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عضو هیات نظارت بر سازمان صداوسیما :

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری :

دانشگاهها باید طرحهای پژوهشی
دارای اعتبار داشته باشند

شبکه خانگی و صداوسیما رقیب یکدیگر نیستند
یــک عضــو هیــات نظــارت بــر ســازمان صداوســیما بــا تاکیــد
بــر اینکــه «شــبکه خانگــی و صداوســیما مکمــل و نــه رقیــب
یکدیگــر هســتند» ،گفــت :نبایــد بازیگــران ،تهیهکننــدگان
و کارگردانــان را بــرای انتخــاب بیــن شــبکه خانگــی صــدا
و ســیما یــا ســیما محــدود کــرد آنهــا آزادنــد ایــن محــدود
انــگاری بــرای مدیــران فضــای فرهنگــی و هنــری ســم اســت.
ســید احســان قاضــیزاده هاشــمی در گفتوگــو بــا ایســنا،
در واکنــش بــه صحبــت اخیــر معــاون صداوســیما مبنــی بــر
اینکــه فضــای مجــازی مخاطبــان صداوســیما را کاهــش
داده اســت ،گفــت :اساســا بــه لحــاظ کارشناســی ایــن
جــور مقایســهها را باطــل میدانــم .البتــه ممکــن اســت
مخاطــب برخــی ســریالها در ســیما کــم شــده باشــد و از
آن طــرف مخاطــب ســریالی در شــبکه خانگــی افزایــش پیــدا
کنــد .مــردم براســاس نیــاز خــود از فضــای رســانه اســتفاده
میکننــد .ممکــن اســت آنهــا در ســاعتی از شــبانهروز
ســریال خوبــی در شــبکه خانگــی را ببیننــد و در ســاعتی
دیگــر ســریالی را از ســیما تماشــا کننــد.
وی ادامــه داد :از طــرف دیگــر ممکــن اســت کلیــپ یــک
دقیقـهای در فضــای مجــازی پخــش شــود و تاثیــرش را حتــی
در بخشهــای خبــری ســیما ببینیــم بــه تبــع آن مــردم هــم

از فضــای رســانه همچــون یــک مارکــت اســتفاده میکننــد
و در طــول شــبانهروز از فضــای مجــازی ،صداوســیما و
حتــی برخــی برنامههــای ماهــوارهای هــم اســتفاده کننــد.
در ایــن بیــن مهــم محتــوای تولیــدات اســت کــه اینهــا
فضــای رقابتــی را بــه وجــود م ـیآورد .بنــده مقایســه بیــن
برنامههــای صداوســیما ،ماهــواره و فضــای مجــازی را قبــول
نــدارم چــون معتقــدم محتــوا رکــن مهمــی اســت.
ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی
توضیــح داد :یکــی از کلیپهــای یــک دقیقــهای در فضــای
مجــازی آن اتفاقــی کــه در ســودان افتــاد ،بــود کــه دختــر
جــوان دانشــجویی کلیــپ یــک دقیقــهای بــا محتــوای
شــعار علیــه حکومــت را پخــش کــرد کــه جهانــی شــد و در
اخبــار مــا هــم منتشــر شــد .همیــن وضعیــت را میتــوان
در ســریالهای شــبکههای خانگــی دیــد کــه از بیــن
تولیــدات منتشــر شــده شــاید تنهــا یــک ســریال بیننــده
زیــاد داشــته باشــد و مابقــی نیمـهکاره مانــده و رهــا شــود بــا
ایــن اســتداللها معتقــدم کــه نبایــد مقایســه بیــن فضــای
مجــازی و صداوســیما صــورت گیــرد.
قاضــیزاده بــا بیــان اینکــه «کــم شــدن مخاطــب
صداوســیما را قبــول نــدارم» ،ادامــه داد :معتقــد نیســتم کــه

در تمامــی موضوعــات مخاطــب صداوســیما کــم شــده باشــد
ممکــن اســت یــک ســریال بــا کیفیــت زیــاد مخاطــب خــود
را داشــته باشــد ولــی بــه طــور کلــی نبایــد شــبکه خانگــی
را رقیــب صداوســیما و یــا برعکــس دانســت ایــن دو مکمــل
یکدیگــر هســتند و هــر دوی آنهــا رقیــب فضــای مجــازی
نیســتند.
وی در واکنــش بــه انتقــادات برخــی کارشناســان مبنــی بــر
حضــور برخــی کارگردانــان در شــبکه خانگــی و بــه دنبــال آن
کاهــش مخاطــب در ســیما گفــت :آنها بــرای کار آزاد هســتند
نمیتــوان بازیگــر ،کارگــردان و تهیهکننــده را محــدود کــرد
کــه در شــبکه خانگــی یــا صداوســیما و یــا ســیما تنهــا کار
کنــد .ایــن محــدود انــگاری بــرای مدیــران فرهنگــی و هنــری
ســم اســت .مهمتریــن مولفــه در فضــای رســانهای افزایــش
کیفیــت تولیــدات اســت هیــچ اشــکالی نــدارد فــردی کــه
روزگاری در تلویزیــون کار کــرده امــروز در شــبکه خانگــی و
یــا ســیما بــرود .مــا بایــد تمامــی تالشمــان را بــرای افزایــش
کیفیــت تولیــدات بــه کار ببریــم.

بیانیه انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس در پی بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی :

باید برای بیماری ناخواسته تئاتر همت کرد

در بیانیــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس در پــی بیانــات
رهبــر معظــم انقــاب اســامی آمــده اســت :بایــد بــرای بیمــاری
ناخواســته تئاتــر همــت کــرد و از محافظــه کاری و ریــا خــاص
شــد تــا اندیشــه در تئاتــر جایــش را بــه گیشــه صــرف ندهــد!
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع
مقــدس در پــی بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی دربــاره
نفــوذ بیگانــگان در حــوزه فرهنــگ و هنــر کشــور بیانیهایــم بدیــن
شــرح منتشــر کــرد:
«انقــاب شــکوهمند اســامی مــردم ایــران ،ســرفصلی جدیــد
در تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایــن ســرزمین کهــن را رقــم زد و
بــه پشــتوانه حمایــت قاطبــه امــت از مرجعیــت شــیعه و زعامــت
بنیانگــذار کبیــر و فقیــد جمهــوری اســامی حضــرت امــام
خمینــی (ره) ،طومــار سلســله و ســفاک پهلــوی را در هــم پیچیــد.
ناگفتــه پیداســت آنچــه دربــاره ایــن انقــاب وجــه بارزتــر و غالــب
تــری در کنــار مبــارزات سیاســی بــر ضــد رزیــم طاغــوت دارد،
منظــر فرهنگــی ایــن انقــاب بــوده اســت کــه نقطــه عطفــی بــرای
ایــن رخــداد عظیــم قــرن بــه شــمار مـیرود .حــال ،امــروزه و پــس
از  40ســال مقاومــت و پایــداری ایــن شــجره طیبــه در قبــال
انــواع و اقســام هجمههــا و جنگهــا و تحریــم و قطعنامههــای

ظالمانــه اســتکبار جهانــی ،در منطقــه و جهــان ایــران اســامی
دارای اقتــداری مثــال زدنــی اســت کــه صیانــت و حفــظ ایــن
میــراث گرانبهــا و ارزشــمند وظیفــه آحــاد ملــت میباشــد.
آنچــه رهبــر فرزانــه و حکیــم انقــاب بــه عنــوان کشــتی بــان
ایــن ســفینه در حــال رشــد و حرکــت ،در خصــوص وضعیــت
کنونــی و دورنمــای فرهنــگ و هنــر ایــن مــرز وبــوم ترســیم و
بیــان نمودهانــد فیالواقــع بــر وظیفــه خطیــر و ســنگین متولیــان
رســمی حــوزه هنــر و فرهنــگ جامعــه در ارکان و انشــعابات دولــت
میافزایــد .آنچــه کــه تئاتــر ایــن مــرز و بــوم را بــه عنــوان یــک
شــاخص فرهنگــی در ســطح تعامــات کالن کشــور برجســته
میســازد زبــان فاخــر و مبتنــی بــر فرهنــگ ایرانــی -اســامی
ماســت کــه میبایســت بســیار بیــش از پیــش مــورد عنایــت و
برنامــه ریــزی متولیــان اصلــی تئاتــر کشــور در دولــت تدبیــر و
امیــد قــرار گیــرد تــا بــه تــراز مــورد قبــول تئاتــر در جمهــوری
اســامی نزدیــک شــویم .بحــث نفــوذ اجانــب و بیگانــگان در
تئاتــر کشــور  ،صــرف منابــع مــادی مشــکوک ،حضــور ســفارت
خانههــای دول غربــی و نیــز موضوعــات محتوایــی و مضمونــی
تئاترهــای روی صحنــه موضوعــی اســت کــه میبایســت مــد نظــر
مســئوالن و مدیــران وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی قــرار گیــرد
و بــه صــورت جــدی پیگیــری و نظــارت شــود.
چــه بســا نفــوذ عــدهای کــه نــه دل در گــرو میهــن دارنــد و نــه
اعتقــادی بــه آموزههــای دینــی و اســامی فضــای ســالم تئاتــر

پس از ابالغ چند ماهه؛

بانکها برای پرداخت وام ازدواج به یک ضامن راضی شدند
پــس از تاکیــد دوبــاره بانــک مرکــزی بــه بانکهــا مبنــی بــر
پرداخــت وام ازدواج بــا یــک ضامــن معتبــر و ســفته ،بانکهــا
ایــن بــار حــرف بانــک مرکــزی را گــوش کردنــد و وام ازدواج
در بســیاری از شــعب بانکهــا بــا یــک ضامــن معتبــر قابــل
پرداخــت شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجلــس شــورای اســامی ،مبلــغ وام
ازدواج را از ســال  ۱۳۹۸دو برابــر کــرد کــه بــا ایــن افزایــش،
مبلــغ وام مذکــور بــه  ۳۰میلیــون تومــان بــرای هــر نفــر
رســید ،امــا شــرایط پرداخــت ایــن وام در ابتــدا اندکــی بــا
مشــکل مواجــه شــد.
در ابتــدا قــرار بــود کــه بانکهــا کارت یارانــه سرپرســت
خانــوار را بــه عنــوان ضامــن تســهیالت قبــول کننــد ،امــا
بــا توجــه بــه ایــن مبلــغ پرداختــی یارانــه سرپرســت خانــوار،
عمدتــا کمتــر از اقســاط تســهیالت بــود ،بانکهــا از پذیرفتــن
ایــن کارت خــودداری کردنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،پیــدا کــردن ضامــن بــرای دریافــت وام
ازدواج بــه معضلــی تبدیــل شــد کــه گریبــان برخــی از
متقاضیــان ایــن تســهیالت گرفــت.

بــا عــدم پذیــرش کارت یارانــه بــه عنــوان ضامــن وام ازدواج،
بانکهــا طبــق شــرایط پیشــین خــود بــه ازای هــر ۲۰
میلیــون تومــان تســهیالت یــک ضامــن از تســهیالتگیرنده
طلــب کردنــد کــه بــرای وام ازدواج نیــز دو ضامــن بــرای هــر
فــرد نیــاز بــود.
امــا بانــک مرکــزی بــا ابــاغ بخشنامــهای بــه شــبکه
بانکــی کشــور ،اعــام کــرد از محــل پسانــداز و جــاری
قرضالحســنه نظــام بانکــی ،بــه زوجهایــی کــه تاریــخ عقــد
آنهــا بعــد از یکــم فروردیــن ســال  ۱۳۹۶اســت و تاکنــون
وام ازدواج دریافــت نکردهانــد ،بــا اولویــت نخســت و بــا ســقف
فــردی  ۳۰۰میلیــون ریــال ،بــا دوره بازپرداخــت پنــج ســاله با
اخــذ یــک ضامــن معتبــر و ســفته ،تســهیالت قــرض الحســنه
ازدواج پرداخــت شــود.
بــا ایــن حــال ،پیگیریهــای ایســنا از بانکهــا نشــان داد
کــه بانکهــا بــه رغــم بخشنامــه بانــک مرکــزی بــه اخــذ
دو ضامــن از مــردم بــرای وام ازدواج اقــدام میکردنــد و عمــا
بــه بخشنامــه بانــک مرکــزی بیتوجــه شــدند.
همیــن امــر ســبب شــد تــا در روزهــای اخیــر بانــک مرکــزی
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را بــه فضایــی بیمارگونــه ببرنــد و بــا تفکــرات روشــن نمایــی و
ســکوالر و ُســر خــوردن بــه دامــن غربیهــا از داشــتههای ایــن
تمــدن بــزرگ ایــران اســامی غافــل شــوند و روز بــه روز بــا
مخاطــب عــام و خانــواده هــا فاصلــه گیرنــد.
بایــد بــرای بیمــاری ناخواســته تئاتــر همــت کــرد و از محافظــه
کاری و ریــا خــاص شــد تــا اندیشــه در تئاتــر جایــش را بــه
گیشــه صــرف ندهــد و روح شــریف عزتمنــدی و خــردورزی را
در ایــن آیینــه طبیعــت بــه منصــه ظهــور رســاند .امیــد اســت
هنرمنــدان عرصــه تئاتــر و متولیــان امــر بــه ایــن بــاور برســند
کــه ایــن انقــاب در گام دوم اســتوارتر ،مقاومتــر و بــا شــکوهتر
بــه راه عــزت و مقاومــت خــود ادامــه میدهــد و یقین ـاً هنرمنــدان
شــریف عرصــه تئاتــر هــم بایــد ســهم اندیشــه ورزی خــود را بــه
صحنــه بیاورنــد.
انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس ضمــن اعــام لبیــک بــه
فرامیــن مقــام معظــم والیــت حضــرت امــام خامنهای(حفــظ اهلل)
و اعــام هشــدار و نگرانــی در خصــوص تذکــرات مکــرر معظــم
لــه مدیــران اجرایــی حــوزه فرهنــگ و هنــر کشــور امیدواراســت
کــه نهیــب مشــفقانه و دلســوزانه رهبــر معظــم انقــاب در
خصوص«اقدامــات ســازمان یافتــه ضــد فرهنگــی و ضــد ارزشــی در
تولیــدات فرهنگــی»  ،متولیــن امــر را بــه صــورت جــدی متوجــه
اهمیــت موضــوع نمایــد و چــاره ای عاجــل در ایــن خصــوص
اندیشــیده شــود».
بــار دیگــر بــا اشــاره بــه بخشنامــه قبلــی خــود بــر پرداخــت
وام ازدواج بــا یــک ضامــن معتبــر تاکیــد کنــد.
امــا ایــن بــار بــه نظــر میرســد کــه بانکهــا حــرف
بانــک مرکــزی را گــوش کردنــد ،چراکــه اکثــر بانکهــا بــا
یــک ضامــن وام ازدواج را پرداخــت میکننــد ،امــا تاکیــد
میکننــد کــه ضامــن بایــد معتبــر باشــد.
بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر میرســد کــه بــا بخشنامــه دوم
بانــک مرکــزی ،بانکهــا توجــه بیشــتری بــه دســتورات ایــن
بانــک کردنــد و در نتیجــه اکنــون پرداخــت وام ازدواج بــا یــک
ضامــن معتبــر امکانپذیــر شــده اســت.
البتــه زوجینــی کــه میخواهنــد از یــک شــعبه وام ازدواج
خــود را دریافــت کننــد بایــد بداننــد کــه یــک نفــر نمیتوانــد
بــه طــور همزمــان ضامــن تســهیالت هــر دو نفــر شــود و در
واقــع هــر زوج بایــد دو نفــر را بــه عنــوان ضامــن خــود بــه
بانــک معرفــی کننــد.
بــه ایــن ترتیــب ،متقاضیــان وام ازدواج میتواننــد بــا مراجعــه
بــه ســامانه وام ازدواج نســبت بــه ثبتنــام بــرای دریافــت
ایــن وام اقــدام کننــد کــه بانــک مرکــزی پــس از مدتــی بــا
توجــه بــه محــل ســکونت افــراد ،شــعبههایی را کــه منابــع
موردنظــر بــرای پرداخــت وام ازدواج را دارنــد را بــه افــراد
معرفــی میکنــد و بــه ایــن ترتیــب زوجیــن میتواننــد
بــرای دریافــت وام بــه ایــن شــعب مراجعــه کننــد.

وزیــر علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری از شــرط ایــن
وزارتخانــه بــرای افزایــش
ظرفیــت پذیــرش دانشــجوی
کارشناســی ارشــد و دکتــری
در دانشــگاهها خبــر داد کــه
از ســال تحصیلــی  ۹۹ – ۱۴۰۰اعمــال میشــود.
«منصــور غالمــی» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار دانشــگاه و
آمــوزش گفــت :وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــرای
دانشــگاه هــا و اعضــای هیــات علمــی یــک ظرفیــت پذیــرش
دانشــجوی کارشناســی ارشــد و دکتــری تعییــن کــرده اســت
کــه دانشــگاه هــا ســعی بــر رعایــت ایــن ظرفیــت دارنــد.
وی افــزود :در مــواردی کــه دانشــگاه هــا بــه دنبــال ظرفیــت
بیشــتر بــرای پذیــرش دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی باشــند
فقــط از طریــق طــرح هــای پژوهشــی دارای اعتبــار مــی
توانیــم بــه دانشــگاه هــا ظرفیــت بیشــتر اختصــاص دهیــم.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه ایــن شــرط
تاکیــد کــرد :دانشــگاه هــا فقــط بــه شــرطی امــکان ظرفیــت
بیشــتر دارنــد کــه از صنعــت و مراکــز دیگــر طــرح پژوهشــی
و اعتبــار داشــته باشــند تــا از محــل آن پایــان نامــه هــای
دانشــجویان مــورد حمایــت قــرار گیــرد.
غالمــی بــا بیــان اینکــه کنتــرل ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در
اختیــار وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اســت ،خاطرنشــان
کــرد :ایــن شــرط همــراه بــا اســتانداردهایی اســت کــه بــرای
هــر عضــو هیــات علمــی تعریــف مــی شــود.
وی گفــت :ایــن شــرط جدیــد اســت و دانشــگاه هــا هــر زمــان
در قالــب ایــن طــرح بــه دنبــال افزایــش ظرفیــت باشــند
وزارت علــوم اقــدام مــی کنــد.

رییس سازمان ثبتاحوال کشور خبر داد :

وعده چاپخانه دولتی برای تولید
۹میلیون بدنه کارت ملی هوشمند

رییــس ســازمان ثبتاحــوال
کشــور گفــت :چاپخانــه
دولتــی وعــده داده اســت
کــه هرمــاه حــدود ۹۰۰هــزار
کارت تحویــل ثبــت احــوال
دهــد و تــا پایــان ســال
نیــز ۹میلیــون بدنــه کارت ملــی هوشــمند دراختیــار ثبــت
احــوال گذاشــته شــود؛ اگــر ایــن موضــوع عملیاتــی شــود،
موفــق خواهیــم شــد بــرای تمــام شــهروندان کارت ملــی
هوشــمند صــادر کنیــم .حمیــد درخشــاننیا در گفتوگــو
بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :بــرای دریافــت کارت ملــی هوشــمند
تاکنــون  ۵۲میلیــون نفــر ثبــت نــام کردنــد و بــرای بیشــتر
آنهــا کارت صــادر شــده اســت .وی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام
معظــم رهبــری بــر اســتفاده از تولیــدات ملــی و ظرفیتهــای
داخلــی کشــور ،گفــت :از ســالهای قبــل چاپخانــه دولتــی
تــاش کــرد و موفــق بــه تولیــد بدنــه کارت ملــی هوشــمند بــا
ظرفیــت ملــی شــد و قــرار اســت بدنــه کارت ملــی هوشــمند
بــه تولیــد انبــوه رســد .رییــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور
افــزود :چاپخانــه دولتــی وعــده داده اســت کــه هرمــاه حــدود
۹۰۰هــزار کارت تحویــل ثبــت احــوال دهــد و تــا پایــان ســال
نیــز ۹میلیــون بدنــه کارت ملــی هوشــمند دراختیــار ثبــت
احــوال گذاشــته شــود و اگــر ایــن موضــوع عملیاتــی شــود،
موفــق خواهیــم شــد بــرای تمــام شــهروندان کارت ملــی
هوشــمند صــادر کنیــم .وی در ادامــه تصریــح کــرد :ظرفیــت
تولیــد کارت ملــی هوشــمند در ثبــت احــوال ۲و نیــم میلیــون
کارت در مــاه اســت و اگــر بدنــه کارت توســط چاپخانــه دولتی
بــه ثبــت احــوال تحویــل داده شــود ،بــه راحتــی پاســخگوی
مــردم خواهیــم بــود و مــدت زمــان ثبــت نــام تــا تحویــل
کارت را بــه کوتاهتریــن زمــان ممکــن خواهیــم رســاند.
درخشــاننیا بــا اشــاره بــه اینکــه ۶۲میلیــون نفــر واجــد
شــرایط بــرای دریافــت کارت ملــی هوشــمند هســتند ،گفــت:
از ایــن تعــداد حــدود  ۵۲میلیــون نفــر بــرای دریافــت کارت
ملــی هوشــمند ثبــت نــام کــرده و حــدود ۱۰میلیــون نفــر
نیــز هنــوز نســبت بــه ثبــت نــام کارت ملــی هوشمندشــان
اقــدام نکردهانــد.

