  واکســن  دوز  میلیــون   150 بــه  دســتگاه ها 

رسید.
وی در پایان در ارتباط با ورود واکسن دانش آموزان 
و افــراد زیــر 20 ســال گفــت: محموله 12 میلیــون وارد 
کشور شــد و در صورت درخواست مجدد واکسن های 
جدیــدی در ارتبــاط بــا این گــروه از جامعه وارد کشــور 

خواهد شد.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایران و جهان
موانع اشتغال را رفع می کند

شورای  مجلس  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کار  و  کسب  مجوزهای  صدور  تسهیل  طرح  گفت:  اسالمی 
ناعدالتی ها  کردن  برطرف  و  مشاغل  موانع  رفع  به  منجر 

می شود.
 21 روز چهارشــنبه  علنــی  در جلســه  قالیبــاف  محمدباقــر 
مهرمــاه مجلس شــورای اســامی پــس از اتمام بررســی طرح 
تســهیل صدور برخــی مجوزهای کســب و کار اظهــار کرد: الزم 
اســت از کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد جهــت تدویــن طــرح مذکور و 

زحماتی که برای آن کشیدند، تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشــاره به اینکه 6 جلســه مجلس طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای 
کسب و کار را مورد بحث و بررسی قرار داد، افزود: این طرح منجر به تسهیل گری 
در فضــای کســب و کار، رفــع موانــع مشــاغل و برطــرف کــردن ناعدالتی هایــی 

می شود که بعضًا در برخی از کسب وکارها و مشاغل وجود دارد.
رئیــس مجلس شــورای اســامی تصریح کرد: ایــن طرح در مجلس شــورای 
اســامی به تصویب رســید، مســیر قانونــی خــودش را در شــورای نگهبان طی 
می کند و اگر ایرادی داشته باشد، به مجلس بازمی گردد و ما آن موارد را اصاح 

می کنیم.

اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
در امور ایران دخالت نکنند

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر خارجه قطر در سخنانی 
گفت: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدون دخالت در 

امور ایران با این کشور ارتباط برقرار کنند.
محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــی ســخنانی را در خصــوص 
تحوالت افغانســتان مطرح کرد. او گفت: ما برای بهبود اوضاع 

افغانستان با واشنگتن و طالبان در ارتباط هستیم.
بر اســاس این گزارش، وزیر خارجــه قطر افزود: حل و فصل 
مســائل و مشــکات افغانســتان بدون تعامل با دولت موقت این کشور میسر 
نیست. ما نقش یک میانجی بی طرف در افغانستان را ایفا می کنیم. به دنبال آن 
هســتیم تا افغانستان به یک کشــور با ثبات تبدیل شود. روابط ما با واشنگتن، 

راهبردی است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود یادآور شــد: امروز شاهد حرکت مثبتی 
میان ایران و عربســتان هستیم. ما این حرکت مثبت را تشویق می کنیم. احیای 
توافــق هســته ای ایران به نفع ما اســت و مــا از این موضوع حمایــت می کنیم. 
اعضای شــورای همکاری خلیــج فارس بدون دخالت در امور ایــران با آن ارتباط 

برقرار کنند.
ایــن مقــام قطری به عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی نیز اشــاره کرد 
و گفــت: عــادی ســازی روابط با سیاســت های دوحــه تطابق ندارد. تــا زمانی که 

اشغالگری ادامه داشته باشد، نمی توان از عادی سازی روابط سخن گفت.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شورای  رئیس  و  سخنگو  جهان: 
سمتی  دو  دولت  اطالع رسانی 
از  ماه  دو  به  قریب  که  هستند 
می گذرد  سیزدهم  دولت  عمر 
و  ندارند  منصوبی  هنوز  اما 
همچنان  قانون،  اساس  بر 
باقی  سمت  این  در  سابق  دولت  سخنگوی 

مانده است.
رســمی  کار  بــه  آغــاز  از  روز  چنــد  و  هفتــاد 
دولت ســیزدهم با ریاســت حجت االســام سید 
ابراهیــم رئیســی می گذرد و اکثر قریــب به اتفاق 
کرســی های هیئت دولت تعیین تکلیف شده اند 
و در این میان هنوز خبری از انتصاب ســخنگوی 
دولت نیســت؛ عدم انتصابی که روند عملکردی 
اطاع رســانی دولــت ســیزدهم را دشــوار کــرده 

است.

 »علی ربیعی« هنوز رئیس شورای اطالع 
رسانی دولت است!

علیرغم نامشــخص بودن ســخنگوی دولت، 
امــا علی ربیعــی همچنان رئیس شــورای اطاع 
رســانی دولــت اســت و انتخــاب و انتصــاب این 
دو جایــگاه تــا این لحظــه هنوز منتج بــه نتیجه 

مطلوب نشده است.
ســخنگوی هر دولت پس از اســتقرار دولت و 
پس از برگزاری مراســم تحلیف ریاست جمهوری، 
از ســوی رئیس جمهــور منصوب می شــود و به 
عنــوان اصلی ترین مرجع اطاع رســانی عملکرد 
دولت ها، وظیفه پاســخگویی بــه افکار عمومی 

را عهده دار است.
به موجب آئین نامه چگونگی تعیین و حدود 
وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای 

اطاع رسانی دولت که 16 آذر ماه سال 1376 به 
تصویب هیئت وزیران رســید، ســخنگوی هیئت 
دولت که ریاســت شــورای اطاع رســانی را نیز بر 
عهده دارد، با پیشــنهاد رئیس جمهور و تصویب 
هیئــت وزیران انتخاب می شــود و وظایفی اعم 
از اعــام مواضع، سیاســت ها و خط مشــی های 
هیئت دولت در خصوص مســائل و موضوعات 
داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر، اعام 
تصمیم هــای هیئــت دولــت و تشــریح مفــاد و 
محتوای کلیه مصوبات، پاسخگویی به سواالت 
مطبوعــات و رســانه ها و انجــام مصاحبه هــای 

رادیویی و تلویزیونی و … را بر عهده دارد.

حاشیه  در  خبرنگاران  حضور  از  خبری   
جلسات دولت نیست!

حاال ایــن دو جایــگاه با وجود گذشــت بیش 
از 2 مــاه از عمــر اســتقرار دولت ســیزدهم هنوز 
تعیین تکلیف نشــدند و در کنار آن اطاع رسانی 
در خصــوص آخرین اخبار و تحــوالت مربوط به 
دولــت از ســوی دولت جدیــد به خوبــی صورت 
نمی گیــرد. در دیگــر ســو، برنامه ریزی هــم برای 
حضــور خبرنــگاران در حاشــیه جلســات هیئــت 
دولــت، کــه طبــق روال روزهــای چهارشــنبه هــر 
هفته برگزار می شــود، صــورت نگرفته و این امر 
نیز تا این لحظه به حالت تعطیل در آمده است.

 ایمانی: دولت رئیسی در سخن گفتن با 
افکار عمومی ضعیف عمل کرده است

و  سیاســی  ناظــران  از  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
کارشناســان، دولت ســیزدهم با وجود انباشتی 
از مشــکات بــه جای مانده از 8 ســال گذشــته 
تاکنون و شعارهایی که جهت حل این مشکات 
بــه مردم داده اســت، بیش از ســایر دولت ها به 

کار رسانه ای و اقناع افکار عمومی نیاز دارد.
ناصــر ایمانــی کارشــناس مســائل سیاســی 
در رابطــه بــا ضــرورت انتصــاب هرچــه ســریع تر 
ســخنگوی دولت می گوید: »فکر می کنم دولت 
ســیزدهم هنوز در زمینه سیســتم اطاع رسانی 
خــود دچــار ضعف هــای جــدی اســت یعنــی نه 
ســخنگو و نــه به تبع آن شــورای اطاع رســانی 

دولت را تعیین کرده است«
ایمانــی به ضعــف دولت رئیســی در ارتباط با 
رسانه ها اشــاره می کند و معتقد است: »دولت 
خــود را کمتر نیازمند به ایــن انتصابات می داند 
در حالیکه در این شرایط خاص کشور دولت باید 
مســتمرا با مردم سخن بگوید و شرایط کشور را 
برای مردم ترســیم کنــد تا تصمیــم گیری هایش 
بــا اطــاع مــردم و اقناع افــکار عمومــی صورت 

گرفته باشــد.« به اعتقاد او »دولت در قســمت 
سخن گفتن با افکار عمومی ضعیف عمل کرده 

است.«

دولت  در  سخنگویی  کار  شاکری:   
از دولت های دیگر سخت تر  سیزدهم به مراتب 

است
مجتبــی شــاکری دبیــرکل جمعیــت جانبازان 
انقــاب اســامی نیــز انتصــاب هرچــه ســریع تر 
ســخنگو بــرای دولــت یــک ضــرورت می دانــد و 
را هــم  می گویــد: »انتخــاب ســخنگوی دولــت 
یــک ضــرروت و هم یــک امتیــاز می دانــم. دولت 
سیزدهم باید ســخنگو داشته باشد اما آن طور 
که به نظر می رســد شاید مباحث به گونه ای که 
باید برای یک ســخنگو تبیین شــود، هنوز آماده 

نشده است.«
شاکری وجود یک سخنگوی در دولت رئیسی 
را واجــب تر از ســایر دولت ها می دانــد و معتقد 
اســت: »کار ســخنگویی در دولــت ســیزدهم به 
کار ســخنگویی در دولت هــای دیگــر  از  مراتــب 

سخت تر، ضروری تر و مهمتر است.«
تکلیــف جایــگاه ســخنگویی دولــت  تعییــن 
سیزدهم از آن رو حائز اهمیت است که اقدامات 
مثبتــی اعم از بازدیدهای ســر زده رئیس جمهور 
در اســتان ها و تغییر و تحــوالت مثبت در دولت 
ســیزدهم در جریــان اســت و ایــن مســاله بــه 
تشــریح از ســوی یــک مقام رســمی دولتــی نیاز 
دارد تا افکار عمومی نسبت به آنها آگاه و اقناع 
شــود و به موجب آن، امیدی جدید از اقدامات 

صورت گرفته به جریان بیافتد.

صیانت از محیط زیست جزو اولویت های 
کشور است

از  صیانت  جمهور  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
نباید  گفت:  و  دانست  کشور  اولویت های  از  را  زیست  محیط 
افراد و دستگاه های صاحب نفوذ، سالمت محیط  اجازه داد 

زیست و مردم را به مخاطره بیندازند.
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیئــت دولت با 
تأکیــد بــر رعایــت مقررات محیــط زیســتی در اجــرای طرح ها و 
پروژه هــای صنعتــی و تولیــدی، و لــزوم تهیه پیوســت زیســت 
محیطــی، گفــت: در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط زیســت نباید به هیچ 
عنوان چشم پوشــی کرد؛ ضمن اینکه نباید با ســخت گیری های بی مورد، مانع از 

اجرای پروژه های بزرگ شد.
رئیس جمهور با تاکید مجدد بر رعایت انضباط اداری و حضور منظم کارکنان 
در محیــط کار، گفــت: مراقبت از ســامت رفتــاری کارکنان و اعمــال نظارت های 
ســازمانی برای پیشــگیری از مفاســد اداری و رشــوه و اختاس ضروری اســت و 
هیچگونه فســاد اداری و اقتصادی قابل تحمل نیســت و بایــد همه مدیران به 

گزارش های کم کاری، فساد و روابط ناسالم، حساس باشند.
وی همچنیــن بــر اجــرای به موقــع و بــدون کــم و کاســت قوانیــن در همــه 

 دستگاه های اجرایی به ویژه بخش های دولتی تأکید کرد.

سعید ممبینی

رئیسیقالیبافآل ثانی

قوسیان مقدم

دولت سیزدهم

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
امنای  هیئت  عضو  جهان: 
اجتماعی  تأمین  سازمان 
در  بازنشستگان  دغدغه  به 
خصوص همسان سازی حقوق 
کرد  اشاره  احکام  اساس  بر 
این  رفع  برای  دولت  گفت:  و 

مشکل، اعتبار الزم را اختصاص دهد.
و  نگرانی هــا  بــه  اشــاره  بــا  شــوکت  اکبــر 
ارتبــاط  در  بازنشســتگان  کــه  دغدغه هایــی 
بــا همسان ســازی دارنــد، افــزود: ایــن نگرانــی 
در  بازنشســتگان  احــکام  دربــاره  دغدغــه  و 

بازنشستگی است.
وی تصریح کرد: در ســال 88 همسان سازی 
انجام شــد و 80 هــزار تومان به پایــه حقوق آن 
زمان که حدود 300 هزار تومان بود اضافه شد 
ولی متأســفانه رقم افزایشــی جز احکام حقوق 
بازنشســتگان ثبت نشد و اگر این رقم در احکام 
ثبــت می شــد ســالیانه بــر اســاس نرخ تــورم به 

حقوق بازنشستگان افزوده می شود.
عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی 

گفــت: نگرانــی کــه هم اکنــون بازنشســتگان در 
ارتبــاط بــا همسان ســازی دارنــد نیــز بــه همین 
موضــوع بر می گردد در واقــع آنها نگران دائمی 
شــدن همسان سازی بر اســاس احکام حقوقی 
هســتند کــه البتــه اخیــرًا نماینــدگان مجلــس 

در قالــب طرحــی بــه ایــن موضــوع پرداخته اند 
و بــر اســاس اطاعاتــی کــه مــا کســب کرده ایم 
امضاهایی نیز برای این مســئله جمع آوری شده 

است.
بــه  توجــه  عــدم  از  گایــه  ضمــن  شــوکت 

بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی، افزود: 
گایــه مــا ایــن اســت همانطور کــه دولــت برای 
و  لشــکری  و  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
ســایر بخش هــا از منابــع دولتــی در ارتبــاط بــا 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان اســتفاده 

کــرد و برای ســازمان تأمین اجتماعــی نیز از این 
طریق عمل کند، چه لزومی دارد سازمان تأمین 
اجتماعی اموال هایی را که دارد و برای روز مبادا 
گذاشــته را بفروشــد و بــرای این مســئله هزینه 

کند.
وی گفــت: امســال 40 هــزار میلیــارد تومان 
بــرای همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان در 
نظر گرفته شــده و این رقم قابل توجهی اســت 
و به نظر می رسد باید دولت در این بخش ورود 

جدی داشته باشد.
عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی 
ادامه داد: مگر بازنشســتگان باعث تورم شدند 
که حاال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
از منابــع داخلــی خود اســتفاده کننــد چراکه به 
دلیل سیاست های غلط اقتصادی و تحریم ها ما 

این شرایط را پیدا کرده ایم.
شوکت از دولت رئیسی خواست تا نسبت به 
این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد و گفت: 
عقانی تریــن کار این اســت که جلســه شــورای 
عالی کار برگزار و رقم اعام شــده به پایه حقوق 

کارگران افزوده شود.

انتصابی جامانده در دولت؛ چرا  سخنگو  در دولت سیزدهم مهم است؟

بازنشستگان تأمین اجتماعی نگران همسان سازی حقوق هستند

اکبر شوکت

وز از آغاز به  هفتاد و چند ر
کار رسمی دولت سیزدهم 
با ریاست حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی می گذرد 
و اکثر قریب به اتفاق 
کرسی های هیئت دولت 
تعیین تکلیف شده اند و در 
این میان هنوز خبری از 
انتصاب سخنگوی دولت 
نیست؛ عدم انتصابی که 
وند عملکردی اطالع رسانی  ر
دولت سیزدهم را دشوار کرده 
است.


