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معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری :

قوانین نانوشته زیادی در حوزه زنان داریم

معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت:
یکــی از مشــکالت در حــوزه زنــان و خانــواده ایــن اســت
کــه قوانیــن نانوشــته و سیاســت هایــی داریــم کــه
معلــوم نیســت از کجــا نشــات گرفتــه و چــه رویکــرد
و اهدافــی دارد.
معصومــه ابتــکار در گفــت و گــوی اختصاصــی خبرنــگار
حــوزه زنــان ایرنــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه حضــور
زنــان در اجتمــاع ،فرهنــگ ،سیاســت و اقتصــاد باالســت
امــا برخــی قوانیــن و سیاســت هــای دســت و پاگیــر
علیــه بانــوان وجــود دارد اســت کــه نمــی توانــد باعــث
افزایــش مشــارکت زنــان شــود ،افــزود :یــک جایــی
قانــون محدودیــت هایــی را بــه وجــود آورده اســت امــا

قوانیــن خیلــی اصــاح شــده ولــی هنــوز جــای اصــاح
دارد .وی اضافــه کــرد :ایــن سیاســت هــا و قوانیــن
نانوشــته باالخــره شــکل گرفتــه اســت کــه بــه عنــوان
مثــال بــرای اینکــه چــرا در بیمارســتان هــا حتمــا بایــد
آقایــان بــرای ترخیــص و دریافــت خالصــه پرونــده
فرزنــدش را امضــا کنــد و اجــازه همســر مــورد قبــول
نیســت ،بررســی هایــی انجــام دادیــم کــه در انتهــای
خــط کــه بررســی کردیــم متوجــه شــدیم کــه اصلــی
تریــن دلیــل مربــوط بــه مســاله اقتصــادی اســت.
ابتــکار ادامــه داد :مســئوالن بیمارســتان بــرای ایــن
موضــوع بایــد مطمئــن مــی شــدند کــه یــک نفــر
حتمــا هزینــه هــا را تامیــن خواهــد کــرد و اصــا مســاله
جنســیت و حقــوق فــرد نبــود .در حالــی کــه زنــی کــه
تشــخیص مــی دهــد مــی خواهــد جراحــی کنــد بیشــتر
از نظــر حقــوق فــردی بــه ایــن مســاله نــگاه مــی کنــد و

مــی گویــد ایــن حــق مــن اســت کــه خــودم راجــع بــه
ایــن مســاله تصمیــم بگیــرم .از آن طــرف بیمارســتان
بیشــتر بــر ایــن مســاله تاکیــد مــی کنــد کــه بایــد یــک
نفــر مســئولیت کار و تقبــل هزینــه هــا را بــه عهــده
داشــته باشــد.
وی دربــاره اینکــه دختــران و بانــوان موانــع و محدودیــت
هایــی دارنــد ،گفــت :ایــن مســائل دســته بنــدی مــی
شــود و معاونــت امــور زنــان روی آن کار مــی کنــد.
بــه همیــن منظــور کارگــروه شــورای فقهــی و حقوقــی
معاونــت امــور زنــان و خانــواده بــه صــورت ویــژه در
بخــش قوانیــن فعالیــت هایــی دارد بــه طــوری کــه
پارســال پنــج الیحــه بــه دولــت پیشــنهاد داده اســت کــه
اصــاح قوانیــن را بــه دنبــال دارد ،خیلــی نســبت بــه این
موضــوع امیدواریــم ،البتــه روی برخــی مســائل و رویــه
هــای دیگــر هــم فعالیــت هایــی در حــال انجــام اســت.

از سوی رئیس دبیرخانه یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی ؛

زمان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی اعالم شد

رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی ،گفــت :فراخــوان دریافــت آثــار یازدهمیــن
جشــنواره بیــن المللــی فارابــی از اول خردادمــاه آغــاز
مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
حســین میرزایــی در ایــن بــاره ،اظهــار کــرد :زمــان آغــاز
دریافــت آثــار یازدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی فارابــی
از اول خردادمــاه آغــاز مــی شــود و تــا  31مردادمــاه
ادامــه دارد .وی افــزود :آثــار مــورد پذیــرش جشــنواره
همچــون ادوار گذشــته در چهــار قالــب شــامل کتــاب
پژوهشــی ،گــزارش اختتــام یافتــه پژوهــش ،رســاله
دکتــری و پایاننامــه کارشناسیارشــد اســت و آثــاری
کــه از ابتــدای ســال  1395تــا پایــان اســفند 1397

پایــان یافتهانــد میتواننــد در ایــن دوره از جشــنواره
شــرکت کننــد.
بــه گفتــه میرزایــی ،آثــار علمــی در ایــن جشــنواره در
پانــزده گــروه علمــی اخــاق ،ادیــان و عرفــان ،تاریــخ،
جغرافیــا و باستانشناســی ،حقــوق ،زبــان ،ادبیــات و
زبانشناســی ،علــوم اجتماعــی و علــوم ارتباطــات،
علوماقتصــادی ،مدیریــت و علــوم مالــی ،علــوم تربیتــی،
روانشناســی و علــوم ورزشــی ،علــوم سیاســی ،روابــط
بینالملــل و مطالعــات منطقــهای ،علــوم قرآنــی،
تفســیر و حدیــث ،فقــه و اصــول ،فلســفه ،منطــق و
کالم ،فنــاوری اطالعــات ،اطالعرســانی و کتابــداری،
مطالعــات انقــاب اســامی و امــام خمینــی (ره)،
مطالعــات هنــر و زیباییشناســی و مطالعــات میــان
رشــتهای دریافــت مــیشــوند.
دبیــر جشــنواره بیــن المللــی فارابــی ،خاطرنشــان کــرد:
بخــش بینالملــل ایــن جشــنواره نیــز آثــار مربــوط

بــه حــوزه ایرانشناســی و اسالمشناســی را دریافــت
میکنــد.
همچــون ادوار گذشــته در بخــش ویــژه نیــز جایــزه
شــخصیتهای پیشــرو علــوم انســانی و اســامی،
پیشکســوت علــوم انســانی و اســامی ،مترجــم برتــر،
انجمــن علمــی برتــر ،نشــریه علمــی و پژوهشــی برتــر
و نظریهپــرداز برتــر اعطــا مــی شــود.
پژوهشـــگران حــوزه علـــوم انســـانی و اســـامی مــی
تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت جشــنواره بــه آدرس
 WWW.FARABIAWARD.IRاز اول خردادمــاه آثــار
علمــی خــود را ثبــت کننــد.
جشــنواره بینالمللــی فارابــی توســط وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،کمیســیون ملــی یونســکو ،دفتــر
منطقـهای آیسســکو ،بنیــاد ملــی نخبــگان و پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری هــر ســاله برگــزار مــیشــود.

نفس مطبوعات به شماره افتاد ...

حل بحران کاغذ ،نوشدارو پس از مرگ نباشد

ایســنا  /نزدیــک بــه دو ســال از آغاز بحــران کاغــذ و لرزههایی
کــه بــه جــان مطبوعــات خصوصــی افتــاد میگــذرد؛ امــا نــه
تنهــا در ایــن مــدت راهحــل مشــخص و قطعــی بــرای حــل
ایــن مشــکل مطــرح نشــد ،بلکــه تــا جایــی پیــش رفــت کــه
امــروز ایــن بحــران دامــن روزنامههــای دولتــی و ســازمانی
را هــم گرفتــه اســت.
بحــران کمبــود کاغــذ از اواســط پاییــز ســال  ۹۶آغــاز
و باعــث ایجــاد نگرانــی در میــان نشــریات خصوصــی و
طــرح اعتراضهایــی از ســوی مدیــران مســئول ایــن
رســانهها شــد؛ اعتراضهایــی کــه شــاید اگــر در همــان
زمــان جدیتــر بــه آنهــا توجــه میشــد ،شــاید امــروز بــا
همصدایــی روزنامههــای دولتــی همــراه نمیشــد.
بــا افزایــش بحــران کاغــذ بــه مــرور زمــان بســیاری از
روزنامههــای خصوصــی کــه تــوان مواجهــه بــا قیمتهــای
نجومــی کاغــذ را نداشــتند یــا مجبــور بــه تــرک میــدان
شــدند یــا بــا کــم کــردن تعــداد صفحــات یــا کاهــش عــرض
و طــول روزنامــه و افرایــش قیمــت بــه کار خــود ادامــه
دادنــد .البتــه در ایــن مــدت حــل بحــران کاغــذ همــواره از
مهمتریــن دغدغههــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و
معاونــت مطبوعاتــی عنــوان میشــد و جلســات متعــددی
نیــز بــا همیــن عنــوان برگــزار شــد؛ هرچنــد کــه ایــن

جلســات توانســت در چنــد مقطــع زمانــی نقــش مســکن را
ایفــا کنــد ،امــا نتوانســت منجــر بــه یــک راهحــل قطعــی
و دائمــی شــود؛ بــه عنــوان مثــال در ســال  ۹۶ترخیــص
یــک محمولــه کاغــذ از گمــرک توانســت ایــن بحــران را تــا
انــدازهای کنتــرل کنــد ،امــا نوســانات بــازار ارزی بــار دیگــر
تأمیــن کاغــذ را بــا مشــکالتی مواجــه کــرد.
همچنیــن ســید عبــاس صالحــی _ وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی _  ۲۷فروردیــن ســال  ۹۷اعــام کــرد کــه «کاغــذ
در لیســت کاالهــای اساســی چــون مــواد غذایــی و دارویــی
قــرار گرفــت و از تفــاوت ارزی ،کــه دولــت تأمیــن میکنــد،
برخــوردار خواهــد بــود .بــرای ناشــران ،نویســندگان و
اصحــاب مطبوعــات ،خبــر خوشــایندی اســت کــه دولــت نیاز
فرهنگــی را چونــان غــذا و دارو بــرای کشــور مهــم و اساســی
میدانــد ».هــر چنــد کــه ایــن خبــر خــوش دولــت دوام
چندانــی نداشــت و در ظــرف کمتــر از یــک ســال بــا وجــود
تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر حــل مشــکل کاغــذ ،طــرح
اعتراضهــای مــدام از ســوی مدیــران مســئول رســانهها
مکتــوب و پاســخ نهادهــای ذیربــط دولــت بــرای پیگیــری
ایــن موضــوع ،همچنــان بحــران کاغــذ یکــی از اصلیتریــن
و مهمتریــن مشــکالت و دغدغههــای مطبوعــات محســوب
میشــود.
بــه هــر صــورت بــه بــاور بســیاری از اهالــی قلــم و رســانه،
مشــکل کاغــذ امــروز گریبــان رســانهها و فــردا گریبــان
دولــت و دولتمــردان را خواهــد گرفــت؛ چراکــه در ایــن

مقطــع زمانــی کــه کشــور از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی
روزهــای مهمــی را پشــت ســر میگــذارد ،رســانهها یکــی
از اصلیتریــن راههــای ارتباطــی میــان مــردم و مســؤوالن
خواهنــد بــود .بــر همیــن اســاس اگــر راهحلــی جــدی و
دائمــی بــرای حــل بحــران کاغــذ مطــرح و عملیاتــی نشــود
و بــه ایــن ترتیــب تعــداد و کیفیــت رســانههای مکتــوب
کاهــش پیــدا کنــد ،دولــت و مســئوالن بیــش از رســانهها
زیــان خواهنــد کــرد .علیرضــا بختیــاری _مدیــر مســؤول
روزنامــه «دنیــای اقتصــاد» _ در ایــن زمینــه بــه ایســنا
میگویــد :مســاله کاغــذ را از دو منظــر میتــوان مــورد
بررســی قــرار داد؛ یکــی در حــوزه اقتصــادی اســت کــه کاغــذ
از مشــکالت امــروز اقتصــادی کشــور مســتثنی نیســت .نــگاه
دیگــر از ایــن منظــر اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه کاغــذ
در گــروه کاالهــای اساســی و ارز  ۴,۲۰۰هــزار تومــان بــه آن
تعلــق گرفتــه اســت ،قاعدت ـاً قیمــت کاغــذ بایــد حــدود ۵
هــزار تومــان باشــد.
او ادامــه میدهــد :ســوال اصلــی مــا ایــن اســت کــه چــرا
ایــن کاغــذ بــا ایــن قیمــت بــه دســت مصرفکننــده
اصلــی نمیرســد و در بــازار قاچــاق یــا بازارهــای دیگــر
مصــرف میشــود؟ بــه نظــرم بخــش اصلــی آن مشــکل بــه
ســو مدیریــت و توزیــع برمیگــردد .در وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی کمیتـهای تشــکیل شــده اســت کــه وظیفــه
ســاماندهی بــازار کاغــذ را برعهــده دارد و قــرار بــود کــه
توزیــع کاغــذ وارداتــی بــا ارز دولتــی را انجــام بدهــد.
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مهندس بنیاسدیراد بازنشسته شد

دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل
شرکت ملی صنایع مس ایران شد
بــا حضــور اعضــای هیــأ 
ت
مدیــره شــرکت ملــی
صنایــع مــس ایــران و
شــورای معاونــان ایمیــدرو،
« اردشــیر ســعد محمــدی
» بــهعنــوان عضــو موظــف
هیــأتمدیــره و مدیرعامــل
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران انتخــاب شــد .در ایــن
نشســت کــه « محمــد باقــر عالــی » رئیــس هیــأتعامــل
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران (ایــدرو)
نیــز حضــور داشــت« ،خــداداد غریبپــور» رئیــس
هیأتعامــل ایمیــدرو ابتــدا بــا ابــراز قدردانــی از خدمــات
مدیریــت «محمدرضــا بنیاســدیراد» ،اظهارکــرد :ســعد
محمــدی در جایــگاه مدیــر توســعهگرا ،توجــه ویــژهای
بــه رونــق ســرمایهگذاری و همچنیــن رشــد بهــرهوری و
انجــام مســئولیتهای اجتماعــی خواهــد داشــت.
غریبپــور ادامــه داد :کســب و تولیــد دانــش فنــی ،ارتقــای
جایــگاه پژوهــش ،کمــک بــه توســعه معــادن کوچــک و
توســعه اکتشــاف ازجملــه اهــداف اساســی شــرکت ملــی
صنایــع مــس ایــران بــه شــمار میآیــد .وی اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه بازنشســتگی مهنــدس بنیاســدیراد ،اینــک
دکتــر ســعد محمــدی هدایــت شــرکت ملــی صنایــع مــس
را برعهــده گرفتــه اســت.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

فضای آموزش و پرورش ،حقیقتا
فضای یاددادن و یادگرفتن باشد
نماینــده ولــی فقیــه در
اســتان کرمــان بــا بیــان
ایــن مطلــب کــه معلمــی
فرصتــی بینظیــر بــرای
معلــم و فرصتــی کــم
نظیــر بــرای متعلــم
اســت ،اظهــار کــرد:
محیــط آمــوزش و پــرورش حقیقتــا محیــط تعلیــم
و تربیــت باشــد و بگذاریــد فضــای تعلیــم و تربیــت،
فضــای یــاد دادن و یادگرفتــن در عمــل باشــد.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر ،حجتاالســام
حســن علیدادیســلیمانی در مراســم تجلیــل از
معلمــان نمونــه اســتان بــه تبییــن جایــگاه تعلیــم و
تعلــم پرداخــت و گفــت :معلمــی مرکــز تعلیــم و تربیــت
اســت و بایــد کانونــی باشــد تــا کســانی در کالس او
شــرکت میکننــد ،بهرههــای زیــادی ببرنــد .وی مقــام
معلــم را پراهمیــت و تاثیرگــذار دانســت و بیــان کــرد:
اگــر گفتــار ،رفتــار و کــردارش معلــم بهگون ـهای باشــد
کــه فــردی را بــه ســقوط بکشــاند؛ گنــاه او هماننــد
ایــن اســت کــه همــه مــردم را بــه قتــل رســانده اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان تصریــح کــرد:
در گذشــته بــه کســی معلــم گفتــه میشــد کــه همــه
علــوم و فنــون در رفتــار و گفتــار فــرد وجــود داشــت؛
گفتنــی اســت کــه فــرد در دبســتان ،دبیرســتان،
دانشــگاه کــه تعلیــم و تعلــم میدهــد ،معلــم اســت و
معلــم بایســتی کانــون اخــاص باشــد .وی اظهــار کــرد:
جامعــه تعلیــم تعلــم بایــد مخلــص باشــد ،کار مخلصانــه
ایــن اســت کــه توقــع پــاداش و تقدیــر و  ...نداشــته
باشــد و حرکــت معلــم مربــوط بــه ایــن کارهــا نیســت،
ضمــن آنکــه جامعــه موظــف اســت نســبت بــه معلمیــن
بهصــورت ویــژه توجــه کنــد.
امــام جمعــه کرمــان جایــگاه معلــم را مقــدس دانســت و
در ادامــه خطــاب بــه معلمیــن گفــت :ســعی کنیــد ایــن
ســه دهــه زندگیتــان پربــار باشــد و معلــم بایــد روحیــه
امیــد و حرکــت را بــه متعلــم منتقــل کنــد.

