چراتنورکنکوردوبارهداغشد؟
بطحایی ،وزیر سابق آموزش و پرورش درگفتوگو با «فرهیختگان» :صداوسیما مردم را به این مسابقه نابرابر دعوت میکند

طبل توخالی
تحریمانتخابات

روزنامهخبری،تحلیلی ،دانشگاهیصبح ایران
صدای نخبگان ،نگاه جوانان

16صفحه

تهران  ۲۰۰۰تومان
شهرستانها و واحدهای
دانشگاهی  ۱۵۰۰تومان

شماره مسلسل ۳۵۴۸
پنجشنبه  ۲۰تیر ۱۳۹۸
 ۸ذیقعده ۱۴۴۰
 ۱۱جوالی 2019
شماره ۲۸۱۰

۱۶

چرا ایده تحریم انتخابات که توسط اصالحطلبان رادیکال مطرح میشود
نمیتواند مشکل ریزش بدنه اجتماعی دولت را حل کند؟ ۲
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تیزرهای تلویزیونی عالیس و مدت زمان آنها
عنوان تیزر

مدت تیزر (ثانیه)

من یک پدرم

178

من یک مادرم

153

راز کیفیت

137

تیزرهای  20ثانیهای
برای هر محصول ( 9محصول)

180

برای خانواده

42

مجموع

690

یک تبلیغ خاص در سیما که درآمدش «عالیس»ت؛ یک ساعت و  ۴۸دقیقه تبلیغ و  ۶۲میلیارد تومان درآمد روزانه

طالی سفید صداوسیما
با فرض حداقل  ۲بار پخش در یک شبکه تلویزیونی
با فرض پخش فقط در پنج شبکه ( ،3 ،2 ،1نسیم و )5
میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ
در شبکههای تلویزیونی  ۹میلیون تومان است
مبلغی که عالیس در یک ماه باید به تلویزیون پرداخت کند

چرا قیمت چادر نجومی شد؟

مافیای واردات چادر مشکی
نفس تولید را گرفت

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
متمرکز با تمهیدات خاص

8

 1,380ثانیه

 ۶,۹۰۰ثانیه
 ۶۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
 ۱هزار و  ۸۶۳میلیارد تومان

۱۲

با کتاب خواندنی سعید تشکری درباره قیام گوهرشاد آشنا شوید

حماسه ،زیر سایه گوهرشاد
۱۳

4
خبر

یادداشت

بیهودگینقدفرهنگیدرفضایاقتصادسیاسی
ابوالقاسم رحمانی

روزنامهنگار

جز آن را هم برای رســـیدن به دانشگاه و احتماال کسب

وضعیت اقتصادی کشور .ببینید و بخوانید که یک پزشک

اینکه رشد تعداد داوطلبان قطعا و حتما به این دلیل باشد

ماهی حقش را نگرفته باشـــد ،بخوانید و ببینید که فالن

یک پیشفرض مطرح است و باید در ارتباط با آن مسائل و

درآمد داشته است و ...در کنارش هم بخوانید و ببینید که

موفقیت نمیبینند و انتخاب نمیکنند.

که راهی برای موفقیت نیست جز ورود به دانشگاه ،در حد

صفحات مختلف روزنامههـــا و صفحات مجازی

موضوعات مختلفی را عنوان و بررسی کرد؛ موضوعاتی که

ایام و اوقات مختلف ،چـــه روزهای نزدیک به کنکور و چه

فرار از سربازی ،گرانیها و رشد تورم ،عدم خروج دانشجویان

رسانهها و فعاالن حوزه آموزش را مرور میکنیم .در

پیش و پس از آن جریانات مختلفی وجود دارد که اغلب در

چهارمینجایزهجهانیگوهرشاد برگزیدگانخودراشناخت

خارجازدایرهعللیهمچونحضوردرکنکورودانشگاهبرای

برای ادامه تحصیل از کشور ،امنیت شغلی ،تعطیلی و عدم

ماهانه درآمـــد  15تا  17میلیونـــی دارد ،حتی اگر چند

وکیل از پروندهای چندده و گاهی چندصد میلیون تومان

دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان حقوق یکمیلیون و500

هزارتومانیاشراهمنگرفتهوطلبکاراست؛دراینوضعیت
خبری از آن  400هزار تومان افزایش حقوق هم نیســـت یا

حتی بخوانیـــد و ببینید که فالن کارآفرین در آغاز راه ،زیر

یک مســـیر حرکت میکنند و یک هدف دارند و آن بسط

پذیرش برخی مراکز غیردولتی و ...هستند.

اســـت .از خبرگزاریها و روزنامههای رســـمی تا صفحات

اصوالچراچنینماراتنسنگینیبرایورودبهدانشگاهوجود

تراشکاری قربانی تعدیل نیروی کارفرمایی قرار گرفته است

و رشتههای خاص سنگینتر و سختتر میشود و چرا به هر

لواخباراینچنینی،آنوقت
سپریمیکند.هزارانهزارمثا 

در کنکور هزین ه میشود؟

در فضای اقتصادی که داللی مشـــروعیت پیدا میکند و

عدالت آموزشـــی و نفی رویه گزینشی موجود یعنی کنکور
اینستاگرامیوکانالهایتلگرامی،همهدرتوصیفوتشریح

عدالت آموزشی متن مینویسند و مصاحبه کرده و کنکور

را نقد میکنند و برخی هم در تقابل این گروه از مزیتهای
رویه فعلی مینویسند و جیبشان را پر میکنند .البته این

ماجرانقلدیروزوامروزنیستوسالهاستکهازآنگفتهاند
و از همـــان دهه  80که الیحه حذف کنکور در دســـتورکار

مجلس قرار گرفت تا امروز ،بیشتر هم گفتهاند و میگویند.
امـــا نتیجه طبیعـــی و خروجی متبادر بـــه ذهن پس از

خواندن خطـــوط باالیی احتماال این خواهد بود که اگر

مسئوالن کاری نکردند و سیاستها اجرایی نشده است،

برای رسیدن به جواب این سواالت باید ابتدا پاسخ داد که

دارد؟ چرا این ماراتن برای ورود به برخی دانشگاههای خاص

دلیلچنددهمیلیونوگاهیچندصدمیلیونبرایموفقیت

بروکراسی ســـنگین و دریافت مجوزها فرصتش سوخته و

بین کانالهای رسانه ملی گشتی بزنیم .به تناوب هرکدام

میدهید یـــا هر کار که الزم باشـــد میکنید تا به فضای
انحصاری پزشکی در ایران نفوذ کنید.

جشنواره و اعطای «جایزه جهانی گوهرشاد» پنجسال پیش تدوین

شد تا با تجلیل از بانوان فرهیخته و نیکوکار در سراسر جهان در ذیل
حضرت،بانوگوهرشاد،هرسالبههشتبانوینیکوکارکهدرداخل
گوهرشـــاد در ماه ذیقعده اهدا شـــود .نام بانـــوان خیر و نیکوکار

بیشماریدرصفحاتتاریخجایگرفتهکهگمنامهستند،ازاینرو

ضرورت توجه به این امر در دوران معاصر بیش از پیش احســـاس
میشود.بانوگوهرشاد،نمونهایاززناننیکوکاریاستکهدرمسیر
اعتالی دین و دیدگاههای شـــیعه گام برداشـــت و مسجد جامع

گوهرشاد در حرم مطهر حضرترضا(ع) نشانهای از خیرخواهی این
زن مومن و ارادت وی به خاندان عصمت و طهارت است .همچنین
این جایزه جهانی فرصتی برای شناختهشدن این شخصیتهای

بعد از تماشای تلویزیون کافی است سری به خیابان بزنیم

رشد صدوچند هزار نفری داوطلبان کنکور بهنسبت سال

عرصههای مختلف ،نام و یاد خویش را جاودانه کردند .امسال نیز

علوم ،تحقیقات و فناوری از کنکور سراســـری سال 98

انواع و اقســـام بستههای آموزشـــی با اسامی و طرحهای

باالی قبولی در رشـــتههای خاص پزشکی و ...همه ناشی

یکمیلیون و  119هزار و  15نفر بوده اســـت که از این

دعوتی که سعی دارد موفقیتتان را هم تضمین کند و در

بیعدالتی آموزشی پشـــت کردهاند ،اما آیا واقعا چنین

شده است؟ طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت
که همین هفته گذشـــته برگزار شـــد ،تعداد داوطلبان

تعـــداد ۱۶۴ ،هزار و  ۲۷۸داوطلب در رشـــته ریاضی و

در کنکور را تضمین کنند.

و نگاهی به بیلبوردهـــای اتوبانها و خیابانها بیندازیم،
خوشرنگ و لعاب شما را به ماراتن کنکور دعوت میکنند،
کنارش بهشـــدت این حس را هم در شـــما تقویت کند که

فنی ۶۳۷ ،هزار و  ۹۴داوطلب در رشـــته تجربی۲۸۲ ،

اگر به خیل اســـتفادهکنندگان از این بستههای آموزشی

رشـــتههای موجود تحصیل کردهاند .با مقایسه آمار کل

که آمارها و رشد قارچگونهموسسات آموزشینشانمیدهد

هزار و  ۱۵۱داوطلب در رشـــته انسانی و الباقی در سایر
داوطلبان با آمار کل داوطلبان سال گذشته ،امسال بیش

از  100هزار نفر بیش از ســـال گذشته در کنکور حاضر

شـــدند و این یعنی خط بطالن بر آن پیشفرض نخست
و با اینکه تقریبا همه منتقد آن نشـــان میدهند ،راهی

نپیوندید ،شانسی برای موفقیت در کنکور ندارید .تالشی
موفقیتآمیز بوده است.

قبل بهرغم تمام انتقادها به این رویه گزینشـــی ،تقاضای
از فضای اقتصاد سیاســـی موجود است که با هر درجهای

از نقد فرهنگی و جریانسازیهای خالف جهت ،همچنان

امتداد خواهد یافت و همچنـــان با وجود تمام انتقادها و

کنشگریها در نفی رویه موجود ،تنها راهی که پیشروی
خانوادهها قرار دارد و گریزی از آن نیســـت ،مگر با اصالح

ســـاختارها ،همین تالش برای ورود به دانشگاه است .این
نه بهمعنی ســـکون و رخوت ،بلکه بهمعنی مطالبهگری از

بعـــد از آن نگاهی به دیگر اخبـــار بیندازید ،به درآمدها و

سیاســـتگذاران و نهادهای سیاستگذار همچون مجلس،

در ارتباط با مشاغل مختلف و در کنار آن به اخبار مرتبط با

ناتوانی در مقابل وضع موجود کنند.

فیشهای حقوقی موجود در فضای مجازی ،به اظهارنظرها

دولت و ...اســـت ،حتی اگر آنها هم به وضوح اظهار عجز و

صدای نخبگان ،نگاه جوانان

آنهاســـت که با اقدامات انساندوســـتانه و نیکوکارانه خویش در
همزمان با هفتمین روز از دهه کرامت مراســـم اختتامیه چهارمین
جایزه جهانی گوهرشـــاد برگزار شد و برگزیدگان این رویداد معرفی

شـــدند .این مراســـم با حضور احمد مروی تولیت آستان قدس،
مصطفی خاکســـارقهرودی قائممقام تولیت آستان قدس رضوی،

آیتاللهعلمالهدیامامجمعهمشهدودکترمحمدمهدیطهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد .در این مراسم خانمها رباب
زیدی مدیر جامعهالزهرا(س) لکنهو کشـــور هندوستان ،یاسمین

حســـنات بانوی مبارز و مقاوم از کشـــور افغانستان ،زینب عیسی
همســـر و مادر  6شهید از نیجریه و هال (رخسار) کیتی بانوی تازه

مسلمان و مترجم صحیفه سجادیه از میانمار بهعنوان برگزیدگان
خارجی و شهناز عبادانیواقف مدیرعامل موسسه خیریه محدث،

ســـیدهاعظم حســـینی نویســـنده و پژوهشـــگر ،بیبیفاطمه
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با تشـــریح اقدامات دبیرخانه ایـــن جایزه اظهار کرد« :این جایزه با

دربارهنیکوکاریومطالبهگریازغرببامحوریتزنان،طرحبرگزاری

بـــه آب و آتـــش زدن دانشآمـــوزان و هزینههـــای گزاف
خانوادههای آنها برای قبولی فرزندانشـــان در دانشگاه،

در ادامه این برنامه علی ســـروری ،دبیر جایزه جهانی گوهرشـــاد

از ظرفیتهای عظیم آستان قدس رضوی در ترویج معارف قرآنی و

تولیتآستانقدسرضویوبهمنظورجریانسازیفرهنگی

برجســـته تاریخ و معرفی خدمات سازنده و ارزشمند خیرخواهانه

مردم خودشان وارد عمل شدند و به کنکور بهعنوان نماد

خاص فعالیت میکنند و به آب و آتش میزنند تا موفقیت

ورشتههابیشتراست،انتخابشماوخانوادهشماچیست؟

و پزشکی بهعنوان برگزیدگان داخلی این جایزه معرفی شدند.

در راســـتای اجرای بند چهارم حکم مقام معظم رهبری به

که بهدلیل نوســـانات اقتصادی بـــازار ،ایام بیکاریاش را
انتخابشماوخانوادهشمادراینفضایاقتصادیچیست؟

نانو و نفیسه ثقفی متخصص زنان و زایمان و فعال در حوزه عمرانی

هدف تجلیل از بانوان فرهیخته و نیکوکار سراسر جهان در ذیل نام

و خارج کشـــور اقدامات چشمگیری داشـــتهاند ،جایزه جهانی

احتماال یا نفوذی دارید و با مشـــی آقازادگی ادامه حیات

تحصیلی اختصاص دادهاند که هرکدام ذیل نام موسسهای

روزنامهنگار

سرمایهاش را از دست داده است ،یا فالن کارگر متخصص

برای پاسخ به این ســـواالت کار سختی الزم نیست انجام

از شبکهها تایمی را به توضیح و تشریح مباحث مشاورهای و

عاطفه جعفری

نـــام مبارک حضرت ثامنالحجج(ع) و بهیـــاد یکی از خادمان آن

بسازبفروشی سودش از معلمی و بسیاری دیگر از مشاغل

دهیم ،برای مثال کافی است کنترل تلویزیون را برداریم و

حقیرالسادات تولیدکننده دو محصول دانشبنیان و فعال در زمینه

حضرترضا(ع)وبهنامیکیازخادماناینحضرت،بهمنظوراستفاده
مکتب اهلبیت(ع) و جریانسازی فرهنگی در زمینه نیکوکاری و
مطالبهگری ،هر سال از هشت بانوی فرهیخته و نیکوکار داخلی و
خارجی تجلیل میکند».

علی ســـروری افزود« :بانو گوهرشاد ،شـــخصیتی خیر ،نیکوکار،

علمدوست ،متدین ،واقف ،مدیر و مدبر بودند که عالوهبر موقوفات
قابلتوجهـــی که در کنار مضجع منور حضرترضا(ع) بنا نهادند،
اقداماتارزشمندیدرعرصههایفرهنگی،اجتماعیوتمدنسازاز

خود به یادگار گذاشتند ».وی بیان کرد« :مسجد گوهرشاد بهعنوان

اثری تاریخی و تمدنی که در جوار بارگاه این امام همام پس از 600
سال بهجا مانده ،مکانی است که شاهد تحوالت تاریخی بسیاری

بوده و همواره شـــخصیتهای بزرگ دینی در این مکان مقدس به

تدریس و ترویج معارف الهی پرداختند که همه این اقدامات مرهون
اخالص و فداکاری این بانوی نیکوکار و محب اهلبیت(ع) است».

سروری در ادامه با اشاره به اینکه گستره مورد نظر در جایزه جهانی
گوهرشـــاد تنها به موضوع وقف خالصه نمیشـــود ،بلکه تمامی

ی نیکـــوکاری را دربر میگیرد ،تصریح کرد« :مالکهای
عرصهها 
هشتگانه این جشنواره ایثار و شهادت ،مقاومت و بیداری اسالمی،

جریانسازیفرهنگیوهنری،وقفوامورخیریه،خدماتعمرانیو

پزشکی،امورعلمی،آموزشیوپژوهشیوحوزهمدیریتوکارآفرینی
اســـت ».وی حضـــور فعال در فضای مجازی ،تعامـــل با نهادها و

ســـازمانهای داخلی و خارجی و برگزاری سومین دوره شب شعر
گوهرشـــاد را از اقدامات جانبی این دوره برشمرد و گفت« :یکی از

برنامههایآتیجایزهجهانیگوهرشاد،تشکیلشبکهجهانیبانوان
نیکوکاروانجامفعالیتهایتبلیغیورسانهایاستکهدراینمسیر
نیازمندتوسعهوتکمیلبانکاطالعاتیهستیموامیدواریمبامعرفی

بانوان نیکوکار از طریق سایت بر غنای آن افزوده شود و با استفاده از
ظرفیتهایرسانهایواندیشمنداندرجهتتحققبخشیاهداف

مورد تاکید مقام معظم رهبری گامهای موثری برداریم».

