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اسناد کتابخانه مجلس صوتی می شوند10فرهنگی
ســپهرغرب، گروه فرهنگی   مدیر مرکز اســناد کتابخانه مجلس با اعالم این خبر گفت: این مجموعه شــامل 473 نوار ریل )REEL( و بیش از 1600 ســاعت صدای ضبط شده از جلسات مذاکرات مجلس شورای ملی در دوره بیست و سوم و بیست و چهارم تا آخرین 
روزهای فعالیت این مجلس پیش از انقالب اسالمی است که خوشبختانه تبدیل و دیجیتال سازی این مجموعه در سال های گذشته انجام شده است. ندا شهماری افزود: در مرحله نخست این پروژه، شناسایی محتوایی نوارهای ریل، از طریق بررسی و مطابقت فایل 
صوتی با متن مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت و پس از تهیه فهرست، موضوع بندی و زمان بندی محتوای هر نوار ریل، فایل صوتی مرتبط با هر موضوع یا شخصیت به صورت مجزا تهیه شده و مطابق با فهرست محتوایی در پایگاه 
کتابخانه دیجیتال »باغ میراث بهارستان« فهرست نویسی و بارگذاری خواهد شد. وی اظهار کرد: با انجام پروژه شناسایی، فهرست نویسی و بارگذاری فایل صوتی نوارهای ریل، دسترسی به اسناد صوتی موجود در آرشیو شنیداری- دیداری مرکز اسناد کتابخانه 

مجلس نخستین بار برای پژوهشگران محترم به صورت دقیق و با استفاده از کتابخانه مجازی مجلس، امکان پذیر خواهد شد.

توضیحاتی درباره برنامه 
استعدادیابی تلویزیون برای 

موسیقی نواحی
دبیر  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
»نوترانه«  استعدادیابی  جشنواره 
چنین  تولید  رسالت  از  شما،  شبکه  در 
بر  تمرکز  با  تلویزیون،  در  برنامه ای 

موسیقی نواحی گفت.
ســیدحمیدرضا حســینی در توضیح 
جشــنواره  گفــت:  جشــنواره  ایــن 
پخــش  »هفت ترانــه«  برنامــه  دل  در  کــه  »نوترانــه« 
می شــود، در پــی کشــف اســتعدادهای جــوان از میان 
عالقه منــدان و هنرمنــدان موســیقی بومــی و نواحــی 
کشــور است. موســیقی یکی از عناصر تولید برنامه های 
رادیویــی و تلویزیونی اســت و ســازمان صداوســیما نیز 
ماموریــت تولیــد در بخش هــای فرهنگــی، اجتماعــی، 
اعتقــادی و... . دارد. در همیــن راســتا بــه موســیقی نیز 

همواره توجه ویژه ای می کند.
وی افــزود: موســیقی یکــی از عناصــر برنامه ســازی 
اســت و ســاختار و گونه هــای متنوعی دارد. موســیقی 
محلــی و نواحی یکی مهم تریــن و اصیل ترین گونه های  
موسیقی اســت و در وهله بعدی، موسیقی سنتی قرار 
دارد که البته در نسل های جدیدتر پاپ و موسیقی های 
وارداتــی بــه آن هــا اضافــه شــده اســت. آن چــه کــه به 
هویت ما مربوط می شــود، اشــعار فولکلور و موسیقی 
محلی هســتند که در نقــاط مختلف و به ویــژه در نقاط 
مرزی کشــور شــکل گرفته اند و نســل به نســل تا کنون 

رسیده اند.
داور جشــنواره »نوترانــه« بــه صحبت هایــش ادامه 
داد: خوشــبختانه موسیقی محلی ما در تحوالت روزگار 
و تهاجــم فرهنگــی فرامــوش نشــده اســت. البتــه کــه 
بخشــی از آن شاید مهجور باشــد اما ما تالش می کنیم 
تا آن بخش که برای رادیو و تلویزیون هم مناسب است 

را کشف و پخش کنیم.
حسینی با اشــاره به رسالت »نوترانه« ذکر کرد: برای 
اجــرای برنامــه اســتعدادیابی، ارزشــمندترین رکــن آن، 
نیــروی انســانی یا همــان هنرمندانی اســت کــه بتوانند 
این موســیقی ها را با کیفیت خوب و مناســب و باتوجه 
بــه تنــوع ســلیقه ها اجــرا کنند. ما بــه دنبال شناســایی 
اســتعدادهای جدید هستیم تا آن ها را به مردم معرفی 
کنیــم و تخصصی تر به هنرشــان ادامــه دهند. در نهایت 
همــه ایــن افــراد می توانند اســاتید نســل های بعدی و 

پاسدار هنر موسیقی این مرز و بوم شوند.
وی دربــاره نقــش تلویزیــون در جایــگاه یــک رســانه 
همگانــی تشــریح کــرد: جــدا از تمریــن و پژوهشــی که 
شرکت کننده ها یا عالقه مندان باید انجام دهند، رسانه 
دو وظیفــه مهم دارد؛ معرفی شــخص هنرمند و پخش 
آثار او. معرفی و پخش مناســب در کنار کیفیت مطلوب 

اثر، بسیار حائز اهمیت است.
دبیــر جشــنواره »نوترانــه« دربــاره میــزان اســتقبال 
شــرکت کنندگان گفت: اســتقبال عالقه مندان از برنامه 
»نوترانه« بیش از انتظار ما بود زیرا تبلیغات و فراخوان 
زیادی برای جذب شــرکت کنندگان منتشر نکرده بودیم. 
در حوزه موســیقی اقــوام، قرار نیســت قومیتی بر قوم 
دیگر برتری داشته باشد و ما صرفا تالش می کنیم بدون 
مقایســه، اثــر خــوب و باکیفیت هــر قوم را بــه مخاطب 

بشناسانیم.
وی اضافه کرد: از میان افرادی که اثرهایشان را برای 
شرکت در »نوترانه« ارسال کرده  بودند، 200 نفر انتخاب 
شــدند و هر کــدام از آن ها را دعوت کردیم تا در شــهرک 
ســینمایی غزالی، اجرای جداگانه ای داشــته باشــند. در 
میان آن ها، افرادی که کارت طالیی یا نقره ای می گرفتند 
وارد مرحلــه داوری شــدند و اکنــون 40 نفــر را در ایــن 

مرحله داریم.
اگــر اطالع رســانی  یــادآور شــد:  ادامــه  حســینی در 
بیشــتری در راســتای برگــزاری چنیــن برنامــه ای شــکل 
می گرفت، بی شک افراد بیشــتری هم شرکت می کردند. 
همان طــور کــه در مناطــق مختلــف ایــران گویش هــای 
متنوعی وجود دارد، به همان شــکل هم برای مردم آن 
مناطــق، میراث شنیداری شــان اعم از ســاز، آواز، نوحه، 
نغمه و... اهمیت و رونق بسیاری دارد. این را هم بگویم 
کــه باتوجــه بــه اطالع رســانی محــدودی کــه داشــتیم، 

جمعیت خوبی در »نوترانه« گرد هم آمده است.
وی در پایــان بیــان کــرد: ســاخت چنیــن برنامه هایی 
موجــب می شــود تا افرادی کــه فرصت به تهــران آمدن 
دیــده  و  کننــد  رشــد  مانده انــد،  ناشــناخته  و  ندارنــد 
شــوند. هــر کدام از این جشــنواره ها، به ســهم خودش 
استعدادهایی را کشف و معرفی می کند تا عالقه مندان 
هم مشــتاق شــوند. البته برنامه »نوترانــه« تالش دارد 
در حــوزه محتــوا و معرفی موســیقی نواحــی، افق های 
روشــن تری را بــه هنرمنــدان نشــان دهــد تــا کار هنــری 
همــراه بــا حــس خــوب و بســتر نمایشــی کــه دارد، اثــر 

آموزنده ای هم باشد.

پنجـــره

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
هنرمند  هادی،  اکرم 
خط«  »طراحی  از  خوشنویس 
جدید  نوآوری  یک  عنوان  به 
در  و  می برد  نام  حوزه  این  در 
می گوید:  چنین  آن  توضیح 
تجسمی  رشته های  »تمامی 
منظور  به  می گیرند،  بهره  نوشتار  و  خط  از  که 
در  مفهومی  و  فرمی  فضای  از  عمیق تری  درک 

خط، ناگزیر از کاربرد طراحی خط هستند.«
خوشنویسی از هنرهایی است که امروزه به 
نظر می رســد ابداعــات جدیــد در آن، تبدیل به 
کلید پیشــرفت و به روز شــدن بــرای عالقمندی 

بیشتر در بین جوانان شده است.
اخیــرا  کــه  اســت  هنرمنــدی  هــادی،  اکــرم 
مدعی ابــداع شــیوه جدید با عنــوان »طراحی 
خــط« شــده اســت. او در توضیــح ایــن شــیوه 
از  را می تــوان پــس  می گویــد: »طراحــی خــط 
نقاشــی خط مطرح کرد. در ایــن زمان الزم بود 
تا خــط دوره ی جدیــدی را تجربه کنــد. نیازهای 
امــروز ما با گذشــته متفاوت اســت و همچنین 
تقاضــا برای اســتفاده از نوشــتار در آثار هنری و 
حتی کاربردی گسترده شده است. بدین جهت 
می طلبــد کــه جوابگــوی نیــاز مــا در ایــن دوره 
باشد. امروزه موضوع زیبایی شناسی و اهمیت 
فرم های بصری در اثر هنری، که خط نیز شــامل 
آن می شــود، به کاربــرد و ایجاد مفهــوم در اثر 
اســتحاله یافته است. ارزش های مفهومی اثر و 
تولید معناها نیازی اســت به منظور جوابگویی 
بــه چالش هــا و تقاضاهایــی کــه ذهن انســان 
امــروز را بیــش از گذشــته بــه خــود معطــوف 
داشته است و الجرم هر اثری اگر بخواهد فرزند 
زمــان خــود باشــد، بایــد جوابی بــرای ایــن نیاز 

داشته باشد.«

او ادامــه می دهــد: »از این رو وجود شــیوه 
طراحــی خط یــک ضــرورت زمانــی و اهمیت آن 
بــه دلیــل کاربردهایــی اســت که در رشــته های 
مختلــف هنــری دارد و از دو جنبــه بــه عنــوان 
روشی آموزشــی در ایجاد کاربردهای متنوع در 
خــط و نیز به لحــاظ خلق آثار جدید این شــیوه 

می تواند مورد توجه باشد.«
هــادی در ادامــه بــه ایــن ســوال که شــیوه 
جدیــد طراحــی خــط بــرای آینده خوشنویســی 
می دهــد:  پاســخ  چنیــن  کــرد؟  خواهــد  چــه 
»خوشنویســی ســنتی ما در طــی قرن ها قوام 
یافتــه و زیبایــی شناســی خــط در قبــل و بعــد 
از اســالم مــورد توجــه بوده اســت امــا در بعد 
از اســالم ارزش خــط بــه دلیــل آیــات و روایــات 
برخــوردار  بیشــتری  اهمیــت  از  الهــی  کالم  و 
شــد و مهندســی شــدن آن هــا عالوه بــر بحث 
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  نیــز  زیبایی شناســی 
بی نظمــی و اغتشــاش در خــط بــوده و رعایت 
بــه  از همیــن توجــه  اصــول در خوشنویســی 
زیبایی شناسی خط سرچشــمه می گیرد. با این 
حال عالوه بر ســاختارمند شدن خط، فردیت و 
روح و حس فرد خوشــنویس در آن وجود دارد 
اما کاربرد شیوه طراحی خط در هنرهای سنتی 
همچــون خوشنویســی به شــناخت و کاربرد و 
درک عمیق تــر زیر و بم های موجود در ســاختار 
کمــک  آن  بصــری  ارزش هــای  و  خوشنویســی 

خواهد کرد.«
او اضافــه می کنــد: »مطمئنا خوشنویســی 
بــه دلیــل عالقه منــدان زیــادی کــه دارد، به راه 
خود ادامه می دهد، اما آشــنایی با این شــیوه 
امکان خلق فضاهای جدیــدی را آماده خواهد 
کرد و نیز راه یادگیری خوشنویســی را نیز هموار 

می کند.«
این هنرمند خوشــنویس همچنین درباره ی 

ارتبــاط ایــن ابداع بــا ســایر رشــته ها می گوید: 
»تمامی رشته های تجسمی که از خط و نوشتار 
عمیق تــری  درک  منظــور  بــه  می گیرنــد،  بهــره 
از فضــای فرمــی و مفهومــی در خــط، ناگزیــر 
ازکاربرد طراحی خط هســتند. گاهی بزرگ ترین 
ضعف مادر هنر طراحی اســت و ضعف طراحی 
باعث توانمند نبودن برای رســیدن به مرحله ی 
پیشرفته تری از واقع گرایی یعنی ایجاد خالقیت 
و نوآوری اســت و در پی آن نداشتن توازن برای 
رســیدن به یک اثر بصری مفهومی است. از این 
رو می توان به اهمیت طراحی خط و جایگاه آن 

در شاخه های تجسمی پی برد.«
او ادامــه می دهــد: »ایــن شــیوه در کلیه ی 
شــاخه های هنــری که از نوشــتار بــرای خلق اثر 
اســتفاده می کننــد، نظــر دارد. در هنــر گرافیک 
و همچنیــن خلق المان های شــهری. می دانیم 
کــه هــم اکنون بــه دلیــل نداشــتن یک شــیوه 
از  شــهری  المان هــای  خلــق  بــرای  روشــمند 
فرم هــای خوشنویســی اســتفاده می کننــد که 
ویژگی دو بعدی بودن آن مانع از این می شود 
کــه آن را یک اثر حجمی بدانیــم. با آموزش این 
شیوه بســیاری از ضعف های فرمی و مفهومی 
و خط و کاربرد آن در هنرهای حجمی و شــهری 
مرتفــع خواهد شــد و امکانات بســیاری در این 
شیوه وجود دارد و در طی زمان کاربردهای آن 

مشخص تر خواهد شد.«
حاضــر  حــاِل  وضعیــت  ادامــه  در  هــادی 
می کنــد:  توصیــف  چنیــن  را  خوشنویســی 
»خوشنویســی جایگاه بســیاری خوبــی در بین 
عالقه مندانش دارد و بسیار مورد توجه است. 
مطمئنا هر فردی که در هر رشــته هنری مهارت 
و دانش کسب می کند، ارتباط درونی و حسی با 
آن ایجاد کرده اســت و خوشنویسی نیز در بین 
عالقه مندانــش همین طور اســت امــا طراحی 

خط در مقابل خوشنویســی قرار نمی گیرد. 
بلکه دنیای متفاوتی اســت کــه می تواند به 
رونــق و وســعت خوشنویســی بیانجامــد و 
همــان فضــا را قــوام ببخشــد و حتی ضمن 
توجه بــه ارزش هــای تثبیت شــده، تا حدی 
امکان تجربیات جدید فراهم شود. طراحی 
خط عالوه بر اینکه یک هنر است، یک شیوه 
و روش برای آموزش محسوب می شود و از 
نظــر من هر دو جنبــه در طراحی خط به یک 

میزان اهمیت دارد.«
ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
کــه آیــا بــرای بهتر شــدن وضعیت 
بایــد منتظــر شــیوه های نویــن در 

می گویــد:  باشــیم؟  خوشنویســی 
»ما برای رفــع نیازها و چالش ها 
ابداعــات  بــه  دســت  گاهــی 
می زنیــم کــه می تواند راهگشــا 

باشــد؛ اما هر ابداعی شــاید نتواند به 
رفــع کمبودهــا بیانجامــد و گاهــی حتی 
می توانــد ایجــاد چالــش کنــد و آســیب 

آن بیــش از ترمیم باشــد. و اگر منظور 
این است که ساختارشکنی صورت 

خوشنویســی  قواعــد  و  گیــرد 
تغییــر و یــا از بین رونــد، آنچه 

به آن ســنت خوشنویســی 
وجــود  دیگــر  می گوییــم 
نخواهــد داشــت هــر چند 
در طــی زمــان مــا شــاهد 
تغییــر و ارتقای فــرم در آن 

بوده ایم.«

داستان یک نجات
سپهرغرب، گروه فرهنگی: در یک خاکریز با دشمن درگیر شدیم. عراقی ها خاکریز را زیر آتش گرفته بودند 
و هر کس از افراد ما را که به باالی آن می  رفت، می زدند. تعدادی از افراد ما در مقابل خاکریز، شهید و مجروح 

شده و افتاده بودند.
اکبــر جــوادی از فرماندهان گردان تخریب لشــکر عاشــورا در خاطره ای روایت می کنــد:  در عملیات رمضان 
مأموریت ما این بود که از میدان مین دشمن معبر، باز کنیم. ولی به دلیل بعضی ناهماهنگی بین گردان  ها، 
در اجرای عملیات مشکالتی پیش آمد. ما بایستی از کنار کانال ماهی معبر باز می  کردیم، ولی به ما گفتند آن 
محل معبر باز شده و نیروها پیشروی کرده  اند و حمله شروع شده است. بنابراین در حالی که ماشین حامل 

گروه ما به عقب برمی  گشــت، من با چند نفر از افراد تخریب پیاده شــدیم تا در قسمت دیگر نبرد شرکت کنیم.
در مرحلــه ای دیگر از عملیات رمضان، در یک خاکریز با دشــمن درگیر شــدیم. عراقی ها خاکریــز را زیر آتش گرفته بودند و 
هر کس از افراد ما را که به باالی آن می  رفت، می زدند. تعدادی از افراد ما در مقابل خاکریز، شــهید و مجروح شــده و افتاده 
بودنــد و مــا مجبــور بودیم به هر ترتیب آن ها را به عقب تخلیه کنیم. من علت افتادن افراد خودی را جویا شــدم، به نظر می-

 رسید که در هدایت حمله ناهماهنگی وجود داشته است.
عده  ای از افراد ما از میدان مین دشــمن گذشــته بودند، ولی دشــمن آن ها را در جلوی میدان )به طرف خودش( متوقف 
ســاخته و تلفاتی به آنان وارد کرده بود و بقیه نیروها نتوانســته بودند؛ از میدان عبور کنند. پیشــنهاد شــد که عده  ای دیگر 
از میدان مین دشــمن بگذریم و حداقل شــهدا و مجروحین را عقب بیاوریم و اگر توانســتیم به دشــمن حمله کنیم. باالخره 
با تالش عده  ای، مجروحین تخلیه شــدند. عالوه بر آتش دشــمن، زمین منطقه نیز به علت باز کردن کانال ماهی به صورت 
باتالقی درآمده بود که حرکت را مشــکل می  کرد. فقط در یک منطقه  ای به عرض حدود 500 متر زمین خشــک و ســفت بود. 
به نظر می  رسید که دشمن احتمال محور حمله نیروهای ما را برآورد کرده بود و در آن محورها مواضع دفاعی زیادی ایجاد 
کرده بود. به هر حال با مشکالت زیاد، شهدا و مجروحین را تخلیه کردیم و دستور دادند؛ در منطقه  ای که حدود 25 کیلومتر 

دورتر از دشمن بود و منطقه تدارکات بود مستقر شویم.
بعــد از عملیــات، بــرادر رضایــی که دربــاره علل عدم موفقیــت این عملیات ســخنرانی کــرد؛ نتیجه کلی آن بــود که در این 
عملیات هماهنگی کافی بین نیروهای حمله  ور وجود نداشــته و نیروی حمله  ور در محور مرکزی ســریعًا پیشــروی کرده و در 
حالی که نیروهای حمله  ور جناحی نتوانســته بودند پیشــروی قابل مالحظه  ای داشــته باشند. در جناح جنوبی به علت اینکه 

ارتش عراق، آب کانال ماهی را وارد دشت کرده بود، زمین به صورت غیرقابل حرکت و مانع در آمده بود.
مرحله اول عملیات رمضان خیلی گســترده و از شــلمچه تا پاســگاه زید بود. مرحله دوم حوالی پاسگاه زید و مرحله سوم 

در شمال آن پاسگاه اجرا گردید و مرحله چهارم نیز در همان آغاز با مشکالتی مواجه شد و اجرا نشد. 

چرا تماشای2 فیلم برای بانوان رایگان شد؟

سپهرغرب، گروه فرهنگی: فیلم  بدون قرار قبلی محصول سال 1400 بنیاد سینمایی فارابی با مشارکت 
مهدی  و  توحیدی  فرهاد  نویسندگی  به  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  شهر  تصویر  موسسه 
تراب بیگی، کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر به 
غ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی را از آن خود کرد و برنده بهترین  نمایش درآمد و در این جشنواره سیمر

صداگذاری علیرضا علویان شد.
خردادمــاه امســال بــدون قرار قبلــی به عنوان فیلم برگزیده ســال 1401 کمیســیون ملی یونســکو در ایران 
انتخاب شــد و تقدیرنامه عالی به بهروز شــعیبی و محمود بابایی اهدا شــد. همچنین 14 تیرماه امســال لوح 
سپاس فرهنگستان هنر به این فیلم اهدا شد. چندی پیش نیز نماهنگ این فیلم با صدا و حضور محمد معتمدی رونمایی شد.

 »بدون قرار قبلی« پرداختن به هویت ایرانی
بدون قرار قبلی با پرداختن به هویت ایرانی، اسالمی، ششمین فیلم بلند شعیبی است که فیلمنامه  آن با الهام از یکی از 
داســتان های مصطفی مســتور )نویسنده و مترجم(، نوشته شده  است و از 18 خرداد امسال توسط پخش موسسه تصویر 
شــهر در ســینماهای سراســر کشــور اکران عمومی خود را آغاز کرده اســت و تاکنون فروش این فیلم به بیش از 2 میلیارد و 
52 میلیون تومان رســیده اســت. داســتان فیلم در مورد دختری به نام یاسمن است که پس از سال ها به دلیل مرگ پدرش 
به ایران بازگشــته اســت. پسر او دچار اوتیسم اســت و این مسئله، سفر را برایش دشوار می کند. یاسمین شناختی از پدرش 
نــدارد و بیــش از آن میراثی که پدر برایش گذاشــته  اســت باعث تعجب او می شــود. اقامت کوتــاه او در زادگاه پدر و دیدار با 
کســانی کــه پدرش را می شناســند او را به درک تازه ای از انســان و مفهوم مرگ می رســاند. پگاه آهنگرانــی، مصطفی زمانی، 
الهام کردا، امین میری، محمد کیانی، عرفان ابراهیمی، رضا صابری، حامی ترابی و صابر ابر از بازیگران این فیلم هستند. فیلم 
هناس به نویســندگی احســان ثقفی و مهدیه عین اللهی، کارگردانی حســین دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا شــفاه محصول 

سازمان سینمایی سوره حوزه هنری است که برای نخستین بار در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

 »هناس« فیلمی در ژانر بیوگرافی
ایــن فیلم در ژانر بیوگرافی ســاخته شــده اســت و ســاختاری زنانه دارد و داســتان این فیلم حول محــور داریوش رضایی 
دانشــمند هســته ای ایران اســت که توســط اســرائیل ترور شــد و روایت تالش های عاشــقانه زنی برای خارج کردن زندگیش 
از تشــویش و تالطم اســت. محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در صفحه شــخصی خود در توییتر اعالم 
کرد: همزمان با آغاز دهه والیت و امامت، و همچنین ســالروز مقاومت غرور آفرین مردمان ســرزمینم در پاسداشــت هویت 
ایرانی اسالمی در مسجد گوهرشاد، تماشای دو فیلم بدون قرار قبلی و هناس برای تمامی بانوان کشور به همراه خانواده 

عزیزشان روز 21تیرماه در کلیه سینماهای کشور رایگان خواهد بود.

خبرنگاران عضو بیمه صندوق اعتباری هنر، مشمول قانون 
مشاغل سخت نمی شوند

سپهرغرب، گروه فرهنگی: معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به سواالتی درباره مزایای سخت و 
زیان آوری شغل خبرنگاری پاسخ داد و گفت: آن دسته از خبرنگاران که از طریق صندوق اعتباری هنر تحت 

پوشش هستند و پرداخت حق بیمه دارند، مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نیستند.
مهرداد قریب در پاســخ به پرسشــی درباره اعمال قانون مشــاغل ســخت و زیان آور برای خبرنگاران اظهار 
کرد: آن دسته از خبرنگاران که از طریق صندوق اعتباری هنر تحت پوشش هستند و پرداخت حق بیمه دارند، 

مشمول قانون سخت و زیان آور نیستند.
وی افزود: این افراد کارفرمای مشــخص ندارند و مشــمول قانون کار همچنین قانون مشــاغل سخت و 
زیــان آور نمی شــوند. آنان به صــورت توافقی حق بیمه 12،14 و 18 درصدی می پردازند کــه 10 درصد این مبلغ را صندوق بیمه 

هنرمندان برعهده دارد.
معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بخشــی از خبرنگاران که کارفرمای مشــخص دارند و مشمول قانون 

کار هســتند، هر ســال خدمت برای آنها یک و نیم سال محاسبه و 
در زمان بازنشســتگی مالک عمل برای پرداخت مســتمری خواهد 

بود.
قریب دربــاره اینکه آیا عناوین مهم اســت، برخی خبرگزاری ها از 
عنوان خبرنگار استفاده نمی کنند و اینکه آیا باید سابقه خبرنگاری 
متنــاوب و بــه هــم پیوســته باشــد؟ گفت: بلــه، عنوان شــغلی در 
لیســت های ارسالی برای آنها که مشــمول قانون کار هستند، باید 

خبرنگاری باشد.
وی در پایــان اظهارکــرد: اگــر احیانــا در مقطعی عنوان شــغلی 
مطــرح نشــده و یــا ثبت نشــده، کمیتــه ای در هر شــعبه داریم که 
می توانند مدارک و مستندات را به آنجا ارائه کنند تا بررسی شود و 
اگر نیاز باشد به پرونده پرسنلی مراجعه و تصمیمات الزم را اتخاذ 

می کنند. اگر فاصله بین سنوات باشد، مشکلی وجود ندارد.

بخش آموزش حوزه طراحی لباس دچار 
سرگشتگی شده است

سپهرغرب، گروه فرهنگی: دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: بخش آموزش ما در حوزه طراحی 
لباس دچار سرگشتگی شده و نتوانسته با فرهنگ جامعه همراهی داشته باشد.

طیبــه عزت اللهی نژاد با اشــاره به طراحی لبــاس گفت: یکی از خألهای حوزه طراحی لباس این اســت که در 
دهه هــای اخیــر مورد غفلت قرار گرفته اســت و صرف پوشــانندگی یــا حافظ هویت بودن، لبــاس را نمی توان 
مقولــه اصلــی این حوزه در نظر گرفت؛ به هر حال لباس در طــول تاریخ معناهای زیادی تولید کرده و از منظر 

جامعه شناسی و انسان شناسی بدن دوم محسوب می شود.
وی افزود: لباس نقش مهمی در جامعه دارد و زمانی که لباس را به عنوان بدن دوم تعبیر می کنیم، دیگر 

نمی توان بدن دومی داشته باشیم، بدون آنکه در ارتباط با فرهنگ، تاریخ و جغرافیا طراحی شود.
دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس گفت: بخش آموزش ما در حوزه طراحی لباس دچار سرگشــتگی شــده و نتوانسته 
با فرهنگ جامعه همراهی داشــته باشــد. به هرحال آموزش ها و هدف هایی که در سیســتم آموزشــی قرار گرفته نگاهش 
تاریــخ نگارانــه یــا بازتولید فرهنگ دیگری بوده اســت. تالش کارگروه ســاماندهی مد و لباس این اســت که بســتری فراهم 

کنــد تا بتوانــد معنایی را تعریف کند که ایــن مؤلفه در جامعه به 
بازخوانی درســتی دســت یابد و در سیاســتگذاری ها آن را بازتاب 

دهد.
عزت اللهی نــژاد گفــت: نزدیــک بــه 15 ســال از تشــکیل کارگروه 
ســاماندهی مد و لباس می گذرد و در حوزه سیاستگذاری نیازمند 
این هستیم که هر مؤلفه همسو با فرهنگ و تاریخ، هویت و دین 
باشــد، یعنی در طراحــی لباس تمامــی این مؤلفه هــا مدنظر قرار 

بگیرد.
گفــت:  پایــان  در  لبــاس  و  مــد  ســاماندهی  کارگــروه  دبیــر 
مؤلفه های همسو با فرهنگ، تاریخ، هویت و دین حتی می تواند 
در دروس ســرفصل های دانشگاه مؤثر باشد. متأسفانه در عصر 
کنونی توانســته ایم کاری در این حــوزه منطبق با مؤلفه ها انجام 

دهیم.

سیدحمیدرضا 
حسینی

اکرم هادی

اکبر جوادی

مهرداد قریب

عزت اللهی

سینما

ز ابداع در خوشنویســـــی تا کجــــاست؟ مر
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جای خالـــی یاغــــی در 
جریان رسانه ای

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
کشور  داخل  رسانه ای  جریان  وقتی 
موضوعات  در  جریان سازی  قدرت 
جریان  می دهد،  دست  از  را  مهم 
و  فرافکنی  با  معاند  رسانه ای 
سیاه نمایی هایش  برجسته سازی 
پای  جای  کردن  محکم  درصدد 

بود. خواهد  خود 
بــرای رســانه ها وظایــف و نقش هــای متعــددی 
می تــوان  آنهــا  جملــه  از  کــه  اســت  شــده  تعریــف 
بــه چهــار کارکــرد، آمــوزش، اخبــار و اطالع رســانی، 
افــکار  و  عقایــد  بســیج گری  یــا  تهییــج  و  ســرگرمی 
عمومــی اشــاره کــرد و از ســویی مــردم بــه عنوان 
مخاطبــان رســانه ها نیــز نیازهایــی دارند کــه وقتی 
رســانه های داخلی در بــرآورده ســاختن آنها ضعف 
در  را  خــود  مســئولیت های  نمی تواننــد  و  دارنــد 
حوزه های یاد شــده بــه خوبی انجام دهنــد؛ نتیجه 
آن گرایــش مــردم بــه ســمت رســانه های خارجی و 

معانــد خواهد بود.
ایــن یــک حقیقت اثبات شــده در علــوم ارتباطات 
اســت که در دنیای کنونی بــدون تبلیغات نمی توان 
تمامــی  بــر  کــه ســایه اش  به گونــه ای  کــرد،  زندگــی 
عرصه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
انگاره ســازی،  بــا  تبلیغــات  اســت؛  شــده  گســترده 
مشــروعیت و اقناع ســازی مخاطبان ســعی در حفظ 
هویــت، تقویــت یــا تغییر هویــت افــراد جامعه دارد 
و اگــر رســانه ها، هویــت اجتماعــی یــک کشــور را در 
نظر داشــته باشــند، باید سراغ برندســازی بروند که 
نقشــی تاثیرگــذار در نظــام تولیــد، شــخصیت افــراد 
جامعــه، اقتصــاد و بســیاری از عرصه هــای دیگر ایفا 

می کند.
واقعیــت ایــن اســت کــه رســانه ها می تواننــد بــه 
ایرانــی  فرهنــگ  از  حمایــت  محرکــه  موتــور  منزلــه 
محســوب شــوند، اگر به مثابه چشــم بینــای جامعه 
و  ایــرادات  و  رصــد  را  عرصــه  ایــن  مشــکالت  تمــام 
مشــکالت آن را بیــان کننــد؛ رســانه ها می تواننــد بــا 
معرفــی مولفه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
اصیــل ایرانــی عــالوه بــر تشــویق آنــان، از مشــکالت 
چرخــه زیست شــان آگاهــی یابنــد و بــرای چاره جویی 
کننــد؛  پیشــنهاد  را  راهکارهایــی  امــر  مســئوالن  بــه 
همچنیــن وســایل ارتباطات جمعــی می توانند نقش 
کم نظیری را در نظارت رونق عرضه شــده به بازارهای 
مصــرف با هدف افزایــش کیفیت آنهــا در جامعه ایفا 

کنند.
امــروزه بحث ســرگرمی مخاطبان گاهی بــه اولویت 
نخســت زندگی انسان ها تبدیل شده است؛ به گونه ای 
که هیچ اتفاقی بدون سرگرمی کامل نیست؛ بیشترین 
مصــرف روزانــه از نظــر زمانــی، علی الخصــوص در بین 
قشــرهای جــوان و نوجوان پیرامون همین امر اســت؛ 
بنابرایــن تا زمانی که تبلیغات و اطالعات ســرگرم کننده 
و توجــه جدی به این امــر در هر دو حوزه مصرف کننده 
و تولیدکننــده محقــق نشــود؛ طبعا این پــروژه ناقص 

خواهد ماند. 
هم اکنــون رقیب رســانه های داخلــی در این زمینه 
کامــال برعکــس کار می کنــد و موج ناامیــدی، رخوت، 
بی انگیزگــی و دور شــدن از فضــا و تــوان داخلــی و 
ایرانــی را ایجــاد می کنند؛ رســانه ها و علی الخصوص 
تمــام  بــا  بایســتی  شــرایطی  چنیــن  در  صداوســیما 
تــوان وارد ایــن صحنه شــوند و بــا رویکــرد منصفانه 
از تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان ایرانــی حمایــت 

کنند.
وقتی یک سریال در شبکه نمایش خانگی می تواند 
شــور و ذوق نوجوانــان را برای پرداختن بــه امر ورزش 
برانگیزاند؛ به گونه ای که به اذعان علیرضا دبیر، رییس 
فدراســیون کشــتی »ســریال یاغــی موجــب افزایــش 
داوطلبــان کشــتی در سرتاســر کشــور شــده اســت«؛ 
چرا رســانه ملــی در پروژه هــای الف ویــژه اش به چنین 
پتانســیل بالقــوه ای بــرای احیــای ورزش اصیــل ایرانی 

نمی پردازد.
ایــن در حالــی اســت کــه ورزش کشــتی در فرهنــگ 
بومــی و ملــی مــا ایرانیان ریشــه ای تاریخــی دارد و این 
اشــتیاق نشــان می دهــد کــه اگــر در حیطــه فرهنگ و 
رســانه بــا محتوای پر انگیــزه و امیــد این چنینی روبه رو 
باشــیم می توانیم جوانان را به ســمت ورزش و کشتی 

سوق دهیم.
ســریال یاغــی در حالــی ســبب اشــتیاق جوانــان 
بــه ورزش کشــتی شــده کــه مخاطبانــش در ادامــه 
بــا راز مخوفــی آشــنا خواهند شــد! و آن هم، وجود 
بانــد تبهــکار در ایــن عرصــه ورزشــی اســت و شــاید 
کشــتی  کالس  ثبت نام هــای  افزایــش  نمــودار  ایــن 
امــا  کنــد!  پیــدا  رونــد کاهشــی  بــاز هــم  نهایــت،  در 
اگــر ســریالی در حــد و انــدازه بودجه هــای ســاخت 
آثــار فاخــری همچــون مختــار و یــا ســلمان فارســی 
قطعــا  شــود؛  ســاخته  قهرمان پــروری  مضمــون  بــا 
می توانــد عــالوه بــر کاهــش میــزان نــرخ اعتیــاد در 
اشــتیاق  افزایــش  موجــب  جامعــه،  پاییــن  ســنین 
خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشــان در کالس های 

شود. ورزشی 
یادمــان نــرود کــه رســانه ها در دنیــای کنونی در 
الیه هــای زیریــن زیســت بشــری رخنــه کــرده و دیگر 
زندگــی بــدون وســایل ارتبــاط جمعــی در مخیله ها 
نمی گنجــد و هنــوز هم جعبه جادویــی دارای نیرو و 
قدرتی هســتند که نمی توان از آن چشم پوشــی کرد 
و یــا منکــر اثرگــذاری فراوانــش بــر روی مخاطبانش 

شد.

نگاه

فرهنگی روایت زندگی یک خانم محتـــرم که در جریان کشف حجاب شهید شد
سپهرغرب، گروه فرهنگی:مستند »یک خانم محترم« به مناسبت سالروز قیام گوهرشاد امروز سه شنبه،  21 تیر ماه ساعت 18 و 53 دقیقه از شبکه دو سیما پخش می شود.

محترم سادات قاضی، بانویی کاشانی بود که در جریان کشف حجاب رضاخانی به شهادت می رسد و نوه او، سید محمد قاضی که در صحنه حاضر بوده این واقعه را روایت می کند.
نیروهای رضاشاه، محترم  خانم را در مسیر بازگشت از زیارت امام زاده به  شدت کتک می زنند و چادر از سرش می کشند. این بانو پس از یک  هفته تحمل درد سرانجام به  شهادت می رسد.

مستند »یک خانم محترم« به کارگردانی و نویسندگی مریم السادات مومن زاده در 52 دقیقه برای پخش از شبکه دو در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی تهیه شده است.

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
بوسنیایی  کتاب های  مترجم 
می گوید پس از چندسال دوری 
از بوسنی و بازگشت به مارش 
»تاحاال  می پرسیدند  ما  از  میرا 
بوسنیایی ها  بودید؟«  کجا 
می گفتند فقط پرچم ایران باید 

کنار پرچم ما باال باشد.
نام بوســنی بــرای جهان با جنگــی دلخراش 
پیونــد خــورده امــا بــرای مــا ایرانی هــا بیشــتر 
یــادآور امتحانی اســت که از آن ســربلند بیرون 
آمدیــم. امتحانــی که به رغم مشــکالت داخلی 
پــس از جنــگ، ملتــی بی گنــاه و تحــت ظلــم را 
در بحبوحــه ای قلدری هــا تنهــا نگذاشــتیم و با 
دست خالی کنار دست های خالی شان ماندیم 

و جنگیدیم.
یازدهــم جــوالی هــر ســال در بوســنی روز 
یــک  از  ســوم  روز  مارش میراســت؛  پایانــی 
راهپیمایی طوالنی در طول مســیری که حدود 
بی ســالح  انســان  چندهــزار  قبــل،  ســال   25
گورهــای  در  وحشــیانه  و  کشــتند  آن  در  را 

دسته جمعی رها کردند.
ســید میثــم میرهــادی، مترجم دو کتــاب از 
زبــان بوســنیایی در همین موضوع بــا عناوین 
»کارت  و  اســت«  مــن  انتقــام  مــن  »لبخنــد 
پســتال هایی از گور« درباره مارش میرا و پیوند 
قلبــی مــردم بوســنی با ملــت ایــران حرف های 

شنیدنی دارد.
ادامــه  در  را  گفت وگــو  ایــن  مشــروح 

می خوانید.

  آقای میرهادی شما دو کتاب را درباره 
سابقه  کرده اید.  ترجمه  آن  جنگ  و  بوسنی 

مارش میرا به چه زمانی برمی گردد؟
شهر سربرنیتسا در شــرق بوسنی قرار دارد 
و هم مــرز بــا صربســتان اســت. از اوایــل جنگ 
بوســنی در ســال 1992 تحت محاصره صرب ها 
قرار گرفت و بر اساس قطعنامه شورای امنیت 
ســازمان ملل هم به عنوان منطقه امن اعالم 

شد.
تعریــف منطقــه امــن ایــن اســت کــه بایــد 
طرفیــن درگیــر خلــع ســالح و نیروهــای حافظ 
صلح سازمان ملل، مســتقر شوند. اما اتفاقی 
که افتاد این بود که در این ســه سال محاصره 
نیروهــای ســازمان ملل بــه این ســمت حرکت 
کردنــد کــه مســلمانان را خلع ســالح کنند و در 
ســال 1995 قبل از این که شــهر سقوط نهایی 
کنــد و صرب ها آن را به طور کامل تصرف کنند، 
عمــًا مســلمانان خلع ســالح شــده بودند اما 
طرف صرب به خاطر حمایتی که از سوی کشور 
همسایه یعنی صربستان می شد، تا بن دندان 

مسلح بود.
وارد  صــرب  نیروهــای  جــوالی  یازدهــم  روز 
سربرنیتسا می شوند و مردم بی دفاع با دست 
خالــی به ســمت پایــگاه نیروهــای حافظ صلح 
ســازمان ملــل می روند تــا از آن ها درخواســت 
کمــک کنند اما نیروهای ســازمان ملــل به این 
بهانــه که تعداد ما کم اســت و امــکان درگیری 
نداریــم، بــرای آن کــه جــان خودشــان را نجات 
دهند به نوعی شهر را تسلیم صرب ها می کنند.

اتفــاق بعــدی این اســت که صرب هــا، زنان 
و مــردان را از هــم جــدا می کننــد تــا آنــان را از 
منطقــه خــارج کننــد اما بعــد به ایــن بهانه که 
مردهــا باید مــورد بازجویی قرار بگیرنــد که آیا 
در جنگ شــرکت داشــته اند یــا از مــردم عادی 
بوده انــد، آن هــا را نگــه می دارند. تــا 4روز بعد 
کسی خبر نداشته که دارد چه اتفاقی می افتد 
امــا بعــد گروه هایی کــه از شــهر فــرار می کنند 
خودشــان را بــه مناطــق آزادشــده مســلمان 
بوسنی می رســانند و تازه خبر پخش می شود 
کــه همه افــرادی که آن جا مانــده بودند، قتل 
عام شده اند. خیلی از کسانی هم که خواستند 
از آن جا فرار کنند به سمت همین جاده نجات 
کــه ایــن روزهــا مارش میــرا از مســیر آن برگــزار 
می شــود، جان ســالم به در نبردنــد. این کلیت 
اتفاقــی اســت کــه در نسل کشــی سربرنیتســا 

افتاده است.

  این مناسک راهپیمایی مارش میرا در 
شکل  زمانی  چه  از  کیلومتری  چندده  مسیر 

گرفت؟
این شــکل مراســم از ســال 2005 آغاز شــد 
و از ابتــدا مردمــی بــود هرچنــد کــه نهادهــای 
دولتــی مثــل ارتــش هــم از جایــی بــه بعــد به 
کمک مردم آمدند. آن ها هم امنیت مراســم را 
تأمیــن می کنند و هم کمپ ها و چادرهایی برپا 
می کنند تا کســانی که در مسیر حرکت می کنند 

امکان استراحت هم داشته باشند.
اما به طور کلی مراســم، یک مراسم مردمی 
اســت و سازمان دهی دولتی به آن معنا ندارد. 
خــود مــردم ســعی می کننــد از افــرادی که در 
مســیر هســتند با قهــوه و میــوه و چیزهایی از 
ایــن دســت پذیرایی کنند. مراســم در ســه روز 
در مســیری حدود 110 کیلومتر برگزار می شــود 
و آن هــا در روزی مقــارن بــه ســوم جــوالی بــه 
قبرســتانی بــه نام پوتوچــاری می رســند که در 

حومه سربرنیتسا واقع شده است.
قربانــی  نفــر   8372 قبرســتان  ایــن  در 
نسل کشــی سربرنیتســا قــرار اســت کــه دفــن 
شــوند و از ایــن رقــم که فقــط شــامل افرادی 
می شــود که هویت شــان و مفقودشدن شان 
مشخص است، چیزی حدود 6 هزار جسد پیدا 
و دفن شــده اســت. اما حدود 2 هــزار نفر هم 
هنوز پیدا نشده اند و معلم هم نیست که پیدا 

شوند.
بــرای همیــن در هر ســال که مــردم در این 
قبرســتان جمع می شــوند، پیکرهــای جدیدی 
کــه تــازه تفحــص شــده اند، تشــییع و تدفین 
می شوند. امســال هم 50 نفر به خاک سپرده 

می شوند.

هویت  شناسایی  از  بعد  این اتفاقات    
می افتد؟

روال ایــن طور اســت کــه بعد از شناســایی 
هویــت به خانواده اطالع داده می شــود چون 
از قبل آزمایش DNA ها ثبت شــده اســت. اما 
گاهی ممکن اســت همه پیکر فرد پیدا نشــده 
باشــد و تنهــا یــک اســتخوان از آن پیکــر بــرای 
تدفیــن، تفحــص شــده باشــد. ایــن بســتگی 

بــه خانــواده دارد کــه اجــازه دهنــد 

همان یک استخوان دفن شود یا نه.
بســیار اتفــاق افتــاده اســت که در یــک گور 
دســته جمعی اجزایــی از بدن یــک قربانی پیدا 
شــده و ســال بعــد در یک گــور دســته جمعی 
دیگــر در جایــی دیگر، بخــش دیگــری از همان 
پیکــر یافــت شــده اســت. چــون می دانیــد که 
صرب هــا پــس از آن کــه افــراد را در گورهــای 
دســته جمعی دفــن می کردند بــرای این که رد 
جنایــت از بیــن برود، گــور را پــس از مدتی بهم 
می زدنــد و بخشــی را بــا لــودر به جــای دیگری 
می بردند. مواردی بوده که اجزای بدن بعضی 
افراد در ســه گور دسته جمعی جداجدا کشف 

شده است.
بنابراین بخشــی از ایــن تدفین ها متعلق به 
افرادی اســت که تازه تفحص شده اند و برخی 
دیگر متعلق به پیکرهایی است که قبًا به خاک 

سپرده شده اند.

بوسنی  در  میرا  مارش  حرکت  بازتاب    
در  افرادی  معموًال  ایران  از  است؟  چه طور 
کشورها  سایر  از  می کنند.  شرکت  مراسم  این 

چطور؟
در بوســنی ظــرف این ســه روز تقریبــًا تمام 
ایــن  بــه  معطــوف  تلویزیونــی  برنامه هــای 
ماجراســت. بــه نوعــی عــزای عمومــی اعــالم 
می شــود و برنامه های تلویزیونی حال وهوای 
ســنگین دارنــد. چیــزی که ما هــم در ایــران در 
برخــی مناســبت ها آن حــال و هــوا را داریــم. 
برخی برنامه ها و شــبکه ها هم به صورت زنده 
این مراســم را در روز آخر پوشــش می دهند؛ از 
ســاعات اولیه که با قرائت قرآن آغاز می شود و 
برخی مقامات صحبت می کنند تا ساعات پس 

از ظهر که خاک سپاری انجام می شود.
گــروه  یــک  اولیــن  بــرای   1396 ســال  از 
سازمان دهی شــده از ایران هم شرکت کردند. 
یــک ســازمان مردم نهــاد بــا کمــک یــک کالــج 
فارسی بوســنیایی ایــن گــروه را برنامه ریــزی و 
جمــع کــرد. ســال اول حــدود 15 نفــر رفتند تا 
امسال که بیش از 50 نفر به این مراسم رفتند.
از کشــورهای دیگــر هم افــرادی که دغدغه 
را  بشــری  حقــوق  بحث هــای  یــا  دارنــد  صلــح 
پیگیــری می کنند بــه این مراســم می آیند حتی 
از  اروپــای غربــی هــم می آینــد.  از کشــورهای 
کشــورهای اســالمی معمــوًال ایــران بیشــتری 
تعــداد شــرکت کننده را دارد امــا از ترکیــه هــم 
تعــداد نســبتًا زیادی هســتند اما بــه طور کلی 
می توانیــد افراد را از کشــورهای مختلفی مثل 
آمریکا و کانادا و آمریکای جنوبی هم می توانید 

ببینید.

 صرب ها چه طور؟
صرب ها انگار فقط تحمل می کنند تا برنامه 
تمام شــود. چون به هر حال این مراســم االن 
یــک رویــداد بین المللــی اســت و بــرای وجهــه 
صرب ها حتی صرب های بوســنیایی اصًا خوب 
نیســت کــه آن را به هم بزنند. امــا فضا، فضای 
ســنگینی است. خصوصًا در آن منطقه که بعد 
از جنــگ منطقــه صرب نشــین شــده اســت. در 

کل مشــکلی نیســت اما بعــد از مراســم خیلی 
محترمانــه و البته به نوعی با زور آدم ها را از آن 

منطقه بیرون می کنند.

این مراسم  در  بار  چند  شما  خود    
شرکت کرده اید؟

یک بار در ســال 96. البته من چندســالی در 
بوسنی زندگی کرده بودم اما مارش میرا را یک 
بار شرکت کردم چون مسیر خیلی سخت است 

و پیاده روی در آن آسان نیست.

فرهنگی  فضای  در  می رسد  نظر  به    
شناخته  جنگ  مسئله  با  صرفًا  بوسنی  ایران، 
ترجمه  خودتان  که  هم  کتاب هایی  و  می شود 
را  مسئله  این  است.  محور  همین  بر  کرده اید 
نقطه  یا  کرد  نگاه  قوت  نقطه  چشم  به  باید 

ضعف؟ خود بوسنیایی ها چه نگاهی دارند؟
بــه  ایــن فرهنــگ  بوســنیایی ها کــه خیلــی 
خاطرســپاری را دوســت دارنــد. خودشــان بــه 
شــدت پیگیرنــد و خیلی هم اســتقبال می کنند 
کــه در جاهــای دیگــر دنیا هــم برگزار شــود. در 
مراســم رونمایــی هــر دوی این کتاب هــا که در 
ایران برگزار شــد، بــرای هر دو نویســنده خیلی 
جالــب بــود که جای دیگــری در دنیا هســت که 

این مسائل برایش مهم باشد.
با توجه به این که ما سابقه ای هم در بحث 
تاریــخ شــفاهی و تاریــخ دفاع مقــدس داریم، 
برایشــان جالب بود که ایران خیلی غنی در این 
زمینه هــا کار کــرده و بدشــان نمی آمــد که این 

تجربیات به آن ها منتقل شود.
البته ادبیات بوسنی منجر به آثار جنگ نیست 
امــا دغدغه خــود من این بــود که نبایــد اجازه 
دهیم این بخش فراموش شــود مخصوصًا به 
این علت که جمهوری اســالمی خیلی کمک کرد 
تا بوســنی امروز وجود داشته باشد و به نوعی 
می توان گفت اســتقالل امروز بوســنی مرهون 

حضور جمهوری اسالمی است.

همین  هم  بوسنیایی ها  خود  باور    
است؟

نســل هایی که جنگ را درک کرده اند، دقیقًا 
همیــن طور فکــر می کنند. یکــی از اتفاقاتی که 
در مــارش میرا می افتد این اســت که بســیاری 
از مــا  را  ایــران  افــراد می آینــد و پرچم هــای  از 
می گیرنــد و ایــن، هــم یــادآور همــان روزهایی 

است که ایران کمک شان کرد.
اتفاق دســت اول مارش میرای امســال هم 
ایــن بود کــه پلیس منطقــه دیروز مانع شــده 
بــود کــه پرچمــی غیــر از پرچــم خــود بوســنی 
ســایت  پربیننده تریــن  باشــد.  راهپیمایــی  در 
بوســنی، این اتفاق را بازتاب داده بود که مانع 
حضــور پرچم هــای ترکیه و ایران شــده اند. من 
نظرات زیر این پست را می دیدم که برایم خیلی 
جالب بود. بسیاری نوشته بودند درست است 
کــه رابطــه تاریخــی دیرینه ای بــا ترکیــه از زمان 
عثمانی داریم اما ما با پرچم ترکیه کاری نداریم. 
آن پرچمــی کــه اجــازه دارد بــاال باشــد، پرچــم 
جمهوری اسالمی است به این خاطر که این ها 
تنها کسانی بودند که به ما کمک 
کردنــد. از این جهت ما 

بوســنیایی ها هیچ مخالفتی نداریــم که در کار 
پرچم خودمان پرچم ایران هم باال باشد.

بعــد از امضــای قــرارداد صلــح دیتــون، یک 
فاصله و شــکافی ایجاد شــد. بخشــی به خاطر 
فشارهای خارجی و شــاید بخشی هم به خاطر 
ضعــف برنامه ریــزی داخلــی از بوســنی فاصله 
گرفتیم و این فاصله بعد هم طوالنی شد. شاید 
ایــن حضــور ایرانی هــا در مــارش میرا را بشــود 

برگشت به عرصه عمومی بوسنی دانست.
ایــن ســوالی کــه در راهپیمایــی مارش میرا 
بســیار از ما پرســیده می شــود بســیار ســوال 
جالب و قابل تأملی اســت که »شــما این چند 
ســال کجــا بودید؟ و چــرا ازتان خبــری نبود؟« 
این ســوال نشــان می دهــد که درخواســت از 
ســمت مردم بوســنی همواره وجود داشته و 
شــاید اگر ما سیاســت گذاری بهتری می کردیم 
همچنــان  می گرفتیــم  بهتــری  تصمیمــات  یــا 

می توانستیم در بوسنی مؤثر باشیم.
هرچنــد کــه ماهــی را هروقــت از آب بگیریم 
تــازه اســت هر بــار که بــه مارش میــرا می رویم 
یک شــروع مجدد است و خود این باعث شده 
که مســتند ساخته شــود، کتاب ترجمه شود، 
گروه هایی رفت وآمد کنند و باز هم حساســیت 
نسبت به قصه بوسنی در جامعه ایرانی شکل 
بگیــرد. این هم بــه نوع خود کمــک می کند به 

ارتقا روابط دو ملت.

چقدر  بگویید.  خودتان  کتاب های  از    
بازخورد داشته اید؟

می شود گفت بعد از آن گپ زمانی که عرض 
شــد جزو اولین آثــاری بودند که این بازگشــت را 
یادآوری می کردند. ما واقعًا در حوزه کتاب خیلی 
کــم کار کرده بودیــم. این کتاب ها کمــک کرد که 
موج ایجاد شود و مجددًا افکار عمومی به این 
قضیه حساســیت پیدا کنــد و برایش ســواالتی 
پیــش بیاید کــه در این حوزه مطالعاتی داشــته 
باشــد. از این جهت به نظــرم بازخوردها مثبت و 
خوب بود و خوشــحالم که توانســتم کمک کنم 

این آگاهی بخشی از این طریق اتفاق بیفتد.

چقدر  بوسنی  در  ایرانی  آثار  نفوذ    
است؟

بــد نیســت. آخریــن کتابی که ترجمه شــده 
کتــاب »مــن او« آقای امیرخانی اســت که چند 
روز پیــش مراســم رونمایی آن هم برگزار شــد. 
کتاب هــای کالســیک مــا مثــل دیــوان حافــظ 
میــان  در  قدیــم  از  کــه  معنــوی  و  مثنــوی  و 
مســلمان ها خوانــده می شــده هــم هســتند 
کتــاب  دارنــد.  را  خــود  جــای  هــم  هنــوز  کــه 
و  آثــار مصطفــی مســتور »اســتخوان خــوک 
دســت های جذامــی« هــم از دیگــر کتاب هــای 
ترجمه شــده و مــورد اســتقبال اســت. جلوتــر 
هم بیاییم بیشــتر علت کمبودهــا به خودمان 
برمی گــردد کــه نرفتیــم آثــار را ترجمــه و تبلیغ 
کنیــم. اما این اقبال هســت و بایــد این تبادل 

فرهنگی تقویت شود.

را  بوسنی  در  ایران  نفوذ  مجموع  در    
چطور ارزیابی می کنید؟

رو به رشد و در حال تقویت است.

سریال خانگی میرهادی

میرهادی از ارتباط ایران و بوسنی می گوید؛

پرچــــــم ایران باال باشد می گفتند فقط 



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا

کشور روزنامه صبح غرب 
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با رأی نمایندگان؛

گزارش تخلفات منطقه آزاد 
اروند به قوه قضائیه

 ارجاع شد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  اروند  آزاد  منطقه  تخلفات  گزارش 
شورای  مجلس  امروز  علنی  جلسه 
اسالمی به قوه قضائیه برای رسیدگی 

به تخلفات ارجاع شد.
روز  علنــی  جلســه  در  نماینــدگان 
شــورای  مجلــس  تیــر   21 سه شــنبه 
اســالمی و در جریــان رســیدگی به گــزارش نهایی هیئت 
تحقیــق و تفحــص از منطقــه آزاد ارونــد، بــا ارجــاع این 
گزارش به قوه قضائیه با 182 رأی موافق، 9 رأی مخالف 
و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه 

موافقت کردند.
اقتصــادی  کمیســیون  گــزارش  نظــری  ســیدغنی 
در خصــوص گــزارش نهایــی ایــن تحقیــق و تفحــص را 
قرائــت کــرد و گفت: نحــوه تأســیس شــرکت های تابع، 
وضعیــت قراردادهــا، پرداخت هــای خــارج از قانــون به 
افــراد، هزینه هــای خــارج از شــمول، ســفرهای خارجی 
مدیرعامــل، اراضی فروخته شــده و اجاره داده شــده و 
پرداخت حقوق، پاداش و مزایا در این تحقیق و تفحص 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین حســاب های بانکی سازمان 
منطقــه آزاد ارونــد مــورد ارزیابی قرار گرفت و مشــخص 
شــد کــه مــاده 3 آئین نامــه معامالتــی مناطــق آزاد در 

خصوص افتتاح حساب رعایت نشده است.
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اقتصــادی مجلس 
اســتفاده  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  اســالمی  شــورای 
غیــر  توافقــات  بــا  از حســاب های مذکــور  غیرمتعــارف 
مطلوب با رؤسای بانک ها برای دریافت تسهیالت بانکی 
در قبال میانگین موجودی حساب بانکی صورت گرفته 
اســت. طبــق ارزیابی هــای مــا دو هــزار و 181 فقــره وام 
اشــخاص حقیقــی و 61 فقــره وام به اشــخاص حقوقی 

پرداخت شده است.
نظری با اشــاره به رهن هتل در مشهد، کیش، تهران 
و چالوس از ســوی منطقه آزاد اروند، گفت: این هتل ها 
بــه مبلــغ 128 میلیــارد ریال بــا توجیه از نقدینگــی مازاد 

رهن شده است.
وی گفت: همچنین 87 میلیارد ریال از وجوه سازمان 
بــه حســاب قرض الحســنه بانک تجــارت شــعبه آبادان 
واریز و 23 میلیارد ریال سود بانکی دریافت شده است.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  دولت  سخنگوی  جهان: 
حجاب  قانون  اینکه  یادآوری 
و   84 سال  مصوب  عفاف  و 
همان  که  بوده  هشتم  دولت 
زمان ابالغ شده و ابالغ جدیدی 
وجود نداشته، تاکید کرد: دولت 
معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین 
حقوق شهروندی هرگز نباید دسته بندی میان 

مردم صورت گیرد.
علــی بهــادری جهرمی با اشــاره بــه وضعیت 
گفــت:  کرونــا،  مجــدد  شــیوع  جهــت  از  کشــور 
خواهــش مــن از هم میهنان این اســت که برای 
حفظ سالمت عمومی استانداردهای بهداشتی 
را جدی تر بگیریم و برای تزریق دز بعدی واکسن 
هــم اقدام کنیــم. تدابیــر الزم برای پیشــگیری از 
تأثیر آفرینی بیشتر این شیوع مجدد هم توسط 
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در نظر گرفته شــده 

است.

تغییر  یا  انتخاب  در  دخالتی  دولت   
سرمربی تیم ملی فوتبال ندارد

پرسشــی  بــه  پاســخ  در  دولــت  ســخنگوی 
دخالــت  زمینــه  در  شــایعات  برخــی  دربــاره 
دولــت بــرای انتخــاب یــا تغییــر ســرمربی تیــم 
ملــی فوتبــال، تصریح کــرد: دولــت دخالتی در 
انتخــاب یــا تغییــر ســرمربی تیــم ملــی فوتبال 
نــدارد. پیــروزی تیم ملی در جــام جهانی متعلق 
بــه همــه مردم اســت. فدراســیون فوتبــال به 
عنــوان متولی، درخواســت هایی بــرای حمایت 
از تیــم ملی فوتبــال به خصوص در پشــتیبانی 
برای اردوهای تدارکاتی و برخی مسائل مالی و 
اجرایی داشته است که صرفا در سطح حمایت 
از تصمیم هــای فنی و کارشناســی فدراســیون 
و تیــم بــوده، دولــت هم اعــالم آمادگــی کرد و 
جلســاتی بــه ایــن منظــور بیــن فدراســیون و 

وزارت ورزش برگزار شد.
بهــادری جهرمی یادآور شــد: وزیــر ورزش در 
اردوی تیــم ملی حاضر شــدند و در جلســه ای با 
حضــور معاون اول گــزارش ایــن دیدارها را هم 
ارائــه کردند. دولت بــرای حمایــت از تصمیمات 
فنــی فدراســیون اعــالم آمادگــی کــرده و تاکید 
داشــته اســت که در هیچ یک از تصمیمات فنی 
فدراســیون و تیــم ملــی دخالــت نمی کنــد، امــا 
آمــاده حمایــت از این تصمیمات اســت. طبیعتًا 
تصمیم هــای فنی بــر عهده فدراســیون فوتبال 

است.

بازیکنان  برخی  دیدار  شایعه  تکذیب    
تیم ملی فوتبال با مخبر

ســخنگوی دولــت در خصــوص دیــدار برخی 
بازیکنان تیم ملی با معاون اول رئیس جمهوری 
اظهــار کرد: هیــچ دیداری با معــاون اول صورت 
نگرفته است. اما مالقات هایی با برخی مقامات 
دولــت صــورت گرفتــه و خــود بنــده بــا رییــس 

دیدارهایــی  فعلــی  سرپرســت  و  فدراســیون 
بــا فدراســیون  وزارت ورزش صرفــا  داشــته ام. 
را  نــکات  و  داشــته  مذاکراتــی  موجــود  تیــم  و 
شــنیده و نتایــج ایــن دیدارهــا در جلســه ای بــا 

حضور معــاون اول که در آن صرفا 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
و وزیــر ورزش و معــاون قهرمانــی 
نماینــده  و  بنــده  وزیــر و شــخص 
وزارت خارجــه و رییس دفتر رییس 
جمهــوری حضــور داشــته اند، ارائه 

شده است.
کــرد:  تاکیــد  جهرمــی  بهــادری 
دولت در مســائل فنــی و تخصصی 
فوتبــال دخالت نکــرده و نمی کند، 
امــا همیشــه پشــتیبان تصمیمات 
فنــی فدراســیون اســت. دولــت با 
جدیــت مدافــع عملکــرد تیــم ملی 

است.

در  باید  مردم  همه    
چارچوب قانون از خدمات عمومی 

و شهروندی بهره مند شوند
وی در پاســخ به پرسشی درباره 

اینکه هفته گذشــته شــاهد ابالغ قانون حجاب 
رئیــس  ســوی  از   84 ســال  مصــوب  عفــاف  و 
جمهوری و به دنبال آن افزایش برخی هجمه ها 
بــه دولت بودیم، سیاســت دولــت در این زمینه 
افــراط و تفریــط مجریــان و  از  بــرای جلوگیــری 
دولــت  تخریــب  جهــت  عــده ای  سوءاســتفاده 
چیســت، تصریح کــرد: همانطــور کــه می دانید 
ایــن قانــون مصــوب ســال 84 و دولت هشــتم 
اســت که در همان دولت هم ابالغ شــده اســت 
و ابــالغ جدیــدی وجــود نداشــته اســت. همــه 
مــا، هــم دولــت و هــم مــردم مکلــف بــه اجرای 
قانــون هســتیم و پیشــرفت و حل مشــکالت و 
ســاماندهی نظــم امــور در گــرو پایبنــدی ما به 
قوانیــن و تحقــق نظم شــهری اســت و تضمین 
حقوق شــهروندی هم در گرو پایبندی به قانون 

است.
بهــادری جهرمــی یادآور شــد: دولــت معتقد 
اســت در ارائه خدمــات عمومی و تامین حقوق 
شــهروندی هرگــز نباید دســته بندی میان مردم 
صــورت گیرد، مــا بــا هرگونه دســته بندی کردن 
و طبقه بنــدی کــردن مردم بــرای ارائــه خدمات 
مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون 
همه مردم از خدمات عمومی و شــهروندی و از 

حقوق اساسی خود بهره مند شوند.

  طرح میان مدت آب شرب غدیر به زودی 
افتتاح می شود

بــه  اشــاره  بــا  ســخنگوی دولــت همچنیــن 
اقدامات دولت برای حل مشکالت آبی در کشور 
اظهارکــرد: طــرح میان مدت آب شــرب غدیر که 
پس از سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان 

پیگیری شد، به زودی افتتاح می شود.

وی افــزود: بــا کار جهــادی و تــالش شــبانه 
روزی همــکاران مــا در وزارت نیرو و تجمیع همه 
ظرفیت های فنــی و تخصصی، این کار 30 ماهه 

در 10 ماه عملیاتی و اجرایی شده است.
88 هزار میلیارد تومان از بدهی های گذشته 

دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شد
بهادری جهرمی با اشــاره بــه اقدامات دولت 
برای بهبود وضعیت ســازمان تامیــن اجتماعی 
اظهار کرد: روال غلط گذشــته برای تأمین منابع 
ســازمان تامین اجتماعی به شــیوه اســتقراض 
از بانک هــا متوقــف و 88 هــزار میلیــارد تومان 
از بدهی های گذشــته دولت به ســازمان تامین 

اجتماعی تسویه شده است.
ســخنگوی دولــت همچنین با اشــاره به خبر 
فعــال شــدن کریــدور شــمالی بــا ظرفیــت 300 
کانتینــر، تاکیــد کرد: این اقــدام کمک می کند به 
مرور شاهد بازگشت جایگاه تاریخی و موقعیت 
اقتصــادی  مناســبات  در  ایــران  جغرافیایــی 

منطقه ای از طریق ترانزیت خارجی باشیم.

مجوز  صدور  برای  دولت  سیاست    
واردات خودرو مقابله با انحصار آن است

وی همچنیــن تاکیــد کــرد: اساســا سیاســت 
دولت برای صدور مجــوز واردات خودرو مقابله 
با انحصار آن اســت و دیگری جبران شــکاف بین 

عرضه و تقاضا است.
اســتانداردها  داد:  ادامــه  جهرمــی  بهــادری 
همــه  بــرای  مشــخصی  قانونــی  ضوابــط  و 
ســرمایه گذاران در زمینــه خــودرو پیــش بینــی 
شــده اســت. اگر ضوابط تعیین شــده که مورد 
رعایــت  قــرار می گیرنــد  وزارت صنعــت  ارزیابــی 
شــوند، امکان فعالیت در مسیر واردات خودرو 

را خواهند داشت.
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  دولــت  ســخنگوی 
رســیدگی بــه اعتراضــات مردمــی بــه پرداخــت 
یارانه هــا، تصریح کرد: نتایج اعتراض به یارانه ها 
در همیــن مرحله از پرداخت یارانه ها مشــخص 

می شود.

انتظار  در  بازرگانی  وزارت  تشکیل  طرح   
تصمیم مجلس است

بــه  پاســخ  در  همچنیــن  جهرمــی  بهــادری 
پرسشی در زمینه معرفی وزیر کار، رفاه و تامین 
اجتماعــی بــه مجلس اظهــار کــرد: در خصوص 
معرفی وزیر رفاه قانون موعد را مشخص کرده 
اســت که ســه ماهه است. طرح تشــکیل وزارت 

بازرگانی نیز در انتظار تصمیم مجلس است.

 هیچگونه اختالس، رشوه و فسادی در 
پرونده تخلف نهاده های دامی صورت نگرفت

وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره وضعیــت 
پرونــده تخلــف نهاده هــای دامــی تصریــح کرد: 
در پرونــده تخلــف نهاده های دامــی، هیچگونه 
اختــالس، رشــوه و فســادی صــورت نگرفــت. با 
ورود بــه موقــع وزارت اطالعــات از بــروز فســاد 
پیشگیری شــد. ســوء جریانات و برخی تخلفات 
از نظامات اداری که صــورت گرفت در مجموعه 
قوه مجریه رســیدگی و برخورد شــد. هیچگونه 
ارز یــا ریالــی در اختیــار شــرکت خصوصــی قــرار 
نگرفــت. رســانه ها از تکــرار عناویــن نادرســت و 

تکدر ذهن مردم خودداری کنند.

جزو  کولبران  امنیت  و  کرامت  حفظ   
اولویت های دولت است

زمینــه  در  همچنیــن  دولــت  ســخنگوی 
آیین نامه ســاماندهی کولبــران و ته لنجی اظهار 
کــرد: این آیین نامه نهایی شــده و به زودی ابالغ 
می شود. حفظ کرامت و امنیت این عزیزان جزو 

اولویت های دولت در این آیین نامه است.

نان  حوزه  در  مشتری  جیب  از  پرداخت   
افزایش پیدا نخواهد کرد

کــرد:  تصریــح  همچنیــن  جهرمــی  بهــادری 
پرداخت از جیب مشــتری در حــوزه نان افزایش 
پیــدا نخواهد کــرد. دســتگاه ها در نانوایی ها در 
حــال نصــب هســتند و اشــراف دولــت در زمینه 
توزیع نان بیشــتر شده است. در حوزه دارو هم 

هیچگونه افزایشی در پرداخت از جیب نداریم.

  دولت نگاه قلکی به بورس ندارد
وی تاکیــد کــرد: در حــوزه بورس هم شــاهد 
ثبــات نســبی هســتیم. دولــت نــگاه قلکــی بــه 
بورس ندارد. از جمله سیاست های جدی دولت 
این اســت که با پیگیری های صورت گرفته سود 
سهامداران پرداخت شد. بیش از 4 هزار میلیارد 
ریال توزیع ســود صورت گرفته اســت. در دولت 
ســیزدهم نیــز حــدود 10 درصــد میانگین رشــد 

داشتیم.
ســخنگوی دولــت در پایــان یــادآور شــد: بــا 
تصمیم جــدی دولت در زمینــه مدیریت مصرف 
بــرق و با همــکاری مــردم و ایجاد زیرســاخت ها 
برای توســعه برق شاهد مشــکل حادی در این 
زمینــه نبوده ایم. دولــت مدیریت برق تابســتان 
را از زمســتان سال گذشــته آغاز کرد و همچنین 
زیــر  دســتگاه های  از  را  بــرق  مصــرف  کاهــش 

مجموعه خود آغاز کرد.

با دسته بندی مردم برای ارائه خدمات مخالفیم

خدمات دولت

مجلس

وزیر ورزش در اردوی تیم 
ملی حاضر شدند و در 
جلسه ای با حضور معاون 
اول گزارش این دیدارها را 
هم ارائه کردند. دولت برای 
حمایت از تصمیمات فنی 
فدراسیون اعالم آمادگی 
کرده و تاکید داشته است که 
در هیچ یک از تصمیمات 
فنی فدراسیون و تیم ملی 
دخالت نمی کند، اما آماده 
حمایت از این...

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
بیماری های  اداره  رئیس  جهان: 
وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل 
تزریق  لزوم  بر  تاکید  با  بهداشت 
تمام  در  کرونا  واکسن  یادآور  دز 
افراد گروه سنی باالی 18 سال که 
از زمان تزریق دز قبلی شان  6ماه 
گذشته است، گفت: اینکه پلتفرم یا نوع واکسن 
نباید  باشد،  چیزی  چه  یادآور  دز  در  تزریقی 
واکسیناسیون  انجام  در  تعلل  یا  تاخیر  سبب 
در  واکسن،  بهترین  همچنان  و  شود  یادآور  دز 

دسترس ترین واکسن است.
دکتــر محســن زهرایی، با اشــاره بــه اینکه رصد 
آمار و اطالعات نشــان می دهــد که موارد کرونا در 
کشــورهای همســایه بویژه عراق و ترکیه طی سه 
هفتــه اخیــر افزایش قابل توجهی داشــته اســت، 
گفــت: ایــن موضــوع می توانــد نگرانــی از انتشــار 
بیمــاری بــه داخــل کشــور را هــم افزایــش دهــد؛ 
زیــرا خیلی از مردم ممکن اســت ســفر کنند و این 
ســبب جابه جایی بیماری بین کشــورها می شــود. 
در داخــل کشــور نیــز آمارهــا نشــان می دهــد که 
طی دو هفته اخیر مــوارد بیماری در حال افزایش 
آمــار در کشــور مــا  ایــن افزایــش  اســت؛ اگرچــه 
هماننــد افزایــش مــوارد در ترکیه و عراق نیســت. 
در کشورهای اروپایی نیز گزارشاتی دال بر افزایش 

بیماری وجود دارد.
وی افــزود: بعد از مدتی که از دریافت واکســن 
یا بهبودی ابتالی طبیعی به کرونا می گذرد، سطح 
ایمنی بــدن افراد کاهش می یابد و در نتیجه بدن 
افــراد کم کم نســبت به بیماری حســاس شــده و 
درصــد ابتالی آنها بــه بیماری تقویت می شــود. از 
ســوی دیگر تغییراتــی در ویــروس رخ می دهد که 
جهش هــای ژنتیکــی ســویه های جدید بــه وجود 
می آید و این ســویه ها پاسخ سیستم ایمنی بدن 

فرد را نسبت به ابتالی قبلی یا واکسن تزریق شده  
قبلــی کاهــش می دهــد و همیــن ســبب افزایش 
ابتالی افراد به بیماری می شــود. ما باید سیســتم 
ایمنــی بدن را فعال نگاه داریــم که برای این کار یا 
بایستی مجددا به بیماری مبتال شده و رنج و خطر 
ابتال به کووید19 را تحمل کنیم یا اینکه با تزریق دز 
یادآور واکســن، خود را در برابر ویروس محافظت 

کنیم.

برای  افراد  ترین  پرخطر  نزده ها؛  واکسن    
ابتال به کرونا

او تاکیــد کــرد: از این رو توصیه شــده اســت تا 
همــه افــراد باالی 18 ســال کــه 6 ماه یا بیشــتر از 
تزریــق نوبــت قبلی واکسن شــان گذشــته اســت 
حتمــا بــرای تزریــق دز یــادآور واکســن بــه مراکــز 
بهداشــتی مراجعــه کننــد. همــه کســانی کــه در 
تعلــل بودند تــا دز اول یــا دوم واکســن را تزریق 
کننــد اکنــون پرخطرتریــن افــراد بــرای ابتــال بــه 
بیمــاری یا عوارض آن هســتند پــس توصیه اکید 
ما انجام واکسیناســیون برای این دســته از افراد 

است.

را  کرونا  واکسن  یادآور  دز  کسانی  چه    
تزریق کنند؟

زهرایی درباره اینکه کدام گروه های ســنی مجاز 
بــه دریافــت دز یــادآور واکســن کرونــا هســتند؟، 
تصریــح کــرد: در گروه ســنی 5 تــا 18 ســال تاکید 
داریم دو نوبت واکســن تزریق شــود. گروه ســنی 
12 تا 18 ســالی که مبتال به بیماری تضعیف کننده 
سیســتم ایمنی هســتند هم می توانند یک نوبت 
دز یــادآور واکســن )دز ســوم( تزریق کننــد. پیش 
از ایــن وزارت بهداشــت توصیــه کرده بــود تا افراد 
باالی 70 ســال، کســانی که بیماری زمینه ای دارند 
و کارکنان مراکز بهداشــتی درمانی پس از گذشــت 

6 مــاه از تزریــق دز آخــر واکســن بــرای تزریــق دز 
یــادآور مراجعه کنند. طی روزهای اخیر نیز به تمام 
افــراد گروه ســنی باالی 18 ســال که شــش ماه از 
تزریــق واکســن قبلی شــان گذشــته باشــد، اعالم 
کرده ایــم که برای تزریــق دز یــادآور مراجعه کنند. 
کســانی که پیــش از این دز ســوم را تزریــق نکرده 
بودند دز یادآورشــان همان دز سوم و کسانی  که 
قبــال دز ســوم را تزریــق کــرده بودند نیــز دز یادآور 

فعلی شان، دز چهارم است.

  بهترین واکسن، در دسترس ترین واکسن 
است

وی با تاکید بر اینکه همچنان بهترین واکســن، 
نــوع  دربــاره  اســت،  واکســن  دســترس ترین  در 
واکســنی که برای دز یادآور تزریق می شــود، اظهار 
کرد: مهم ترین نکته انجام واکسیناســیون اســت. 
درحــال حاضــر عمــوم واکســن های در دســترس 
بــرای واکسیناســیون یادآور، واکســن های داخلی 
ماننــد برکــت، اســپایکوژن، نــورا، پاســتوکووک و 
کووپــارس و... اســت کــه بســیار خوب هســتند و 
در دانشــگاه های علوم پزشــکی به تعداد مناسب 
توزیع شــده اســت. اینکــه پلتفرم یا نوع واکســن 
تزریقــی در دز یادآور چه چیزی باشــد نباید ســبب 
تاخیــر یا تعلــل در انجام واکسیناســیون دز یادآور 

شود.
او ادامــه داد: واکســن ســینوفارم هــم هنــوز 
در مراکــز واکسیناســیون اســت کــه در رصــد آمار 
روزانــه نشــان می دهــد آمار قابــل توجهــی از آمار 
می دهــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  روزانــه  تزریــق 
واکســن آســترازنکا نیــز مدتــی اســت کــه محدود 
تزریــق می شــود و بیشــتر افــرادی کــه قرار اســت 
ســفر خارجی داشــته باشند این واکســن را تزریق 
کرده انــد. واکســن آســترازنکا عمال در حــال جمع 
شــدن از مراکــز اســت، بــه زودی تاریــخ انقضــای 

آخرین محموله هم می رســد و عمال تنها واکســن 
خارجــی کــه از یک هفتــه آینده در کشــور خواهیم 

داشت، واکسن سینوفارم است.

  دیگر نیازی به واردات واکسن نداریم
رئیــس اداره بیماری هــای قابــل پیشــگیری با 
واکســن وزارت بهداشــت دربــاره میــزان ذخیــره 
واکســن های کرونا در کشــور، توضیح داد: عمال 
بــا تولیــد کننــدگان خوبــی کــه در کشــور بــرای 
ســاخت و تولید واکســن کووید19 داشتیم دیگر 
بحث واردات مطرح نخواهد شــد و ان شــاءاهلل 
آخــر ســال توســط  تــا  بــه واکســن  نیــاز کشــور 
تولیدکننــده داخلــی تامیــن می شــود. در حــال 
حاضــر نزدیــک 7 مــاه اســت کــه هیــچ واکســنی 
هم وارد نشــده اســت و فکــر نمی کنــم در آینده 
هــم نیازی به واردات به وجود داشــته باشــد. از 
جهــت ذخیــره واکســن در ســطح دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی و کشــور وضعیــت خوبــی داریم. 
رصــد و پایــش میــزان نیــاز در حال انجام اســت 
تا بر حســب نیازمان تولیدکنندگان واکســن این 

تامین کنند. را  نیاز 
وی افزود: واکسن یک فرآورده بیولوژیک است 
کــه پــس از تولیــد، تاریــخ انقضا خواهند داشــت. 
برســد  انقضایــش  تاریــخ  واکســنی  اگــر  طبیعتــا 

معدوم خواهد شد.

پذیر  واکسن  امیکرون  جدید  سویه های    
است؟

 BA5 و BA4 او با اشــاره به شیوع ســویه های
امیکــرون، درخصــوص میــزان اثرپذیــری واکســن 
بر این ســویه ها، بیان کرد: آخرین بررســی صورت 
گرفتــه نشــان می دهــد کــه ســویه های جدیدتــر 
ســویه های  بــه  نســبت  شــاید  گرچــه  امیکــرون 
قبلــی پاســخ کمتــری بدهنــد، امــا وقتــی همیــن 

واکســن های موجــود را مجــددا به عنــوان یادآور 
تزریق کنیم، پاســخ ایمنی مناســبی ایجاد می کند 
که می تواند از بروز فرم های شــدید بیماری در این 
ســویه ها جلوگیری کند. اکنون که تولید کنندگان 
واکسن در حال تحقیق برای امکان تولید واکسن 
بر روی ســویه های BA4 و BA5 هستند ما باید یا 
از واکســن های قبلی اســتفاده کنیم یا مانند آنچه 
کــه در مورد واکســن آنفلوآنــزا اتفــاق می افتد به 
ســمت تولید واکســن ترکیبی کرونــا برویم )ترکیب 
از کروناویــروس(. در حــال حاضــر  چنــد واریانــت 
نتایــج نشــان می دهــد تزریــق یــک ُدز واکســن از 
واکســن های موجــود کــه بر اســاس ســویه های 
قبلی ساخته شده اند هم می توانند ایمنی خوبی 
در برابر ابتال به فرم های شدید بیماری ایجاد کند.

واکسیناسیون  پایگاه های  توسعه    
مطابق نیاز

زهرایــی دربــاره برنامــه وزارت بهداشــت بــرای 
کرونــا،  واکسیناســیون  مراکــز  تعــداد  افزایــش 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  کــرد:  خاطرنشــان 
کننــدگان،  مراجعــه  تعــداد  و  نیــاز  حســب  بــر 

را توســعه خواهنــد  پایگاه هــای واکسیناســیون 
داد. دانشــگاه های علــوم پزشــکی در ســایت های 
پایگاه هــای  و  مراکــز  آدرس  و  مشــخصات  خــود 
تحت پوشــش خــود را درج کردند تا اطالع رســانی 

عمومی تقویت شود.

ایرانی ها واکسن کرونا تزریق    چند درصد 
کرده اند؟

وی درخصــوص درصــد تفکیکــی میــزان تزریق 
واکسن در کشور، تصریح کرد: با کاهش استقبال 
واکسیناسیون تغییرات درصد واکسیناسیون هم 
اندک شــده اســت. درصــد تزریق نوبــت اول برای 
گــروه ســنی بــاالی 12 ســال حــدود 91.6 درصد و 
برای نوبت دوم 83.6 درصد اســت. در گروه سنی 
5 تا 12 ســال کمترین میزان پوشــش واکسن را با 
25.2 درصــد در نوبت اول و 13.3 درصد در نوبت 
دوم داریــم. اگــر بخواهیــم آمار واکسیناســیون را 
به نســبت جمعیت کل کشــور )حتی کــودکان زیر 
5 ســال که در آمار نیســتند( اعالم کنیم باید گفت 
تزریــق نوبت اول واکســن 77 درصد و نوبت دوم 

69.1 درصد در کل جمعیت است.

همه چیز درباره واکسیناسیون »ُدز یادآور« کرونا

چه کسانی چه واکسن هایی تزریق کنند؟

زهرایی


