مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران :

کسب و کارهای خانگی ،بهترین فعالیت برای زنان

مشـاور امـور زنـان اتاق تعـاون ایـران با
تاکیـد بـر اهمیت اشـتغال زنان بـه ویژه
زنـان سرپرسـت خانـوار گفت :کسـب و
کارهـای خانگـی بهتریـن نـوع فعالیـت
بـرای زنـان در کنـار خانـواده اسـت و
بـه درآمدزایـی و اشـتغالزایی آنها کمک
میکنـد.
تهمینـه دانیالـی در گفتوگـو با ایسـنا،
اظهـار کرد :سیاسـت اتـاق تعـاون ایران
حمایـت از تعاونیهای زنـان با محوریت
خانـواده اسـت و در ایـن راسـتا حمایت
و هدایـت زنـان سرپرسـت خانـوار بـه
سـمت مشـاغل و کسـب وکارهـای
خانگـی در دسـتور کار قـرار دارد.
وی افـزود :بـرای حمایـت از زنـان بـه
ویـژه زنـان سرپرسـت خانـوار درنظـر
داریـم در قالـب سـاماندهی تعاونیها به
کارآفرینـان متخصـص معرفـی شـوند تا
ضمـن ایجاد مدل اشـتغالزایی به سـمت
تشـکیل و توسـعه بنگاههـای تعاونی گام
بردارند.
دانیالـی تشـکیل بانک اطالعات مشـاغل
خانگـی زنـان سرپرسـت خانـوار را
پیشـنهاد کـرد و گفـت :کسـب مهـارت
تعاونیهـای مشـاغل خانگی را به شـکل
یـک زنجیـره بـه هـم متصـل میکند از
ایـن رو زنـان در قالـب سـاختار تعاونـی
بایـد چهـار مرحلـه آمـوزش ،ترویـج،
توانمندسـازی و توانافزایـی را بگذرانند.

مشـاور امور بانـوان اتاق تعـاون ایران در
پایـان سیاسـت اتاق تعـاون را حمایت از
تعاونیهـای زنـان بـا محوریـت خانـواده
ذکـر کـرد و گفـت :کسـب و کارهـای
خانگـی بهتریـن نـوع فعالیـت زنـان در
کنـار خانـواده به شـمار مـیرود و منجر
بـه تشـکیل تعاونیهـای خانوادگـی
میشـود.
وی در عیـن حـال بـا اشـاره بـه اهمیت
اشـتغال زنـان و ایجـاد تشـکلهای
بانـوان در قالـب تعاونـی افزود :تشـکیل
تعاونیهـای زنـان بسـتر مناسـبی بـرای
مشـارکت زنـان در عرصـه فعالیتهـای
اقتصـادی و ایجـاد اشـتغال شایسـته
بـرای آنـان فراهـم میکنـد .امـروز زنان
نقـش بسـزایی در توسـعه اقتصـادی و
اجتماعـی دارند و بـا توانمندسـازی آنها
میتـوان به توسـعه پایدار و اشـتغالزایی
دسـت یافت.
بـه گفتـه دانیالـی ،مهمتریـن مزیـت
راهانـدازی شـرکتهای تعاونـی بانـوان
تجمیـع سـرمایههای خـرد و کوچـک،
ایجـاد اشـتغال و افزایش تـوان اقتصادی
زنـان اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حـال حاضـر
بیـش از  ۱۰هـزار تعاونـی زنـان در
کشـور فعالیـت دارنـد کـه  ۱۱درصـد
تعاونیهـای فعـال کشـور را بـه خـود
اختصـاص داده و در اشـتغالزایی و
درآمدزایـی خانوارهـا اثرگـذار بودهانـد.
پیـش از ایـن بانـک توسـعه تعـاون از
پرداخـت  ۵۰۰فقـره تسـهیالت ۱۰
میلیـون تومانـی بـا نـرخ سـود چهـار
درصـد بـرای تعاونیهـای زنـان خبـر
داده بـود.

استاد جامعه شناسی:

ممیزیها پایان فیلمها را امیدآفرین کرده است

یـک اسـتاد جامعهشناسـی دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی دربـاره تغییـرات
احتمالی سـینمای انتقادی و اجتماعی
ایـران گفتوگـو کـرد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران پویـا،
سـینمای ایـران از جشـنوارههای
فجـر دو سـال اخیـر کمابیـش شـاهد
فیلمهـای تلـخ و انتقـادی اسـت کـه
پایـان آن تاحـدودی روشـنتر از
فیلمهایـی اسـت کـه تـا قبـل از آن
سـاخته شـده اسـت .فیلمهایـی کـه با
پایـان بـاز خـود و یا با پایانی به شـدت
تیـره و سـیاه کام مخاطبـان سـینما را
تلـخ میکردنـد و همیـن رویکـرد یکی
از عللـی اسـت کـه سـینمای ایـران
دچـار ریـزش کـرده اسـت.
امـا برخـی فیلمهـا جـزو معـدود فیلم
هاییانـد کـه در پایـان خود نسـبت به
دیگـر فیلمهـای درام و انتقـادی پایانی
بهتـر دارد و تلاش میکنـد تا مخاطب
را امیدوار از سـالن سـینما بیرون ببرد.
تسـنیم بـرای بررسـی ایـن مسـأله در
گفتوگویـی کوتـاه بـا دکتـر کرمـی
اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه عالمه
طباطبایـی ،بـه بررسـی اجمالـی آن
پرداختـه اسـت.

دکتـر کرمـی در ابتـدا در بررسـی
مسـأله تغییـر فضـای پایـان برخـی از
فیلـمهـای سـینمایی تلـخ بـه سـمت
امیـد آفرینـی گفـت :باید به ایـن نکته
در ابتـدا اشـاره کـرد کـه مقـداری از
تقلیـل پیـدا کـردن فضـای تلـخ پایان
فیلمهـای سـینمایی بـه دلیـل ممیزی
فیلمنامههـا اسـت کـه مدیـران و
مسـئولین پروانـه نمایـش بـه ایـن
مسـأله توجـه دارنـد و از سـینماگران
میخواهنـد کـه پایانهـای تلـخ را از
فیلمهـای خـود حـذف کننـد .در غیـر
ایـن صـورت ممکن اسـت کـه کماکان
پایـان تلـخ در فیلمهـا بـه وضـح حتی
بیشـتری دیـده شـود.
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه جامعـه مـا
نسـبت بـه فیلمهـای طنـز واکنـش
بسـیار مثبتـی نشـان داده اسـت و
فیلمهایـی کـه پایـان بنـدی تلخـی
داشـته باشـد چنـدان مـورد اسـتقبال
مـردم قـرار نمیگریـد .فیلمهـای
ماننـد «ابـد و یـک روز» و یـا «متـری
شـیش و نیم» دارای اسـتثنائاتی مانند
جوایـز در جشـنواره فجـر نیـز بودند و
همینطـور جاذبههـای دیگـری نیـز در
فیلـم وجـود داشـت که منجر بـه دیده
شـدن و برخـورداری از مخاطـب بـود.
امـا میـل جامعـه چنـدان بـا تمهـای
تلـخ و تراژدی های سـنگین سـازگاری
نـدارد و بیشـتر تمایـل بـه شـنیدن
صـدای امیـد و دیـدن کورسـویههای
نشـاط در سـینما دارد.

نماینده مردم شرق هرمزگان :

دولت اعتبارات فوری برای سیلزدگان اختصاص دهد
نماینـده مـردم شـرق هرمـزگان در
مجلـس گفـت :از دولـت انتظـار داریـم
کـه نگـذارد مـدت زمـان تخصیـص
اعتبـارات حمایتـی از سـیل زدگان
طوالنـی شـود .حجـت االسلام سـید
مصطفـی ذوالقـدر در گفتوگـو بـا
فـارس در بندرعبـاس اظهـار کـرد:
سـیلی کـه در مناطق شـرقی هرمزگان
بخصوص در جاسـک و بشاگرد رخ داده
در طـول  20سـال اخیر بیسـابقه بوده
اسـت .وی افـزود :برخـی از رودخانههـا
از جملـه رودخانـه گابریـک و جگیـن و
بسـیاری از رودخانههـای فصلـی در اثر
ایـن سـیل تا چنـد برابر عـرض و حریم
خودشـان طغیـان کردنـد و خسـارات
زیـادی بـه مـردم بخصوص بـه تیرهای
بـرق ،شـبکههای آبرسـانی ،چاههـای
کشـاورزی ،زمینهـای زراعـی ،جادهها،
پلهـا ،خطـوط ارتبـاط فیبر نـوری و...
وارد آمد و بسـیاری از منـازل مردم نیز

ویران شـده اسـت.
نماینـده مـردم شـرق هرمـزگان در
مجلـس بـا بیـان ایـن کـه از وزیـر راه
و شهرسـازی در سـفرش بـه هرمـزگان
خواسـتم تا سـریعتر مشـکالت سیل را
در جلسـه هیـأت دولت مطـرح و تا دیر
نشـده اعتبـار ویـژهای بـرای بازسـازی
زندگـی مـردم اختصـاص دهنـد و وزیر
راه هـم قـول داد تـا اعتبـار ویـژهای
بخصـوص بـرای راهها و پلهـای جدید
اختصـاص دهـد و برخـی از پروژهها در
همیـن مـاه آغاز شـود.
حجـت االسلام ذوالقـدر از پیگیـری
هایـش از طریـق مجلـس نیز خبـر داد
و گفـت :از کمیسـیونهای مجلـس
خواسـتهام تا هیـأت ویژهای بـه مناطق
سـیلزده اعـزام کننـد و از رئیـس
مجلـس هـم خواسـتم تـا از دولـت
پیگیـر اعتبـارات حمایتـی بـرای مردم
سـیل زده باشـد.

مترجم و نویسنده پیشکسوت :
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نویسنده کودک باید پا در زمین خود؛ اما افقی جهانی داشته باشد

غالمرضـا امامی ،نویسـنده و مترجم پیشکسـوت با تشـبیه
نویسـندگی ادبیـات کـودکان و نوجوانان برای نویسـنده به
سـکوی پـرش اسـتخر گفـت :ایـن نویسـندهها بایـد پا در
زمیـن خـود؛ اما افـق دید جهانی داشـته باشـد.
غالمرضـا امامـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار
داشـت :ادبیـات کـودک و نوجوانـان و کار در ایـن حیطـه
بـا فعالیت ایـن عرصه در حوزه بزرگسـاالن بسـیار متفاوت
و نیازمنـد توجـه بـه نکاتـی اسـت کـه بـی تفاوتی نسـبت
بـه آنهـا مـی تواند به دورشـدن کـودک از کتـاب و ادبیات
منجر شـود.
نویسـنده قصـه قلعـه افـزود :ایـن موضـوع تنهـا در تالیـف
اهمیـت نـدارد و در ترجمـه آثـار ادبیـات دیگـر کشـورها
بـه زبـان فارسـی یـا هـر زبـان دیگـری نیـز چه بسـا حتی
ظریفتـر و بیشـتر بایـد بـه آن توجـه کـرد.
کتابهـای ترجمـه کـودک و نوجـوان در کشـور مـا
متاسـفانه بـا کمتوجهـی روبـرو و کمتـر از متـن اصلـی
اسـتفاده مـی شـود ،کمتـر بـه کپـی رایـت (حـق تکثیـر)
پرداختـه و مهمتـر از همـه ،ایـن کتابهـا کمتـر ویرایـش
مـی شـود .امامـی گفت :نکته دیگـری کـه در ترجمه نباید
از آن غافل شـد شـود حذف زبان واسـط اسـت؛ در ترجمه

گزارش

بـه زبان دیگـر به ویژه برای کـودکان و نوجوانـان و از زبان
دوم بـه زبـان فارسـی مقـداری از زیبایی و روانی و رسـایی
زبـان از بیـن مـی رود؛ در حالیکـه نوشـتن بـرای کودکان
مسـتلزم رعایـت ظرافتهـای خاصـی؛ از جملـه زیبایـی،
روانـی و رسـایی زبـان و متن داسـتان اسـت.
همچنیـن بهتـر اسـت نـکات یـا برخـی کلماتـی را کـه در
ادبیـات خارجـی شـناخته شـدهاند و اشـاره بـه مطلـب
خاصـی دارنـد ولـی دور از ذهـن کـودکان مـا هسـتند
مترجـم در پاورقـی توضیـح دهـد.
سهل ممتنع است؛
ادبیات کودک و نوجوان ِ
نه سهل و ممتنع
مترجـم یکـی بـود کـه خـودش نبود بـا تاکیـد بـر رعایت
اصـول و قواعـد درسـت تالیـف و ترجمه در بخـش ادبیات
کـودک و نوجـوان گفـت :فعـاالن ایـن حـوزه بایـد متوجه
باشـند ادبیـات بـرای ایـن دسـته مخاطـب ویـژه ،سـهل
آسـان سـخت اسـت نـه سـهل و ممتنـع.
ممتنـع یعنـی
ِ
(سـاده تریـن تعریـف سـهل ممتنـع ایـن اسـت کـه یـک
کار در ابتـدا سـهل و سـاده بـه نظـر برسـد ،امـا وقتـی
میخواهیـم آن را انجـام دهیـم ،ببینیـم چندان هم سـاده
نیسـت و موانـع زیـادی بـرای انجـام آن وجـود دارد)
امامـی افـزود :در حقیقـت جهـان کـودکان و نوجوانـان بی
مـرز اسـت وقتی کـه بزرگتر می شـوند جدایی هـا رخ می
دهـد ،در ادبیـات کـودک و نوجوانـان بایـد توجـه داشـت
آنـان بـا واژگان محـدودی سـر و کار دارنـد و بایـد واژگانی
در ترجمـه بـه کار بـرده شـود کـه نیـاز بـه فرهنـگ لغـت
نباشـد ،اگـر زبـان کتاب ،درشـت و سـخت باشـد ،کودکان
آن را نمـی خوانند.

آیا توزیع تجهیزات پزشکی نظاممند میشود؟!
حوزههـای مختلـف تجهیـزات پزشـکی ،اقتضائات خاص
خـود را دارد و راهانـدازی شـرکتهای توزیـع کننـده
تجهیـزات پزشـکی بایـد مبتنـی بـر ماهیـت گروههـای
کاالیی باشـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر ،در شـرایطی که اغلـب فعاالن
حوزه تجهیزات پزشـکی ،در ماههای گذشـته مسـتمرا بر
ضـرورت اصلاح شـیوه توزیع اقلام تجهیزات پزشـکی و
ایجـاد شـبکه نظام منـد و شـفاف توزیع تاکیـد کردهاند،
بـه نظـر میرسـد اداره کل تجهیـزات پزشـکی وزارت
بهداشـت ،در حـال فراهـم کـردن الزامـات و مقتضیـات
اولیـه بـرای راه انـدازی شـبکهای از شـرکتهای توزیـع
کننده رسـمی تجهیزات پزشـکی و دندان پزشـکی است
حسـین صفـوی مدیـر کل تجهیـزات پزشـکی سـازمان
غـذا و دارو ،در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا توزیـع
تجهیـزات پزشـکی از طریـق مجـاری رسـمی صـورت
نمیگیـرد ،گفـت :وجـود یـک شـبکه توزیـع رسـمی و

نظـام مند در حـوزه تجهیـزات و ملزومات پزشـکی ،یک
ضـرورت جـدی اسـت کـه میتواند فوایـد بسـیار زیادی
داشـته باشـد و مـا از هـر طـرح سـازندهای کـه در رابطه
بـا شـفاف سـازی و نظـام منـد کـردن توزیـع تجهیـزات
و ملزومـات پزشـکی ارائـه شـود ،حمایـت میکنیـم .وی
افـزود :البتـه بایـد بـه ایـن موضوع نیـز توجه داشـت که
پیـاده سـازی شـبکه توزیع در ایـن حوزه باید بر اسـاس
دانـش روز دنیـا باشـد و در طراحـی آن بایـد تجربیـات
سـایر کشـورها مـورد توجـه قـرار گیـرد و همچنیـن
اسـتفاده از نظـرات و کمـک فعالیـن این حـوزه از جمله
صنوفـی کـه سـالها در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد،
صـورت گیرد و کپیبـرداری صرف از الگـوی توزیع دارو،
عملیاتـی نخواهـد بود.
صفـوی گفـت :در تجهیـزات پزشـکی ،آزمایشـگاهی و
دندانپزشـکی بـا طیـف وسـیعی از اقالم سـر و کار داریم
کـه طبـق سـوابق ثبـت در اداره کل تجهیـزات پزشـکی

همگام با سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر؛

گرامیداشت جانباختگان سانحه هوایی در جشنواره موسیقی فجر
یـاد هموطنان پـرواز هواپیمای مسـافربری بوئینگ ۷۳۷
اوکرایـن؛ بهویـژه موسـیقیدان ایرانـی «روجـا آزادیـان»
طـی برنامـهای ویـژه درسـی و پنجمیـن جشـنواره
موسـیقی فجـر گرامـی داشـته خواهـد شـد.
جشـنواره موسـیقی فجـر در سـی و پنجمیـن دوره خود
گرامیداشـت خاطره درگذشـتگان سـانحه هوایی بوئینگ
 ۷۳۷هواپیمـای اوکراینـی را بـه برنامه های خـود افزود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـی و پنجمیـن جشـنواره
موسـیقی فجـر ،در پنجمیـن جلسـه شـورای ارزیابـی
جشـنواره گرامیداشـت یـاد جـان باختـگان هواپیمـا از
جملـه روجـا آزادیـان موسـیقیدان ایرانـی ،در سـی و

پنجمیـن جشـنواره موسـیقی فجـر تاکیـد شـد.
پنجمیـن جلسـه شـورای ارزیابـی سـی و پنجمیـن
جشـنواره موسـیقی فجـر کـه در روز  ۲۵دی بـا حضـور
سـیدامین مؤیـدی؛ مشـاور برنامـه ریـزی و نظـارت
راهبـردی معاونـت امـور هنری ،حمیـد قبـادی؛ نماینده
معاونـت امـور هنـری در شـورای ارزیابـی ،محمد سـریر،
داود گنجـه ای ،زیـداهلل طلوعـی ،علـی اطیابـی نماینـده
انجمـن صنفی هنرمندان موسـیقی و محسـن رجب پور،
نماینـده مجمـع صنفـی تولیدکننـدگان آثـار شـنیداری
برگـزار شـد و در ایـن جلسـه مصـوب شـد در سـی و
پنجمیـن جشـنواره موسـیقی فجـر رویدادهـای ویـژه

با همکاری وزارت علوم و ارتباطات؛

دانشگاه های  ۵استان «گرنت فناوری» میگیرند
قائـم مقـام معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم از ارائـه گرنـت
فنـاوری به دانشـگاه های  ۵اسـتان خبـر داد و گفت:پایان
نامـه های بـا موضوع فنـاوری ۱۰میلیـون تومان و رسـاله
هـای دکتری ۲۰میلیـون تومان گرنت دریافـت می کنند.
مهـدی کشـمیری در گفتگو بـا خبرنگار مهـر از اختصاص
«گرنـت فنـاوری» به رسـالهها و پایـان نامهها بـرای اولین
بـار خبـر داد و اظهـار کرد :قرار اسـت با مشـارکت وزارت
ارتباطـات ،ایـن طـرح را در حـوزه  ICTدر مرحله اول با ۵
اسـتان و دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی آغـاز کنیم.
دانشگاههای  ۵استان گرنت فناوری میگیرند
قائـم مقـام معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیر علـوم در امور
فنـاوری بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاههای اسـتانهای
آذربایجـان شـرقی ،سـمنان ،فـارس ،مرکـزی و خراسـان
رضـوی بـرای اجـرای ایـن طـرح انتخـاب شـدهاند ،اظهار
کـرد :ایـن طـرح مکمـل گرنـت پژوهشـی اسـت کـه
بـه اعضـای هیـات علمـی در قبـال مقالههـا و کارهـای
پژوهشـی آنهـا ارائـه میشـود.
کشـمیری در پاسـخ بـه این سـوال که این گرنـت فناوری
بـه چه کسـانی و در قبال چـه کاری تعلـق خواهد گرفت،

خاطرنشـان کـرد :قـرار اسـت این گرنـت را در دانشـگاه و
در سـه قالـب پایان نامهها ،رسـالهها و کارهـای تحقیقاتی
و شـرکتهایی کـه نوپـا و از دل دانشـگاه بیـرون آمدهاند،
ارائـه دهیم.
حمایت از پایان نامههایی که
به تولید محصول منجر شوند
وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه این پایـان نامهها و رسـالهها
بایـد در حـوزه فنـاوری ،نـوآوری و تجـاری سـازی باشـد،
تصریـح کـرد :پـس مـا از پایـان نامـهای کـه بـه سـمت
فنـاوری و تجـاری سـازی حرکـت کـرده باشـد و منجر به
تولیـد محصولـی فنـاور شـود ،حمایـت خواهیـم کرد.
قائـم مقـام معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیر علـوم در امور
فنـاوری دربـاره مبالـغ گرنـت فنـاوری نیـز توضیـح داد و
گفـت :طـی مذاکراتـی کـه بـا وزارت ارتباطـات داشـتیم،
پیـش بینـی مـا ایـن اسـت کـه  ۳۰۰تـا  ۴۰۰گرنـت بـه
کارهـای تحقیقاتـی ارائـه دهیم کـه بودجهای بالـغ بر ۱۵
تـا  ۲۰میلیـارد تومـان را شـامل میشـود.
رسالههای دکتری  ۲۰میلیون تومان گرنت میگیرند
 /حمایت  ۶۰میلیونی از شرکتهای رشد

وی گفـت :کـودکان و نوجوانـان داوران زبردسـتی هسـتند
و مـن گمـان مـی کنـم در مـورد کتـاب ،دل و دیـده آنان
همچـون تلـه کمانـدو عمل می کنـد ،اگر بزرگسـاالن یک
برنامه تلویزیونی را دوسـت نداشـته باشـند کانـال را عوض
یـا تلویزیـون را خامـوش می کنند ،ایـن کار در مورد کتاب
هـای کـودکان و نوجوانـان نیز به سـرعت انجـام می گیرد.
یعنـی اگـر کودک و نوجوانی کتابـی را درنیابد و از آن لذت
نبـرد و در داسـتان ها ادبیـات ثقیلی به کار برده شـود ،آن
را بـه کنـاری می اندازنـد ،بنابرایـن کتاب های کـودکان و
نوجوانـان باید خیلی روان باشـد.
نویسـنده کتـاب آفتاب پرسـت افـزود :آرزوهای بشـری در
میـان کـودکان همه جهان یکی اسـت همه تشـنه شـادی
و بـازی اند و مرز نمی شناسـند و نویسـندگان و مترجمان
بایـد در نوشـتن برای این قشـر بـه این نکات و احساسـات
کودکان توجه داشـته باشـند.
مترجـم یـک تخـم مـرغ عجیـب تاکیدکـرد :در ادبیـات
کـودک و نوجوانـان چـه در بحـث تالیـف و چـه ترجمـه
شـرایط سـنی و نیازهـای روحـی ایـن قشـر کـه بیـش از
همـه لـذت و شـادی اسـت و نیـز واژگانـی کـه کـودکان
و نوجوانـان ایـران زمیـن در سـنین کودکـی و نوجوانـی با
آن آشـنا هسـتند ،بایـد مـورد توجه باشـد .نـگارش ادبیات
کـودکان و نوجوانان ،باالخص برای نویسـنده مثل سـکوی
پرش اسـتخر اسـت کـه بایـد پایـش را روی تختـه بگذارد
و بـه زمیـن خـود تکیه کنـد؛ اما پرتابی دور داشـته باشـد،
نویسـنده کـودک هـم بایـد پـا را روی زمین خـود بگذارد؛
امـا افـق دیـدش جهانی باشـد ،اینگونه نباشـد کـه زمین و
خـاک خـود را فرامـوش کند.
تعـداد آنهـا بـه بیـش از  ۲۷۰هـزار کاال میرسـد .بـه
عنـوان مثـال ،حـوزه دنـدان پزشـکی و حـوزه ارتوپدی،
قطعـاً مقتضیـات متفاوتـی بـا یکدیگـر دارنـد و ایـن
تفاوتهـا بایـد در تدویـن برنامـه توزیـع آنهـا بـه صورت
تخصصـی ،لحـاظ شـود .لـذا بایـد بـا توجـه بـه ایـن
واقعیتهـا ،اصالحـات الزم بـا دقـت و بر اسـاس ماهیت
گروههـای کاالیـی ،در شـبکه توزیـع اعمـال شـود.
وی ادامـه داد :یـک گزینـه خوب برای شـروع ،آن اسـت
کـه بـرای هـر گـروه کاالیی بـا توجه بـه سـاز و کار الزم
و بـا کمـک دسـتاندرکاران همـان حـوزه ،سیسـتمهای
مـدرن توزیـع و پخش ایجـاد کنیم و مدیریـت توزیع هر
گـروه کاال را بهینـه کنیـم که بـا توجه به شـرایط خاص
کشـور و تخصیـص ارز رسـمی بـه ایـن کاالهـا ،بسـیار
راهگشـا خواهـد بود.
مدیـرکل تجهیـزات پزشـکی سـازمان غـذا و دارو ،تاکید
کـرد :قطعـاً در صورتـی کـه چنیـن اتفاقی بیافتـد ،فوائد
مختلفـی میتوانـد بـرای نظـام سلامت داشـته باشـد،
هزینـه تمـام شـده توزیـع را میتوانـد کاهـش دهـد،
بـه شـفافیت شـبکه توزیـع کمـک کنـد ،مشـکالتی کـه
ممکـن اسـت در حین توزیـع کاال ،بر ایمنـی آن اثرگذار
باشـد را میتوانـد کاهـش دهـد .علاوه بـر ایـن ،رصـد
بـازار ،برنامهریـزی بـرای تامیـن کاال و مقابلـه بـا کمبود
کاال تسـهیل میشـود .ضمـن اینکـه امکان عرضـه اقالم
قاچـاق و فاقـد اصالـت نیز بسـیار کـم میشـود .بنابراین
راه انـدازی شـبکه توزیـع رسـمی و شـفاف ،از جهـات
مختلـف بـرای چرخـه درمـان و سلامت بیمـار میتواند
مفیـد و موثر باشـد.
ای بـه یـاد و خاطـره درگذشـتگان هواپیمایـی اوکرایـن
برگـزار شـود.
سـید مجتبـی حسـینی ،معـاون امـور هنـری وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و محمـد الـه یـاری مدیـرکل
دفتـر موسـیقی نیز در پایان جلسـه از پیشـنهاد شـورای
ارزیابـی جشـنواره تشـکر کردنـد و معـاون امورهنری در
ایـن رابطـه گفت :همـه در غم و انـدوه عزیـزان هموطن
سـوگواریم و همدلـی و همراهـی مـردم و هنرمنـدان در
ایـن روزهـا بیشـتر احسـاس می شـود.

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه:

حیثیت سیاسی آمریکا با انتقام ایران زیر سوال رفت

عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی گفت :اقدام ایـران در حمله
بـه پایـگاه نظامـی عین االسـد ،حیثیت
سیاسـی آمریـکا را زیـر سـوال برد.
نشسـت تخصصی بازخوانی ترور سـردار
شـهید قاسـم سـلیمانی و پیامدهای آن
از منظـر حقـوق بیـن الملـل ،در خانـه
اندیشـمندان علوم انسـانی برگزار شـد.
در ایـن نشسـت ،محمدهـادی ذاکـر
حسـین ،عضـو هیـأت علمی دانشـکده
حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه تهران،
محمدحسـین سـاکت ،رییـس هیـأت
مدیـره انجمـن حقوق شناسـی ،حسـن
سـواری ،عضـو هیـأت علمی دانشـکده
حقـوق دانشـگاه تربیت مـدرس ،محمد
شـریف ،عضـو هیـأت علمـی دانشـکده
حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی و محمدرضـا ضیایی
بیگدلـی ،اسـتاد حقـوق بیـن الملـل
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی و عضـو
هیـأت امنـای انجمـن حقـوق شناسـی
بـه ایـراد سـخنانی پرداختنـد.
بیگدلـی :سـردار شـهید سـلیمانی از
مصونیـت بیـن المللـی برخـوردار بـود
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی دربـاره سـردار شـهید
سـلیمانی گفـت :نکتـه ای کـه کمتر
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ،ایـن
اسـت کـه سـردار شـهید سـلیمانی بـا
توجـه بـه مقـررات حقـوق بینالملـل
از مصونیـت برخـوردار بـود کـه ایـن
مصونیـت توسـط آمریـکا نقـض شـد.
بیگدلـی در ایـن نشسـت تخصصـی
افـزود :تـرور سـردار شـهید قاسـم
سـلیمانی در واقـع وضعیـت خاصی بود

و در تحقیقاتـم ،سـابقه ای در تاریـخ
ندیـدم کـه یـک فرمانـده عالـی نظامی
بـه ایـن شـکل تـرور شـود.
وی افـزود :البته گفته می شـود سـردار
سـلیمانی در کشـور عـراق ،ماموریـت
نمایندگـی ایـران را بـرای برخـی
مذاکـرات بـا دولت عربسـتان بـر عهده
داشـت کـه البتـه تاییـد نشـده اسـت.
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی خاطرنشـان کـرد :یکـی
از اتبـاع عالـی رتبـه کشـور ایـران در
کشـوری دیگـر مـورد حملـه کشـور
ثالـث یعنـی آمریـکا قـرار گرفـت و بعد
از ایـن واقعـه ،ترامـپ اعلام کـرد ایـن
اقـدام ،یـک دفـاع پیـش دسـتانه بود و
پنتاگـون هـم آن را تاکیـد کـرد.
بیگدلـی در ایـن بـاره گفـت :از نظـر
ترامـپ ،سـردار شـهید سـلیمانی بـرای
تـدارک یـک حمله بـه سـفارت آمریکا
در عـراق حضـور داشـت که یک سـوال
ایجـاد می کنـد و اینکه آیـا دفاع پیش
دسـتانه در حقـوق بینالملـل مـورد
تاییـد اسـت؟ البتـه اختلاف نظری هم
شـاید باشـد کـه بسـیار مغتنم اسـت.
عضـو هیـأت امنـای انجمـن حقـوق
شناسـی بـا طـرح ایـن سـوال کـه آیـا
ایـن اقـدام را مـی تـوان دفـاع پیـش
دسـتانه ،قریـب الوقوع و فوری دانسـت
یـا خیـر؟ افـزود :ایـران در ایـن بـاره
بالفاصلـه تـرور هدفمنـد را مطرح کرد
و ایـن حملـه بـا هـدف خاصـی صورت
گرفـت .رییـس جمهـوری آمریـکا و
پنتاگـون هـم موضـع گیـری صریـح و
روشـنی با عنـوان تروریسـت دولتی را
مطـرح کردنـد.

روابط عمومی صداوسیما:

کمکردن برنامههای زنده برای افزایش
غنای محتوایی برنامههاست

رنجبـران بـا اشـاره بـه ضبطـی شـدن
برخـی برنامههـای زنـده سـیما ،گفـت:
از مدتهـا قبـل بـا تدوین ایـن آییننامه
کـه خبـرگان برنامههـای تلویزیونـی
آن را تهیـه کردهانـد قـرار شـد تعـداد
برنامههـای زنـده روی آنتـن سـیما
مدیریـت شـود تا شـاهد افزایـش غنای
محتـوای برنامههـا باشـیم.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم،
خبرهایـی مبنـی بـر ضبطـی شـدن
برخـی از برنامههـای تلویزیـون در
فضـای مجـازی دسـت بـه دسـت
میشـود؛ مدیـرکل روابـط عمومـی
سـازمان صـدا وسـیما در گفتوگویـی
بـا خبرنـگار خبرگزاری تسـنیم با تأیید
ضبطـی شـدن برنامههـای «عصرانه» و
«جهـانآرا» از شـبکه افـق و «ثریـا» از
شـبکه یـک سـیما ،تصریـح کـرد :فقط
ایـن برنامههـا نیسـت کـه از زنـده
بـه تولیـدی تغییـر شـکل میدهنـد

بلکـه «آفتـاب شـرقی» شـبکه یـک
و همچنیـن «پرونـده ویـژه» شـبکه
سـه نیـز کـه زنـده پخـش میشـدند،
مدتـی اسـت کـه بـه صـورت تولیـدی
یـا همـان ضبطـی پخـش میشـوند.
وی تأکیـد کـرد :همچنیـن شـبکه
یـک تصمیـم گرفتـه اسـت برخـی از
برنامههـای هفتگـی «فرمـول یـک» را
نیـز بـه صـورت ضبطـی پخـش کنـد
کـه در زمـان خـودش اطالعرسـانی
خواهـد کـرد .مدیـرکل روابـط عمومی
سـازمان صـدا وسـیما بـا بیـان اینکـه
برنامهسـازان بـه خوبـی میداننـد کـه
سـاخت برنامـه ضبطـی یـا تولیـدی
سـختتر از تولیـد برنامـه زنـده اسـت،
افـزود :همـه ایـن کارهـا بـه ایـن دلیل
اسـت تا بتوانیـم کیفیت برنامههـا را به
حـد مطلـوب برسـانیم و ایـن خواسـت
طیـف وسـیعی از مخاطبـان و حتـی
منتقـدان رسـانه ملـی اسـت.

عکاس دفاع مقدس :

طبیعت برفی ایران همچون تابلوی نقاشی است
کشـمیری افـزود :بـر همیـن اسـاس بـه پایـان نامههای
بـا موضوعـات فنـاوری و نـوآوری ۱۰ ،میلیـون تومـان،
رسـالههای دکتـری  ۲۰میلیـون تومـان ،کارهـای
تحقیقاتـی  ۳۵تـا  ۴۰میلیـون تومـان و شـرکتهای
رشـد نوپـا و دانشـگاهی حـدود  ۶۰میلیـون تومـان ارائه
خواهیـم داد.
پایان نامه و رسالهها داوری میشوند
قائـم مقـام معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیـر علـوم اضافه
کـرد :مکانیـزم اجـرای ایـن طـرح بـه ایـن صـورت اسـت
کـه در حـوزه آی سـی تـی پایـان نامههـا و رسـالههایی
کـه مصـوب شـده ،مـورد ارزیابـی قـرار میگیرنـد کـه آیا
بـه سـمت تولیـد محصـول فنـاور و تجاری سـازی حرکت
کردهانـد یـا خیـر .یعنـی در واقـع مـا داوری پایـان نامهها
را برعهـده داریم.
فراخوان در اسفند ماه اعالم میشود
وی بـا بیـان اینکـه فراخوان این طرح در اسـفندماه سـال
جـاری اعلام خواهـد شـد ،افـزود :البتـه اینطـور نیسـت
کـه مـا اعلام کنیـم در چـه حوزههایـی بایـد مقالههـا و
رسـالهها نوشـته شـوند و یـا کار تحقیقاتـی روی موضـوع
خاصـی صـورت گیـرد بلکـه افـراد اگر فکـر میکننـد ،در
حوزههـای فنـاوری و نـوآوری کار کردهانـد میتواننـد
اپلای کننـد و مـا نیز کار تحقیقاتـی آنها را مـورد ارزیابی
قـرار خواهیـم داد.

امیرعلـی جوادیـان عـکاس شـناخته
شـده سـالهای دفـاع مقـدس ،ایـران را
سـرزمینی بکـر و بینظیـر میدانـد کـه
منابـع تصویـری پرشـماری را در اختیـار
عکاسـان قـرار میدهـد.
بـه گـزارش خبرنـگار فرهنگـی باشـگاه
خبرنـگاران پویـا ،امیرعلـی جوادیـان
عـکاس سرشـناس سـالهای دفـاع
مقدس و داور ششـمین جشـنواره عکس
نورنـگار بـا بیـان مطلـب فوق،گفـت :من
سـفرهای متعـددی داشـتم؛ در یکـی از
این سـفرها در بلگراد ،نمایشـگاه عکسـی
دربـاره طبیعـت ایـران برپـا شـده بـود؛
ابتـدا تصـور میکـردم مردمـان آنجـا
بسـیار بـرف دیدهانـد و عکسهـای
زمسـتانی چنـدان جذابیتـی بـرای
آنهـا نخواهـد داشـت؛ مـن عکسهایـی
زمسـتانی از اطـراف بیجـار گرفتـه بـودم
و ایـن عکسهـا بـه شـدت مـورد توجـه
خانمـی صربسـتانی قـرار گرفته بـود؛ به
طوریکـه حاضر شـده بود ایـن عکس را
چنـد صد یـورو از من بخـرد؛ من تعجب
کـردم کـه چگونـه ممکن اسـت کسـانی
کـه در شـهرهای زمسـتانی زندگـی

میکننـد و بسـیار بـرف دیدهانـد ،چنین
عکسهایـی را بپسـندند.
وی ادامـه داد :طبیعـت و فضاهـای برفی
بکـری در ایـران وجود دارد؛ کوه ،دشـت
و صحـرا بسـیار بکرند و چنـان به زیبایی
در کنـار یکدیگـر قـرار گرفتهانـد کـه
گویی تابلو نقاشـی کشـیده شـده اسـت؛
از آنجـا که مـا در این فضاها قـرار داریم،
قـدر و ارزش واقعـی آن را نمیبینیـم
حالآنکـه چقـدر این فضاها در آن سـوی
دنیـا مـورد توجه اسـت.
جوادیـان بیـان کـرد :آداب و رسـوم
جشـنهای محلـی و عروسـی اقـوام
ایرانـی ،نوع لباس و پوشـش قشـقاییها،
ترکمنهـا ،کردهـا و لرهـا بسـیار زیبـا و
رنگارنـگ اسـت و تمامـی ایـن رنگهـا
بـه زیبایـی در کنـار هـم چیـده شـده و
هارمونـی زیبایـی ایجـاد کردهانـد.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم برپایـی
جشـنوارههایی کـه بـا موضوع گـردآوری
عکسهایـی از طبیعـت ایـران برپـا
میشـوند ،گفـت :مایه خرسـندی اسـت
کـه در کشـور جشـنوارههایی بـا محـور
نمایـش طبیعـت ایـران برپـا میشـوند.

