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10فرهنگی

تشکیل کمیته خبرنگاران و 
عکاسان آسیب دیده از جنگ

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
آغاز هفته دفاع مقدس  با  همزمان 
عکاسان  و  خبرنگاران  »کمیته 
محوریت  با  جنگ«،  از  آسیب دیده 
توسعه  و  رسانه  مدیریت  باشگاه 
ایران،  یونسکو-  رسانه ای  سواد 

شد. خواهد  تشکیل 
توســعه  و  رســانه  مدیریــت  باشــگاه  کل  رئیــس 
ســواد رسانه ای یونسکو- ایران در نشستی با سردار 
فتــح اهلل جعفــری مدیــر موسســه  پاســدار  ســرتیپ 
خبرنــگاران  موضــوع  گفــت:  باقــری  حســن  شــهید 
آســیب دیده از جنگ در صحن یونســکو مطرح است 
و محوریــت ایــران در این زمینه می تواند کشــورهای 
عضــو را بــه ســمت حمایــت از فرهنــگ انســانی ضد 

کشتار بشری سوق دهد.
حجت االسالم  والمســلمین علی نوریجانی با بیان 
اینکه این موضــوع علی رغم اهمیت زیاد، کمتر مورد 
توجه فعاالن حقوق بشــری بوده است، تصریح کرد: 
همیــن امر ما را بر آن داشــت همزمان بــا آغاز هفته 
دفــاع مقــدس نســبت بــه طــرح و پیگیــری موضوع 
حمایت از خبرنگاران و عکاســان آسیب دیده از جنگ 
بــه شــخصیت شــهید باقــری  و همچنیــن پرداختــن 
بــه عنــوان عــکاس خبرنــگار دفــاع مقــدس و طراح 
بســیاری از اســتراتژی های موثر دفــاع مقدس اقدام 
کنیم و بر این اساس طرح تشــکیل کمیته خبرنگاران 
و عکاســان آســیب دیده از جنــگ را مطــرح و مــورد 
موافقــت دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو- ایران 

قرار گرفت.
یونســکو-  باشــگاه های  فدراســیون  کل  رئیــس 
ایران با اشــاره به نقش و جایگاه شهید حسن باقری 
به عنــوان عــکاس- خبرنــگاری کــه مــدل بی بدیلی از 
فرماندهــی را در دوران دفــاع مقــدس بــه نمایــش 
گذاشــته اســت، خاطرنشان کرد: اینکه شــهید باقری 
در رویکــرد فرماندهی و دفاعی، رونــدی صلح طلبانه 
و انســانی را مالک قــرار داده و حفظ جان انســان ها 
الگوهــای  بارزتریــن  از  بــوده،  اولویــت  در  او  بــرای 
فرماندهی نظامی اســت؛ البته که اساســا رزمندگان 
مــا در موضع دفاعی همواره معتقد بر حفظ جان ها 
و پــرورش روح انســان ها و دفــاع از حقــوق انســانی 
بوده انــد کــه ایــن نقطــه قــوت مــا در دوران دفــاع 

مقدس نیز بوده است.

نوریجانــی تأکیــد کــرد: بــا عنایــت به روحیــه صلح 
طلبانه شــهید حســن باقری در موضــع فرماندهی و 
همزمان با روز جهانی صلح، باشــگاه مدیریت رســانه 
طــی  ایــران  یونســکو-  رســانه ای  ســواد  توســعه  و 
مکاتبه ای پیشــنهاد نامگذاری »روز جهانی صلح« به 
نام شــهید حســن باقــری در تقویم رســمی جمهوری 
اســالمی ایــران را به دولــت پیشــنهاد خواهــد کرد و 
همچنیــن طراحی »جایزه صلح« به نام حســن باقری 
را به عنوان پیشــنهاد به کمیســیون ملی یونســکو- 

ایران ارائه خواهد داد.
در ایــن جلســه ســردار جعفــری نیــز بــا اشــاره به 
ویژگی های خاص شهید حسن باقری در دوران دفاع 
مقــدس، اظهــار کــرد: با نگاهــی به مــدل فرماندهی 
نــگاه  عملیات هــا،  در  باقــری  شهیدحســن  کنــش  و 
انســانی او به مقوالت، بارزتریــن و ویژه ترین نکته ای 
اســت که به چشــم می خورد. اینکــه در بزنگاه ها یک 
فرمانــده تصمیمی اتخــاذ کند که مبتنی بــر کمترین 
آســیب انســانی و بیشــترین آورده باشــد، از او یــک 
نــگاه  بــر  بــا تصمیمــات مبتنــی  فرمانــده تمام عیــار 

اســالمی و انسانی ساخته است.
وی افــزود: مــا در موسســه شــهید باقــری تالش 
کردیــم با جمــع آوری بانک اطالعــات دقیقی از جنگ، 
نســبت بــه ثبــت ایــن ویژگی هــا اقــدام کنیــم. ثبــت 
مســتندات تاریخی یکی از مهم ترین و حســاس ترین 
برهه های کشــو، یکی از کار ویژه های ما در موسســه 

بوده است.
مدیر موسسه شــهید حسن باقری با استقبال از 
تشــکیل کمیتــه خبرنگاران و عکاســان آســیب دیده 
از جنــگ و طرح آن در ســطحی فراســرزمینی، تأکید 
کــرد: رویکــرد مبتنــی بر صلــح و نگاه انســانی جاری 
در یــک رخداد نظامی آن چیزی اســت کــه دنیا باید 
از آن مطلــع باشــد. ایــن ویژگی هــا کمتــر در ســایر 
کشــورها و در میــان فرماندهــان قابــل مشــاهده 

است.
در پایــان این جلســه مقرر شــد طرفیــن با امضای 
تفاهم نامه همکاری نسبت به توسعه همکاری های 
مشــترک از جملــه طراحــی نشــان خبرنــگاری صلــح، 
تولیــد محتــوای بســط دهنــده فرهنــگ مقاومــت و 

شهادت و... اقدام کنند.

خبر

دفاع مقدس

وقتی تصویری در آینه نیست!
سپهرغرب، گروه فرهنگی:  رمان »دختر آن سوی آینه« نوشته الیستا آقائی به تازگی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در این کتاب که داستانش در گروه »رمان ژانر« جا دارد، مخاطب با دنیایی روبروست که در آن، دیگر تصویری در آینه دیده نمی شود. سایه ها، جهان آن سوی آینه را تسخیر کرده اند و دیگر آینه ها حکم گذرگاهی را برای ورود مرگ و تباهی به دنیای آدم ها دارند.
بازماندگان جهان آن ســوی آینه که زمانی تصویر آدم ها بوده اند، با عبور از گذرگاه، به این ســو پناه آورده اند تا شــاید از نابودی به دســت ســایه ها در امان بمانند. در نتیجه جنگی بزرگ در می گیرد؛ جنگی که به یک آخرالزمان ختم می شــود. پس از گذشــت 6 
سال، زمین و ساکنانش با وضعیت جدید کنار آمده اند و به ثباتی نسبی رسیده اند. البته نه تمام دنیا، نه تمام ساکنانش...  شخصیت اصلی رمان »دختر آن سوی آینه« بلورا نام دارد که تنها فردی است که همچنان تصویر خود را در آینه می بیند و چسبندگی 

میان او و تصویرش از بین نرفته است. بلورا برای فرار از گذشته  تلخ خود و پرده برداشتن از راز دختر آن سوی آینه، ناچار می شود به دنیای آشوب زده سفر کند، اما حقیقت فراتر از چیزی است که او تصور می کند...

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
معاون  که  است  مهم  ما  برای 
ای  تجربه  ارشاد  وزیر  فرهنگی 
حوزۀ  معضالت  و  نوشتن  از 
مصائب  تا  باشد  داشته  چاپ 
و  بشناسد  را  ناشران  حوزۀ 
از  خروج  برای  را  درستی  مسیر 

مشکالت انتخاب کنند.
نشســت  ســومین  و  بیســت  و  چهارصــد 
تخصصــی کارشناســی جبهــۀ انقــالب اســالمی 
در فضــای مجــازی و اندیشــکدۀ فضــای مجازی 
مشــارکت  بــا  ژرفــا  راهبــردی  مطالعــات  مرکــز 
دانشــکده های فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
رســانه  و  ارتباطــات  حســین)ع(،  امــام  جامــع 
رفــاه،  دانشــکدۀ  صداوســیما،  دانشــگاه 
خبرگزاری های صداوســیما، فارس، مهر، تسنیم، 
مهــر، میــزان، آنــا، نورنیــوز، پایگاه خبری ســدید، 
جهــان نیــوز و موسســۀ رســانه ای خبر فــوری با 
حضــور »میثــم رشــیدی مهرآبــادی«، نویســنده 
و فعــال حــوزۀ کتــاب بــا موضــوع »چالش های 
ناشــران در ایــام اپیدمی کرونا« برگزار شــد که در 

خالل این نشست به گفتگو با او نشستیم.

 کرونا تمام ابعاد زندگی بشر را متأثر کرد 
به طور خاص اثر این بیماری بر فعالیت ناشران 

چه بود؟
ابتــدای شــروع کرونــا همــه تصــور می کردند 
کــه تأثیــر ســوء زیــادی بــر صنعت نشــر بگــذارد 
بــه خصــوص کــه تعطیلــی اصنــاف در پیک های 
کرونایی، کتاب فروشی ها را نیز با تعطیلی مواجه 
می کرد، مردم ابتدای همه گیری پاندمی در سال 
1398 و اوایل سال 1399 بسیار نگران این همه 
گیــری بودند، در حالی که بعدها مشــخص شــد 
که باید به رعایت دســتور العمل های بهداشــتی 
اکتفــاء کنند؛ چرا که ایــن نگرانی خود این امکان 
را داشــت که سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند 
و بــه دنبــال آن خطر ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا 

افزایش یابد.
فروکــش کــردن ایــن نگرانــی ســبب شــد تــا 
اوضاع صنعت نشــر نیز در کشــور بهبود پیدا کند 
کــه اگر ایــن اتفاق نمی افتــد آیندۀ روشــنی برای 
هیــچ یک از اقشــار درگیر با کتاب اعم از ناشــران، 
نویســندگان و خوانندگان متصور نبود، البته در 
همان دورۀ حدود یکساله برخی تصمیم گرفتند 
تــا دربــارۀ کرونــا بنویســند کــه اغلــب تالش های 
آن هــا معطوف به نــگارش تجربه های شــخصی 
دربارۀ کرونا شــد، برای مثال کتاب به من دســت 
نــزن را خانم فائضه غفارحدادی به رشــتۀ تحریر 
درآوردنــد یا کتــاب دوران کوران را آقــای رایگانی 
نوشــتند کــه در غالب روایــی یا داســتان به بیان 
مصائــب کرونا نوشــتند، زندگــی در روزهای قرمز 
هــم یکی از همیــن کتاب ها بود که حــوزۀ تجربه 
نویســنده اش آقــای محســن باقــری اصــل در 
اورژانس بیمارســتان را مورد بررسی قرار می داد، 
البتــه این کتاب هــا در آن مقطع مورد اســتقبال 
مردم قــرار نگرفت؛ چــرا که مــردم در حال تجربۀ 
عینــی و مجادله با کرونا بودنــد اما به طور قطع 
ثبت این تجارب برای آیندۀ زندگی بشر از اهمیت 
زیــادی برخوردار اســت کــه بخشــی از آن تاکنون 

محقق شده است.
کتــاب به من دســت نزن هــم در حــوزۀ کرونا 
نوشته شده است که اتفاقات دورۀ کرونا را روایت 
می کنــد کــه امــکان دارد بســیاری از خوانندگان 
تجربــۀ مشــابه ای داشــته باشــند امــا ظرفیــت 
ادبی داســتان مخاطب را جذی اثــر می کند. فکر 
می کنــم اواخر ســال 1399 ه.ش بود که مردم تا 
حــدی پذیرفتند باید به کرونــا عادت کنند و فعال 
از زندگــی در کنــار آن اجتنابی نیســت. بعد از این 
تغییر باور برخی از ناشران فعالیت پرسرعت خود 
را آغــاز کردند و بســیاری از آن ها تــا حدودی زیان 

حاصل شده در ایام تعطیلی را نیز جبران کردند.
انتخابــات خرداد ماه ســال 1400 ســبب شــد 
کــه اثرات ســویی بر بــازار شــکل بگیرد و بــازار در 
بالتکلیفــی انتخــاب رئیــس جمهــور قرار داشــته 
باشــد کــه ناشــران از این امــر متضرر شــدند؛ در 
ســال 1399 قیمــت کاغــذ حدود ســه برابر شــد 

بنابراین به ســادگی قابل پیش بینی بود که بهار 
و تابستان 1400 با رشد فرآیند قیمت نهایی کتاب 
رو بــه رو خواهیم شــد، بســیاری از کتاب هایی که 
امروز وارد بازار می شوند تا سه و نیم برابر از سال 
1399 گران تر هستند، البته پیش بینی این گران 
شــدن ســبب شــد که افراد با توجه به نگرانی از 
افزایشــی کتاب در پایــان ســال 1399 کتاب های 

زیادی بخرند.

 تصور نمی کنید این امر در بلند مدت بازار 
کتاب  اهمیت  که  چرا  می کند؛  تضعیف  را  کتاب 
افزون  روز  طور  به  خانوار  خریدماهانه  سبد  در 
بحران  با  بازار  تنیجه  در  می کند.  پیدا  کاهش 

جدی رو به رو خواهد شد؟
قطعــا ایــن افزایــش قیمــت و رویــه توزیــع 
متناسب با آن در طوالنی مدت به ضرر بازار کتاب 
خواهد بود. کســانی که طرفدار کتاب هســتند و 
به طــور دائم در چرخۀ تبادل کتاب حضور دارند، 
زیاد نیست، اشــخاصی که کتاب به هر اندازه هم 
افزایش قیمت پیدا کند از آن دســت نمی کشند، 
هــر چند ایــن افزایش قیمــت سرســام آور و زیاد 
آن ها را نیز دچار چالش جدی کرد، البته این رویه 
بــازار ســبب می شــود تــا دســته ای از مخاطبان 
شــکل بگیرند که پرداخت هزینه کتاب برای آن ها 
همراه با محاســبات اقتصادی است به این معنا 
که اگر بخواهند کتابی تهیه کنند در ابتدا بررســی 
می کنند که این کتاب چه اقالمی را خارج از ســبد 
قضایی آن ها قرار می دهد و اگر احســاس صرفۀ 
اقتصــادی نکنند، هزینۀ این کتاب را به معیشــت 

خانوار اختصاص می دهند.
اتفاق امیدوار کننده در این سال ها این است 
کــه افزایش زیاد قیمت کاغذ ســبب می شــود تا 
ناشــران با دقت بیشتری آثار را تأیید کنند، قیمت 
کاغــذ کتاب هــای بــا کیفیــت باالتــر را در معــرض 
انتخــاب قــرار می دهــد و آثار بی کیفیت شــانس 
کمتــری برای انتشــار پیدا خواهند کــرد همانطور 
کــه بعــد از افزایــش ناگهانی قیمــت کاغذ دولت 
نهم و دهم ناشــران با ســختگیری بیشتری کتاب 
چاب کردند، بهای کاغذ ســبب شد تا این مسئله 
در دولــت دوازدهم نیز اتفاق بیافتد. درســت که 
ناشــران باید برای گذران امور خود کتاب منتشر 
کنند اما این مسئله سبب می شود که کتابی که 
واقعٌا مورد نیاز جامعه است به کتاب فروشی ها 
راه پیدا کند بــه طور کلی پس از همه گیری کرونا 
کتاب های چاپ اول یا تجدید چاپ شده به ندرت 
کتابی در بازار وجود دارد که کیفیت پایینی داشته 

باشد و نیازی از مخاطب را رفع نکند.

 بازار کتاب مثل سینما که دچار فیلم های 
فریب  و  زرد  کتاب های  با  است  شده  گیشه ای 

دهنده نشده است؟!
جنس مخاطب کتاب و سینما متفاوت است؛ 
نــام جــذاب و طرح جلــد زیبا عناصر کتــاب تجاری 
و جذابیــت بصــری اســت امــا باید توجــه کنید که 
دایره افــراد کتابخوان به معنــای واقعی محدود 
اســت و این افراد با یکدیگر ارنبــاط دارند بنابراین 
اگــر کیفیــت کاری پاییــن باشــد بــه صــورت بینــی 
کتابخوان ها شــهره می شود، البته کم رنگ بودن 
مرزبندی های سیاسی بین کتابخوان ها نیز مزید بر 
غ از نگاه سیاسی با یکدیگر  علت شــده تا افراد فار
ارتباط داشته باشــند و کتاب های با کیفیت پایین 
به راحتی شــناخته شوند بنابراین اگر کتابی صرفٌا 
با دید تجاری نگاشــته شده باشد به سرعت رسوا 

می شود و مخاطب آن را رها می کند.
در ســینما نــام بازیگــر، ژانــر فیلــم و عوامــل 
متعــدد دیگــری می تواند بــه موفقیــت فیلم در 
گیشــه منجر شود و در نهایت بیننده فیلم شاید 
90 دقیقــه از عمر و مقداری از درآمد خود را خرج 
دیدن این فیلم کند اما فاصله زمانی که کارگردان 
وتهیه کننده ای بخواهد بار دیگر به گیشه برگردد 
و شما اثر او را ببینید دست کم دو سال است که 
اتفاقــات را فراموش می کنید اما خاطرۀ مطالعۀ 
یک کتــاب بی کیفیت به ســادگی از بین نمی رود؛ 
چرا که ناشــران کتــاب به طور هفتگــی یا ماهانه 
یک یا چنــد کتاب را چاپ می کننــد و اگر مخاطب 
را نادیــده بگیرند، آن ها دیگر مشــتری انتشــارات 

نخواهند بود و کتاب های ناشر دیگری را امتحان 
می کنند، عرصۀ کتاب، بســیار مهم اســت، امکان 
دارد که شما تصور کنید کتابی پرفروش می شود 
امــا نظــر مخاطب را جلــب نکند یا کتابــی که فکر 
نمی کنید به موفقیت دســت پیــدا می کند، البته 
عواملی مثل تبلیغات یا خرید سازمان ها نیز برای 
تجدید چاپ اهمیــت دارد اما کیفیت از هر چیزی 
مهم تر است، البته مثال های محدود نقضی هم 

وجود دارد اما این مثال ها فراگیر نیستند.

در  مردم  حضوری  آمد  و  رفت  کاهش   
خیابان ها و به طبع کاهش حضور در خیابان ها، 
مردم را ترغیب کرد تا از اشکال نوین کتاب خوانی 
و...  آنالین  فروش  سایت های  افزارها،  نرم  مثل 

استفاده بیشتری کنند؟
البتــه بایــد بیــن این هــا تفکیــک قائــل شــد، 
برنامک هایــی مثــل فیدیبــو و طاقچه کــه نوعی 
پیشــرفته تــر از پــی دی اف هســتند؛ بررســی ها 
نشــان می دهد افرادی که دنبــال کنندۀ این نرم 
افزارها هســتند اگر قسمتی از یک کتاب را در این 
برنامه ها مطالعه کنند و بپسندند اقدام به تهیۀ 
نســخۀ فیزیکی آن کتاب می کنند؛ چراکه اساســٌا 
ارتباط بهتری با نسخه های فیزیکی برقرار می کنند 
بــه خصــوص این کــه فــروش کتــاب بــا امضای 
نویســنده فراگیــر شــد تــا جایــی کــه بســیاری از 
فروشگاه های کتاب مجازی با برگزاری جشن های 
امضای کتاب گســترش پیدا کردند و نسخه های 
بســیاری از این کتاب ها به فروش رفت، البته بعد 
از جشن امضاء با افت فروش رو به رو می شدند 
اما روند متوقف نمی شــد، فروش آنالین نسخۀ 
فیزیکــی با خدمات پســتی از انــواع فروش کتاب 
بــود کــه فراگیر شــد و با همکاری شــرکت پســت 
فــروش اینترنتی کتاب فروشــی ها رشــد پیدا کرد 
و نســخه های تک هم با همکاری پست به دست 
مشتری رسید، مزایای فروش اینترنتی سبب شد 
که ناشــران در کنار جشــنواره های فصلی فروش 
کتاب با استفاده از ظرفیت جشنواره های فصلی 
بــه پخــش کتاب های خــود بــا تخفیــف 20 تا 30 

درصدی بین مشتریان اقدام کنند.
فراگیری کرونــا و فروش اینترنتی برای برخی از 
کتاب فروشــی ها که فقط امــکان پخش فیزیکی 
کتــاب را داشــتند باعــث شــد دچــار نگرانی هایی 
شــوند که البته آن ها را مجاب کــرد تا فکری برای 
گســترش امکانات پخش مجازی کتاب های خود 
کنند تا جایی که گاهی علی رغم کاهش مقطعی 
ایــن کتــاب فروشــی ها  از  محدودیت هــا برخــی 
اذعان می کردند که فروش اینترنتی آن ها برابر یا 

بیشتر از فروش در محل واحد تجاری است.
نکتــۀ مهم بعدی این اســت که قــدم زدن در 
محیــط فیزیکی کتاب فروشــی ها و انتخاب کتاب 
از میــان حجمــی انبوه بــرای آن ها اثــری درمانی 
دارد کــه هیچ چیز توان پر کردن جای آن را ندارد، 
بارهــا پیش آمــده که ناگهان کتابی را ناخواســته 
از میان کتابخانه برداشــتیم و با مطالعه بخشی 
از آن تصمیم به خرید گرفته ایم، بنابراین شــاهد 
هســتیم که کاهــش محدودیت های بهداشــتی 
اســتفاده از ابــزار مجــازی برای حضــور در فضای 
کتابخوانــی را کاهــش می دهد و اهالــی کتاب با 
حضور در کتابخانه ها و کتاب فروشــی ها آرامش 

پیدا می کنند.

 چالش های حوزۀ نشر در ایام شیوع کرونا 
کدام هستند؟ برای مثال نویسنده به طور قطع 
کتاب  نگاشتن  جهت  پژوهشی  کار  انجام  برای 
از  چالش هایی  چه  می شد،  مشکل  دچار  خود 

این دست برای شما پیش آمد؟
امــروز بســیاری از ایــن چالش هــا از بیــن رفته 
اســت، در ابتــدای کرونــا نویســندگانی کــه درگیر 
نگاشتن کتاب های پژوهشــی بودند و برای تهیه 
داده هــای مــورد نیــاز مجبور بودنــد تــا روزانه با 
چنــد راوی مصاحبه کننــد، اذعــان می کردند که 
ابتدای بحران کرونا افراد زیادی حاضر به برگزاری 
جلســات مصاحبه نبودند؛ چراکه طبیعتٌا از کرونا 
هراس داشــتند. بنده درگیر یک پروژۀ مطالعاتی 
بــودم که در ابتــدا قرار بود جلســات مصاحبه در 
20 مصاحبــه خالصه شــود، اما گفتگوهــا به 65 

جلســه رســید و ما همــواره در پیک های مختلف 
کرونا درگیر استرس هایی مانند درگیر شدن یکی 
از طرفیــن با بیماری، مرگ نویســنده یــا راوی و... 
بودیم اما امروز با مشــخص شــدن پروتکل های 
بهداشــتی و رعایــت دســتورالعمل ها مشــکالت 
زیادی حل شــده و پژوهش ها با ســختی کمتری 
انجــام می شــود، البتــه محتــاط شــدن ناشــران 
برای چــاپ آثار، نویســندگان را دچار ســردرگمی 
کرد و بســیاری از آن ها برای انتخاب ســوژه مورد 

پسندشان دچار مشکل شده بودند.
مهمتریــن  از  یکــی  دیجیتــال  چــاپ  شــاید 
مزیت های دوران کرونا بــود که آثار زیادی در این 
قالب چاپ شــد و آثــاری که مورد پســند جامعه 
کتابخوان قرار می گرفت به طور گســترده انتشــار 
پیــدا می کرد کــه مزیت های بیشــتری نســبت به 

روش های سنتی داشت.
آن  نویســندگان درگیــر  کــه  چالــش دیگــری 
شــدند، مربوط به آن هایی است که بیمار شدند 
و کرونــا را حس کردند، شــاید در نــگاه اول برخی 
غ از هر  بگویند نویســنده ای که کرونا می گیرد فار
مشــغلۀ دیگــری می تواند دو هفته به نگاشــتن 
بپردازد اما واقعیت این است که این بیماری فرد 
را بسیار تضعیف می کند و تا بازیابی مجدد توان 
مــدت زیادی از کار بــاز می ماند، اتفاقــی که برای 
برخی از نویســندگان چنــد بار تکرار شــد و اثرات 

سوء زیادی بر بازار کتاب داشت.

و  ناشران  به  کمکی  چه  مجازی  فضای   
آن ها  بین  بهتری  ارتباط  تا  می کند  کتابخوان ها 

برقرار شود؟
مهم تریــن ویژگــی کــه فضــای مجــازی دارد، 
عدالــت تبلیغی بین آثار منتشــر شــده اســت، در 
گذشــته بســیاری از کتاب هــا که محتــوای خوبی 
داشــتند اما فرصــت تبلیغ مناســب بــه آن ها در 
فضای حقیقی داده نمی شــد با شکست رو به رو 
شــدند اما فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
این فرصــت را در اختیار نویســندگان قرار داد که 
آثــار خــود را معرفی کننــد و افراد بیشــتری نیز از 
انتشار یک کتاب آگاه شوند، نویسنده بستری در 
اختیار داشــت که امکان معرفی اثر در آن فراهم 

بود.
پیــش از کرونــا یکــی از نــکات حائــز اهمیــت 
بــرای ناشــران محلی بود کــه مراســم رونمایی از 
یــک کتــاب را برگــزار می کردنــد تــا امــکان دعوت 
از افراد بیشــتری فراهم باشــد، مراســم هایی که 
دغدغه هــای بســیاری را نیــز برای ناشــران ایجاد 
می کــرد، ماننــد هزینۀ برگــزاری این مراســم ها یا 
پر شــدن و خالی ماندن ســالن برگــزاری رونمایی 
کــه فراگیر شــدن فضــای مجــازی و شــبکه های 
اجتماعی به ناشــران کمک کرد تا بســیاری از این 
مشــکالت رفــع شــود و افــراد زیادی هــم امکان 
شــرکت در مراســم های رونمایی را داشته باشند 
از طرفی برای کتاب های بیشتری مراسم رونمایی 
برگزار شــود، آثار مثبت این فرآیند ســبب شــد تا 
بنــده تصور کنم که بعد از مهار پاندمی کرونا هم 
این رویه باقی بماند. جمع بندی بنده این اســت 
که کرونــا در مجموع به نفع فعاالن عرصۀ کتاب 
تمام شــد، البته برای کســانی که هوشمندانه در 
ایــن عرصه حضور پیــدا کردنــد و از ظرفیت هایی 
مانند فضای مجازی اســتفاده کردند اما کسانی 
کــه تغییــرات طوالنــی مــدت ناشــی از کرونــا را 

نپذیرفتند دچار اضمهالل شدند.

 قالب های نوینی مانند کتاب صوتی چه 
کمکی به اهالی کتاب در پاندمی کرونا کرد؟

بســیاری از ناشــران تصور می کردند که فراگیر 
شــدن کتاب صوتی به فضای نشــر کمــک زیادی 
خواهــد کرد اما بررســی های بنده این مســئله را 
رد می کنــد. شــاید یکی از دالیل عمــدۀ این عدم 
موفقیت بخشی از این کتاب ها، انتخاب نادرست 
شــخصی بود که کتاب ها را می خواند که آشنایی 
با فضای کتاب را نداشت بنابراین علیرغم صدای 
خــوب، عملکــرد موفقــی نداشــتند، ضمــن این 
که یکــی از کاربردهــای اصلی کتــاب صوتی حین 
ســفرها بود اما با فراگیر شــدن کرونا، سفرها نیز 
به طور چشــمگیری کاهــش پیدا کردنــد بنابراین 

این بازار این دست از کتاب ها کساد شد.
تجربیــات موفقی هم در کتــاب صوتی وجود 
داشــت، ماننــد صــدا ســازی و خوانــدن برخــی 
کتاب ها توســط نویســنده بــود از جمله انتشــار 
کتاب صوتی »قیدار« بود. یکی از پیشــنهادات ما 
برای موفقیت کتاب های صوتی که نویسندگان را 
نیز از آن آگاه کردیم پیشنهاد انتشار نسخۀ صوتی 
کتــاب ویــژۀ نابینایان بود، اتفاقی کــه اگر محقق 
شود، آثار مثبت زیادی در جامعه خواهد داشت، 
آن ها علیرغم نابینایی به دلیل نعمت های دیگری 
که خداوند به آن ها بخشیده تجربه های موفقی 
در انتشار آثار صوتی داشتند. کرونا در حوزه های 
مختلفــی ماننــد کتاب آثــار مثبت زیادی داشــت 
و کســی کــه کرونــا را پذیرفــت و به دنبــال راهکار 
مواجهــه با آن رفت، توفیق پیدا کرد به زعم بنده 
افزایش قیمت کاغذ و ســایر ابــزار فیلمو زینگ از 

مهم ترین چالش های آینده ناشران است.

فکر می کنید که نشر کاغذی از بین برود؟
بنده معتقدم که نشــر کاغذی هیچ گاه از بین 
نمــی رود همانطــور کــه بــا فراگیر شــدن عکس 
دیجیتــال هیچوقت نســخه های چاپی عکس ها 
از بین نرفتند یا مطبوعات کاغذی نابود نشــدند 
و البتــه جامعــه نویســندگان و ناشــران از دولت 
جدید انتظار دارند که برنامه ای برای کنترل قیمت 
و بازار کاغذ و چاپ کنند به زعم بنده صنعت نشر 
از چالش های مربوط به کرونا عبور کرده اســت و 
امروز مهم ترین دغدغۀ ناشران موضوعی است 

که اشاره کردم.

کاغذ  خرید  برای  بیشتر  یارانۀ  پرداخت   
مدنظر شما است یا موضوع دیگری؟

یارانه نشان داد که راهکار موفقی برای کنترل 
بــازار کاغذ نبود؛ چرا که نســبت کاغــذی که برای 
صنعت نشر کتاب استفاده می شود در مقایسه 
با سایر مصارف کاغذ مانند تبلیغات بسیار ناچیز 
است، البته آزادسازی قیمت کتاب مدنظر نیست 
و همانطــور کــه گفتم در قیاس با ســایر مصارف 
کاغــذ ناچیــز اســت اما ایــن توزیــع یارانــه باید با 
طراحــی جدیــد، توســط مدیرانــی متخصص در 
فرآیندی شــفاف به ناشــران ارائه دهند، البته در 
دوره های اخیر پخش کاغذ بســیاری از مشکالت 
رفع شــد و افراد زیادی در اخذ کاغذ برای انتشــار 
کتــاب و صــرف آن در مصارف دیگر نــاکام ماندند 

اما فرآیندها باید شفاف تر شوند.

سبب  وارد  برسر  موانع  و  تحریم ها  آیا   
افزایش قیمت کاغذ شد؟

بنده به شخصه تجربه ای پیدا نکردم که ورود 
کاغذ به کشور به دلیل تحریم دچار مشکل شده 
باشد اما همانطور که گفتم حجم کاغذ مصرفی 
بــرای کتاب نســبت بــه حوزه های دیگــر محدود 
اســت اما تبعــات آن ها دامن گیر حوزۀ نشــر هم 

می شود.

به  ارشاد  وزیر  انتساب  می کنید  فکر   
تنهایی مشکالت حوزۀ نشر را رفع می کند؟

برای فعاالن حوزۀ نشر بیش از آن که شخص 
وزیــر ارشــاد اثــر گــذار باشــد، انتســاب معــاون 
بــه  فرهنگــی وزیــر اهمیــت دارد؛ چراکــه وزیــر 
سیاســت گذاری کالن می پــردازد امــا این معاون 
فرهنگی وزیر اســت که باید روابط بین ناشران و 
دولت را تنظیم کند. برای ما مهم است که معاون 
وزیــر تجربه ای از نوشــتن و معضالت حوزۀ چاپ 
داشته باشد تا مصائب حوزۀ ناشران را بشناسد 
و مسیر درستی را برای خروج از مشکالت انتخاب 
کننــد بنابرایــن امیدواریم که وزیر محترم ارشــاد 
برای انتخاب معاون فرهنگی از مسائل سیاسی 
فاصلــه بگیرنــد و فــردی را انتخاب کننــد که وجه 
تخصصی وی بر سایر مسائل غلبه داشته باشد، 
معاونــت فرهنگی برخــالف معاونت های دیگری 
مانند هنر یا ســینما و مطبوعاتی که ریشه هایی 
از سیاست در آن ها مؤثر است، معاونت فرهنگی 
می تواند با فراخت از این دغدغه ها انتخاب شود 
و تجربه های مفیدی برای ناشــران بعــد از این 4 

سال باقی بماند.

یر ارشاد  مهم است که معاون فرهنگی وز
مصائب ناشران را بشناسد

حوزه نشر
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11 فرهنگی

فرهنگ شناسی

پنــج رســـم فرهــــنگی
 از سراسر جهان

سپهرغرب، گروه فرهنگی: فرهنگ ها 
و سنت های متفاوتی در سراسر جهان 
آن  از  بخشی  همگی  که  دارد  وجود 
سیاره  که  می آیند  حساب  به  چیزی 
برای  را به مکانی جذاب و متنوع  زمین 

زندگی تبدیل کرده است.
فرهنگــی،  تنوعــات  و  تفاوت هــا 
ســنت ها و آداب و رســوم موجــود در سراســر جهــان 
بخشــی از زیبایی هــای زندگی روی کره زمین محســوب 
می شوند، با این حال این تفاوت ها در بسیاری از مواقع 
بــرای افراد غیربومــی که به یک منطقه وارد می شــوند 

عجیب، شگفت آور و گاهًا ناراحت کننده است.

 تفاوت سنت، عرف و فرهنگ
فرهنــگ ترکیبــی از عقایــد، باورهــا، رســوم، هنرهــا و 
رفتارهــای اجتماعــی خــاص همــه افــراد ســاکن در یک 
جامعه مشــخص و در اصــل جوهره هر جامعه اســت، 
چیــزی کــه عمیقــًا در بطن یــک جامعه ریشــه دوانده و 

مخصوص جمعیت خاص آن می شود.
ســنت نیز عبارت اســت از یک فعالیت، رویداد یا رفتار 
خــاص کــه بارهــا و بارهــا از نســلی به نســل دیگــر تکرار 
شــده و هم چــون فرهنــگ عمیقــًا در دل یــک جامعــه 
ریشــه دوانده است. ســنت ها منحصر به جوامع خاص 
و معمــوًال برآمــده از باورها و شــرایط محلی هســتند و 
می تواننــد بــه طیــف گســترده ای از زمینه هــای مختلف 
زندگی روزمره مربوط شوند. الزم به ذکر است که سنت 

با عرف فرق دارد.
عــرف یک رفتاری جمعی اســت که هنوز بــرای تبدیل 
شــدن به ســنت کامًال فراگیر نشــده با این حال چنانچه 
تعــداد کافی از افراد یک جامعه ایــن رفتار را برای مدت 

زمان طوالنی تکرار کنند، تبدیل به سنت می شود.
و  تفکیک ناپذیــر  بخــش  گوناگــون  ســنت های 
منحصربه فــرد هر فرهنگ هســتند و به انســان در درک 
ایــن واقعیــت که چه کســی اســت و به کجا تعلــق دارد 
کمک می کند. این حقیقت فراتر از این است که ساکنان 
یــک جامعه به ســنت مورد نظــر پایبند هســتند و آن را 
اجــرا می کنند یا نه. در هر صورت ســنت و فرهنگ کامًال 
با یکدیگر تلفیق یافته و در طول نســل های بی شــماری 
توســعه داشته اند. سنت بخشــی از میراث فرهنگی هر 
جامعــه و تشــکیل دهنده ماهیــت هر فرد متولد شــده 
در آن جامعه به حســاب می آیــد. در ادامه با تعدادی از 

سنت های فرهنگی جهان آشنا می شویم:

 انگلستان
عالوه بر سنت هایی که برای گرامیداشت افراد خاصی 
برگــزار می شــود، بســیاری از کشــورها ســنت هایی دارند 
که بر اســاس آن به طور گســترده تری به مــردگان احترام 
می گذارد. به عنوان مثال در انگلستان و سایر کشورهای 
مشــترک المنافع، ســاعت 11 صبح روز 11 نوامبر دو دقیقه 
ســکوت می شود. این تاریخ زمان به پایان رسیدن جنگ 
جهانــی اول در ســال 1918 را نشــان می دهــد و ســکوت 
امروزه مردم به گرامی داشت فداکاری های کسانی انجام 

می گیرد که به مقابله با ظلم پرداختند.
تبدیل شــدن عادات غذایی به یک سنت، حوزه های 
کمــی از زندگــی روزمــره انســان ها را در بــر می گیــرد. از 
وســایلی کــه بــرای غــذا خــوردن مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرد تا نحوه نشســتن ســر میز غذا، غذاهایی که در 
زمان های خاصی از ســال ســرو می شــود، مــواد غذایی 
مــورد مصــرف در هر وعــده غذایــی و غیره، ســنت های 

مبتنی بر غذا تقریبًا بخش مهمی از هر فرهنگی است.
انگلســتان یکی از کشورهایی اســت که سنت غذایی 
خــاص دارد. یکــی از این ســنت ها درباره کیک عروســی 
اســت. در این کشــور زن و شــوهر باالتریــن طبقه کیک 
عروســی خود را منجمد می کنند و سال بعد، در مراسم 
ســالگرد ازدواج خــود آن را اســتفاده می کننــد. مــردم 
انگلســتان معتقدنــد این عمــل برای زوجین با شــانس 
همراه اســت. کیک های عروســی ســنتی در انگلستان با 
مارزپیــان و آیســینگ رویال تهیه می شــوند تا از فاســد 

شدن آن ها در طول مدت انجماد پیشگیری شود.
بســیاری از ســنت ها روی زمین صاف انجــام می گیرد، 
بعضــی از آن ها طی ســال های طوالنی بــا تغییراتی گاهًا 
عجیب وغریــب همــراه بوده اند. برای مثال در انگلســتان 
ســنت عجیبی با عنــوان غلتاندن پنیر وجــود دارد که هر 
مطابــق با آن در هــر روز از تعطیالت بهاری، جمعیتی روی 
تپه گلوسترشایر جمع می شوند تا به دنبال پنیرهایی که 
از باالی تپه با سرعتی معادل 70 مایل در ساعت به پایین 
غلتانده می شود بدوند. در این رسم رقبا برای جمع آوری 
هفت تا 9 پوند پنیر دابل گالستر با هم مسابقه می دهند. 

برنده یک پنیر مرغوب جایزه خواهد گرفت.
ریشــه های ایــن ســنت بــه بیــش از 200 ســال پیش 
بازمی گــردد، امــا در ســال های اخیر و با توجــه به نقش 
پررنــگ اینترنت در اشــاعه شــهرت آن، عالوه بــر بومیان 
از  بین المللــی  شــرکت کنندگان  و  بیننــدگان  میزبــان، 
نیوزلنــد، نپــال و ایاالت متحده آمریــکا نیــز بــوده اســت. 
حضــور ایــن میهمانــان باعث افــزوده شــدن مجموعه 
جدیدی از آداب و رســوم به سنت قدیمی غلتاندن پنیر 

نیز شده است.

 هند
بســیاری از فرهنگ هــا در سراســر جهان ســنت هایی در 
رابطــه با پوشــاک دارند. علی رغم بســیاری از نقــاط دنیا که 
لباس عروس ســفید اســت، عروســان هندی لبــاس قرمز 
می پوشند. این لباس بسته به منطقه ای که عروس و داماد 

زندگی می کنند یا ساری قرمز رنگ یا لهنگا خواهد بود.

نگاه

موضوع خلق محتوا 
و چه در  و کاراکتر
زمینه حمایت از توزیع 
و نظارت برای تولید 
محصول استاندارد ما 
معتقدیم اگر بخواهد 
کاال و خدمات ایران 
ساخت در کشور و 
فراتر از مرزها بازار 
خودش را به دست 
بیاورد باید سه حوزه 
باهم همکاری جدی و 
نزدیک داشته باشند، 
یکی دولت به عنوان 
وز  تسهیل گر و ناظر که ر
وز باید حمایتش  به ر
را از تولیدکننده 
بیشتر بکند، دیگری 
نهادهای ایجاد کننده 
استانداردها و قوانین 
نظارتی و در انتها خود 
تولیدکنندگان به عنوان 
هسته اصلی...

مهلت ارسال آثار به جایزه کتاب سال تمدید شد
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را تا 20 مهر ماه سال 1400 به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.بر اساس این فراخوان، آثار ارسالی باید برای نخستین بار در سال 1399 منتشر شده باشند و جزو کتاب های کمک درسی و عکس برداری شده نبوده و همچنین کتاب باید دارای برگه اعالم وصول باشد.

تنها کتاب هایی در این جایزه مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرند که پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت نام را در تارنمای جایزه تکمیل و به همراه دو نسخه از کتاب به دبیرخانه ارسال کند. همچنین گفتنی است آثار دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.
کتاب های داستان کوتاه، داستان بلند و رمان بزرگسال، نقد ادبی، مستندنگاری، شعر بزرگسال و شعر کودک و نوجوان به دلیل همپوشانی با »جایزه جالل آل احمد« و »جشنواره شعر فجر« در جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران داوری و بررسی نمی شوند.

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
حسین  »امام  دور  راه  از  زیارت 
)ع(« مورد تاکید بسیاری از »ائمه 
از  که  حدی  به  بوده  )ع(«  اطهار 
شده  نقل  )ع(«  صادق  »امام 

است.
میر احمدرضا حاجتی پیرامون 
جایــگاه و ارزش هــای نهفتــه در پیــاده روی اربعین 
گفت: پیاده روی اربعین طی ســالیان گذشــته رشد 
و گســترش بســیار یافتــه و بســیاری از دلــدادگان 
حســینی را به خود جذب کرده، اما با ورود ویروس 
کرونــا و درگیــر شــدن بخــش عمــده ای از جامعــه 
بــه ایــن ویــروس و خطــرات ناشــی از ایــن بیماری 
پیاده روی اربعین امســال همچون ســال گذشــته 
برگــزار نخواهد شــد اگرچــه در مــورد ثــواب زیارت 
»امــام حســین )ع(« در اربعین حســینی از ســوی 
»ائمه معصومــه )ع(« تاکید ویژه ای انجام شــده، 
اما زیارت از راه دور بهترین جایگزین برای پیاده روی 

اربعین برای امسال به حساب می آید.
کتــاب  در  داد:  ادامــه  راســتا  همیــن  در  وی 
محمــد  »امــام  از  روایت هایــی  الزیــارات  کامــل 
باقر)ع(« بیان شــده که ایشــان تاکید ویژه بر زیارت 
»سیدالشــهداء)ع(« داشــته اند ایشــان همچنین 
تاکیــدات ویــژه ای بر زیــارت »امــام حســین )ع(« از 
راه دور کرده انــد، همیــن امــر نشــان می دهــد که 
زیــارت از راه دور می توانــد تــا حد زیــادی از اهمیت 
برخــوردار باشــد و نیاز نیســت کــه حتما زائــران در 
شرایط خاصی مانند گسترش بیماری کرونا به زیارت 

»سیدالشهداء)ع(« بروند.
حاجتــی به نحــوه زیــارت »امام حســین)ع(« از 
راه دور اشــاره و ابراز کرد: روایات متعددی در مورد 
نحوه زیارت »امام حسین)ع(« از راه دور بیان شده 
اســت، در یکی از ایــن روایات از »امام صــادق )ع(« 

مبنی بر ارزش و اهمیت زیارت »امام حســین )ع(« 
از راه دور نیز نقل شــده اســت، روزی فردی خدمت 
»امــام صــادق )ع(« رســید، »امام صــادق )ع(« به 
وی فرمودنــد: ای ســدیر، آیــا هر روز مزار »حســین 
بــن علــی )ع(« را زیــارت می کنی؟ عرض کــرد: خیر، 
فرمودند: چقدر شما جفاکارید! و سپس فرمودند: 
در هــر جمعــه زیــارت می کنیــد؟ عــرض کــرد: خیر، 
فرمودنــد: در هر مــاه زیارت می کنید؟ عــرض کرد: 
خیر، فرمودند:در هر ســال زیــارت می کنید؟ عرض 
کرد:گاهــی زیــارت می کنیــم. فرمودنــد:ای ســدیر، 
چقدر به »حسین )ع(« جفا می کنید آیا نمی دانی 
خداوند دو میلیون فرشــته ژولیــده موی و خاک 
آلــود دارد که به طور مداوم بر »حســین بن علی 
)ع(« گریــه می کننــد و قبــر او را زیــارت می کنند و 
خســته نمی شــوند؟  ای َســدیر، چرا خود را مقّید 
نمی ســازی که هر جمعه پنج بــار و هر روز یک بار 
قبر »حســین بن علی )ع(« را زیــارت کنی؟ عرض 
کرد:بیــن مــا و قبــر او فرســخ ها فاصلــه اســت، 
فرمودنــد: ندبــه بلنــدی برو، به ســمت راســت و 
چپ خود توجه کن، ســرت را ســوی آســمان کن 
و ســپس به ســوی مزار »حســین بن علــی )ع(« 
ــاَلُم َعَلْیــَک َیــا َأَباَعْبِداهلِل،  توّجــه کــن و بگو: »الّسَ
ــاَلُم َعَلْیــَک َو َرْحَمــُه اهلِل َو َبَرَکاُتــُه« اگر چنین  الّسَ
کنــی، بــرای تو یــک زیارت نوشــته می شــود و هر 
زیــارت معادل یک حج و یک عمره اســت. ســدیر 
گفته اســت که گاهی می شد که در یک ماه بیش 
از بیســت بــار ایــن کار را انجــام مــی داده اســت. 
همچنیــن در روایــات دیگــری بیــان شــده، گفتــن 
ی اهلُل َعَلْیَک َیــا َأَباَعْبِداهلِل« ثواب و  ســه مرتبه »َصّلَ
فضیلت زیارت »سیدالشهداء)ع(« را به همراه داد. 
بنابراین امســال که به واســطه  شــیوع و گسترش 
بیماری کرونا مشکالت بسیاری ایجاد شده و پیاده 
روی اربعین برگزار نخواهد شــد لذا زیارت از راه دور 

بهترین گزینه برای این عمل مهم است.
وی به سخنان مقام معظم رهبری اشاره و تاکید 
کرد: مقام معظم رهبری در سخنان خود به شیوه 
برگزاری پیاده روی اربعین آن هم به روشی متفاوت 
تاکیــد داشــتند، ایشــان زیــارت از راه دور را بهترین 
گزینه و جایگزینی پیاده روی اربعین دانســتند، این 

تدبیر امری مهم و ارزشمند است.
ایــن کارشــناس علــوم قرآنــی ارزش و اهمیــت 
زیارت از راه دور »امام حســین)ع(« را مورد بررســی 
قــرار داد و بیان کرد: زیارت از راه دور »امام حســین 
)ع(« مورد تاکید بسیاری از »ائمه اطهار )ع(« بوده 
اســت به حدی که از »امام صادق )ع(« نقل شده: 
»هرگاه راه بعضی از شما دور و از خانه اش تا قبور 
ما مسافت بسیار باشد، در فضای باز قرار گیرد و دو 
رکعت نماز بخواند و با اشاره به سوی قبور ما سالم 

کند که تحقیقًا به ما می رسد«.
حاجتی اهمیت ارتباط قلبی نسبت به زیارت های 
حضوری را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد: زائران 
واقعی باید به این نکته توجه داشــته باشند که در 
هر نقطه که قرار دارند می توانند به راحتی ارتباطی 
قلبی با »سیدالشــهداء)ع(« داشــته باشــند و این 
مهــم را با طیب خاطــر و آرامش انجام دهند قطعًا 
زیارتی که با حضور قلب انجام شود بسیار ارزشمند 
اســت لذا زائران می توانند غســل کرده و بر بلندی 
بایســتند و رو بــه ســوی کربــال بــه خوانــدن زیارت 
عاشــورا و یا زیارت اربعین بپردازند و از آنجا که امام 
شــهید زنده و ناظر اســت بر عرض ارادات نیز توجه 

دارد و پاسخ آن را خواهد داد.
وی به بسته معنوی جایگزین پیاده روی اربعین 
اشــاره و بیان کرد: بســته های معنــوی که همواره 
می تواند جایگزینی مناسب برای پیاده روی اربعین 
بــوده و فضیلت هــای متعــددی را بــرای زائــران به 
همراه داشته باشد وجود دارد در صدر این اعمال 

تالوت قرآن کریم به نیت »امام زمان )عج(« و هدیه 
آن به »سید الشهداء)ع(« و یا »حضرت ابوالفضل 
العباس)ع(« است که فضیلت های فراوانی را در بر 
دارد همچنیــن ختم صلوات به روح »امام حســین 
)ع(« و یاران گرامی ایشــان و حضــرت »زینب کبری 
)س(« است در عین حال زیارت عاشورا نیز فضیلتی 
بســیار دارد و در روزهــای منتهــی و مانــده بــه روز 

اربعین قرائتش ثواب بسیاری دارد.
حاجتــی یکــی از اعمــال پر فضیلــت مخصوص 

ماه صفــر و اربعین حســینی را روضه های تک نفره 
دانســت و خاطرنشان کرد: روضه خوانی و عزاداری 
برای »سیدالشــهدا )ع(« الزم نیســت که به صورت 
جمعی برگزار شــود روضه می توانــد به صورت تک 
نفــره و یا هــر فرد برای خــود و در خلــوت خود بجا 
آورد، بســیاری از بزرگان حتی بــدون اینکه در جمع 
کثیــری حضور داشــته باشــند به صورت تنهــا برای 
خــود بــه ذکر مصیبــت در خلــوت پرداختــه و برای 

»سیدالشهداء)ع(« اشک ریخته اند.

گروه  سپهرغرب، 
کتاب  فرهنگی: 
زیست بوم  فعالین  
ایرانی  نوشت افزار 
مجمع  کوشش  به 
با  ایران نوشت 
حضور حجت االسالم 
سازمان  مقام  قائم  حریزاوی 
تبلیغات اسالمی کشور و پرویز کرمی 
نرم  دبیر ستاد توسعه فن آوری های 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت 

رونمایی شد.
در بخــش اول ایــن کتاب بــه ارائه 
و تشــریح درخــت فــن آوری صنعــت 
نوشــت افزار کــه بــا تــالش تنــی چند 
از جوانــان پژوهشــگر و تولیدکننــده 
احصــا شــده، پرداخته شــده اســت. 
همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن 
صنعــت  فعالیــن  معرفــی  بــا  کتــاب 
نوشت افزار سراسر کشور محصوالت 
جامــع  صــورت  بــه  آنهــا  تولیــدی 
به نمایش درآمده است. مخاطب این 
کتــاب نخبــگان فرهنگی، مســئولین 
نوشــت افزار  حــوزه  صنعتگــران  و 

می باشند.
کتــاب  ایــن  از  رونمایــی  نشســت 
نوشــت افزار  مجمــع  میزبانــی  بــه 
یادمــان  محــل  در  اســالمی  ایرانــی 
شــهدای هفتــم تیــر )سرچشــمه( بــا 
حضور حجت االســالم حریزاوی قائم 
اســالمی،  تبلیغــات  ســازمان  مقــام 
توســعه  ســتاد  دبیــر  کرمــی  پرویــز 
ســاز  هویــت  و  نــرم  فن آوری هــای 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، 
هادی جوهری معاون مشارکت های 
اقتصادی بنیاد برکــت، محمد یقینی 
مدیر عامل مجمع نوشت افزار ایرانی 
صنعــت کار  محمودرضــا  و  اســالمی 
دبیر انجمــن تولید کنندگان نوشــت 
افــزار و جمعــی دیگــر از فعالیــن این 

عرصه برگزار گردید.

 مقبولیت 80درصدی نوشت 
کاالهای  به  نسبت  ایرانی  افزار 

تولیدی ایرانی
از  نمایندگــی  بــه  یقینــی  محمــد 
ایــران نوشــت کــه میزبانــی  مجمــع 
این نشســت را داشــت ضمن تشــکر 
از میهمانــان گفــت: معاونــت علمی 
ریاســت جمهــوری و شــخص کرمــی 
طــی ســالیان گذشــته حمایت هــای 
فــراوان و مطلوبــی از حــوزه نوشــت 
افزار داشــته اند که اثرات آن را به طور 
صنعــت  ایــن  پیشــبرد  در  مشــهود 
هــم از نظــر تــوان تولید و هــم از نظر 
بهینه سازی محتوای کاربردی شاهد 
هســتیم. همچنیــن بایــد اضافه کنم 

تولیدکننــدگان  صنــف  انجمــن  کــه 
نوشــت افــزار کشــور کــه حــدود ده 
ســال اســت شــکل گرفته نیــز یکی از 
مؤثرتریــن بازیگــران پیشــبرد صنعت 
نوشــت افزار بوده اســت که همواره 
هم در عرصه تولید و هم در پیشرفت 

این صنعت در حال تالش هستند.
وی در ادامــه افــزود: اگــر امــروزه 
می بینیم که در نظرسنجی ها، نوشت 
افزار ایرانی نســبت بــه دیگر کاالهای 
دیگر تولیــد ایرانی باالترین مقبولیت 
را بــه میــزان 80 درصــد در بین مردم 
دارد قطعــًا یکــی از عواملش همین 

تالش های ذکر شده است.

مردم  برای  باید  ایرانی  کاالی   
ایران مثل یک فرزند عزیز باشد

در ادامــه جلســه کرمــی رونمایی 
از ایــن کتــاب را از تالش هــای جمــع 
حاضر در نشســت و متولیان صنعت 
نوشــت افزار ایرانی دانســته و افزود: 
موضوع نوشــت افــزار در کنار صنایع 
فرهنگی و خالق دیگــر برای معاونت 
علمــی و فــن آوری ریاســت جمهوری 
احیا و تقویت صنایع خالق در ایران را 
پیگیری می کند دارای اهمیت فراوان 
اســت. نوشت افزار از این نظر که هم 
بــازار کار و اقتصــاد را از فعالیت هــای 
خودش متأثر می کند و هم اینکه یک 
محمــل پر کاربــرد فرهنگــی در حوزه 
کودکان و نوجوانان کشور از اهمیت 
دوچنــدان و ویژه ای برخوردار اســت 
کــه به همیــن دلیل موضوع نوشــت 
ایــن  از دغدغه هــای  افــزار همیشــه 
معاونت بوده اســت.زمانی که ستاد 

توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
با مجمع نوشت افزار ایرانی اسالمی 
وارد گفتگــو و همکاری شــد از همان 
ابتدا پیشــنهاد شــکل گیری یک خانه 
خالق و نوآوری و شتاب دهنده ای که 
بتواند کلیه مراحــل ایده تا محصول 
و محصــول تــا بــازار را در ایــن حــوزه 
نوشــت افــزار در نظر بگیــرد مطرح و 
پیگیری شــد و مــا هم در حــال کمک 
هستیم که این موضوع شکل بگیرد 
و مجمــع ایــران نوشــت نیــز بــه طور 
جــدی این موضــوع را در دســتور کار 

دارد.
وی ادامــه داد: چــه در موضــوع 
خلق محتــوا و کاراکترو چــه در زمینه 
حمایــت از توزیع و نظارت برای تولید 
محصــول اســتاندارد مــا معتقدیــم 
ایــران  خدمــات  و  کاال  بخواهــد  اگــر 
ســاخت در کشور و فراتر از مرزها بازار 
خودش را به دســت بیاورد باید ســه 
حــوزه باهم همکاری جــدی و نزدیک 
داشته باشــند، یکی دولت به عنوان 
تســهیل گر و ناظــر که روز بــه روز باید 
بیشــتر  تولیدکننــده  از  را  حمایتــش 
بکنــد، دیگری نهادهــای ایجاد کننده 
اســتانداردها و قوانیــن نظارتی و در 
انتها خــود تولیدکنندگان بــه عنوان 
هســته اصلــی وظایف خــاص خود را 
در تولید محصــول و کاالی با کیفیت 

و ایرانی دارند.
وی افــزود کاالی ایرانــی باید برای 
مردم ایران مثل یک فرزند عزیز باشد 
اصحــاب  و  مســئولین  چــه  همــه  و 
رســانه و چــه یکایــاک مــردم بایــد از 
کاالی ایرانــی حمایــت کننــد. در آخــر 

بایــد ضمن تشــکر از زحمــات مجمع 
نوشــت افزار ایرانی اســالمی در تهیه 
و تنظیــم ایــن کتــاب عنــوان کنــم ما 
حمایت خاصی از شرکت های خالق و 
دانش بنیان در حوزه نوشت افزار به 
عمل آورده و خواهیم آورد و در حال 
حمایت هــای صادراتــی از این صنعت 
هســتیم کــه بــا یــاری خــدا در آینــده 

نزدیک رو به افزایش خواهد بود.
صنعت کار از دیگر حاضرین در این 
نشســت ضمن تاکیــد بر توجــه ویژه 
داشتن به نوشت افزار به عنوان یک 
کاالی خــاص فرهنگی گفت: تولیدات 
ایرانی در حوزه نوشت افزار از کیفیت 
باالیی برخوردار اســت که به واسطه 
همیــن کیفیت و تولیــد دانش محور 
از ســال 95 در جهت ثبت محصوالت 
علمــی  معاونــت  بــا  بنیــان  دانــش 
ریاســت جمهــوری همــکاری داشــته 
ایم که منتج به معرفی فن آوری های 

صنعت نوشت افزار شد.
وی در ادامه با خواندن بخشــی از 
کتاب برای حضار اعالم کرد: در زمینه 
بحث فن آوری در صنعت نوشت افزار 
که در این کتاب ذکر شــد نمونه های 
عینــی فراوانی از محصوالت نوشــت 

افزار به بازار عرضه شده است.

فرهنگی  بوم  زیست  راهبری 
مأموریت  اسالمی،  انقالب  تبلیغی 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  ممتاز 

است
ســازمان  مقــام  قائــم  حریــزاوی 
تبلیغات اســالمی نیز به عنوان یک از 
مدعوین این نشســت افــزود: هدف 

بنده از حضور یک خسته نباشید بود 
بــه همــه عزیزانی که به فرمــان رهبر 
عزیــز انقــالب لبیک گفتند کــه همان 
حرکــت در جهــت خودکفایــی و خود 
اتکایی اســت کــه این موضــوع مهم 
ذیل معنای کلی استقالل در اندیشه 

واالی انقالب اسالمی قرار دارد.
فرهنگــی  بــوم  زیســت  راهبــری 
تبلیغــی انقــالب اســالمی، مأموریت 
اســالمی  تبلیغــات  ســازمان  ممتــاز 
اســت و بــه همیــن جهــت بــه طــور 
حتــم ایــن اقــدام رصــد و شناســایی 
مجموعه هایــی که یــک کار جامع در 
حوزه شناســایی زیست بوم فرهنگی 
نوشــت افزار انجــام می دهنــد مورد 
انتظــار و اســتفاده خواهــد بــود. به 
فضل الهی ما انتشــار ایــن کتاب را به 
فال نیک گرفته و به همه وابســتگان 
اســالمی  تبلیغــات  ســازمان  ذیــل 
معرفــی کــرده و آنهــا را تشــویق بــه 
همکاری با این فعــاالن خواهیم کرد 
و آن شــا اهلل در آینــده هــم افزایــی 
بیشــتری بین فعالیــن مختلف جبهه 
فرهنگــی انقــالب در ایــن حــوزه بــه 

وجود خواهد آمد.
از  قبــل  و  نشســت  انتهــای  در 
رونمایــی از کتاب مدیــر عامل مجمع 
نوشــت افــزار اســالمی بــا بیــان این 
مطلــب که این کتــاب حاصل زحمات 
نوشــت،  ایــران  مجمــع  ســاله ی  دو 
تولیدکننــدگان و مؤسســه  انجمــن 
بــه  اســت  بــوده  فرهنــگ  اقتصــاد 
معرفــی اجمالــی این کتــاب پرداخت 
و گفــت: در این کتاب بیــش از هفتاد 
فعــال نوشــت افــزار بــا پراکندگی در 
انــد  شــده  معرفــی  کشــور  سراســر 
و ایــن فعالیــن هــم در نــام و نشــان 
ایرانــی هســتند و هــم در محتــوای 
تولیدشــان کامــًال محصــوالت ایرانی 
و بومــی اســت. در بخــش دیگــر این 
کتــاب درخــت فــن آوری نوشــت افزار 
تهیــه و تنظیــم شــده اســت کــه این 
صنعت را به شش حوزه بخش بندی 
کــرده اســت، حوزه هــای محصوالت 
پالستیکی، شــیمیایی، فلزی، چوب و 
کاغذ و در آخر محصوالت هوشــمند 
الکترونیــک در این درخــت قرار گرفته 

است.
وی در ادامــه بیــان کــرد: در ایــن 
مختلــف  بخش هــای  مفصــًال  کتــاب 
دانش هــا،  قبیــل  از  حوزه هــا  ایــن 
مهارت هــای  مدیریتــی،  مهارت هــای 
و  ســنجی ها  امــکان  و  طراحــی 
نیازســنجی های هــر بخــش توضیــح 
داده که برای پژوهش های فن آورانه 
در حــوزه نوشــت افزار یــک مرجع به 

حساب می آید.

مقبولیت 80درصدی نوشت افزار ایرانی نسبت به دیگر کاالهای ایرانی
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جبار کوچکی نژاد

حجت االسالم 
خطیب

جنبش فتح

جزئیات جدید از طرح مجلس 
برای تقـــویت امنیت 

غذایی کشور
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
»رفع  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
»تسهیل  و  کشاورزی«  تولیدات  موانع 
قانون  دو  کسب وکار«  مجوز  صدور 
و  تولید  افزایش  برای  مجلس  مهم 

اشتغال است.
جبار کوچکی نــژاد با بیان اینکه مجلس برای افزایش 
تولیــد و اشــتغال دو قانــون مهم را در دســتور کار دارد 
اظهــار کــرد: قانــون امنیت غذایی کشــور و رفــع موانع 
تولیدات کشــاورزی یکی از این قوانین و در اشــتغالزایی 

مؤثر است.
وی عنــوان کــرد: قانــون دیگر تســهیل صــدور مجوز 
کســب وکار اســت که در صحــن مجلس مطرح اســت و 
کلیات آن رأی آورد؛ دو قانون مذکور می تواند در بخش 

تولید و اشتغال اثرگذاری باالیی داشته باشد.
وی گفت: قانون تقویت امنیت غذایی به منظور رفع 
موانــع مورد تأییــد نمایندگان قرار گرفته اســت؛ در این 
قانــون موارد زیــادی در حوزه کشــاورزی در نظــر گرفته 
شــده کــه می توانــد مجوزهــا را ســرعت ببخشــد و هم 

جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بگیرد.
عضــو مجمــع نماینــدگان گیالن در مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: در طرح تقویت امنیت غذایی 
کشــور و رفــع موانع تولیدات کشــاورزی مــواردی دیده 
شده اســت که می تواند بســیاری از مشکالت کشاورزی 

در استان گیالن را برطرف کند.
وی با بیان اینکه در صنعت اســتان گیالن مشــکالت 
بســیاری وجــود دارد که باید مجّدانه نســبت به رفع آن 
اقدام شــود افزود: در این راســتا بنده اخیرًا جلســاتی با 
بانــک صنعت و معدن در رابطه با کارخانجات پوشــش، 

ایران پوپلین، فومنات و فرش گیالن داشتم.
نماینده مردم رشــت و خمام در مجلس با اشــاره به 
اینکه برخی از واحد های صنعتی در گیالن تعطیل است 
گفت: بنــده با هلدینگ هایی که می توانند کارخانجات را 
مجــددًا وارد چرخه تولید کنند نیز جلســاتی داشــتم اما 

این مسیر، مسیر پرپیچ وخمی است.
وی بــا ابــراز اینکــه در ایــن راه موانــع قانونــی زیادی 
وجــود دارد و اگــر بخــش خصوصــی هــم پــای کار بیاید 
موانــع بســیاری پیِش رویش قــرار دارد اضافــه کرد: این 
موارد در مجموع ســبب شــده اســت برخی کارخانجات 

و واحد های صنعتی همچنان در گیالن تعطیل باشند.
عضــو مجمع نماینــدگان گیــالن در مجلــس عنوان 
کرد: رئیس ســابق قوه قضائیه در ســفر استانی خود به 
گیــالن دســتوراتی را صادر کــرد اما این دســتورات هنوز 
عملی نشــده اســت و پرونــده کارخانجــات همچنان در 

البالی مسیرهای پرپیچ وخم باقی مانده است.

توطئه های دشمن برای 
اختالف افکنی بین قومیت ها 

را ناکام گذاشته ایم
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  از  تأسف  ابراز  با  اطالعات  وزیر 
توطئه های  ایجاد  صدد  در  دشمنان 
بین  اختالف افکنی  برای  مختلف 
بی تردید  گفت:  هستند  قومیت ها 
تیزبینی نیروهای امنیتی و اطالعاتی و 
از سویی نیروهای مسلح ایران اسالمی 

تمام توطئه های آنان را ناکام گذاشته است.
حجت االســالم و المســلمین خطیب  در سفر خود به 
آذربایجان غربی و در دیدار با حجت االســالم سیدمهدی 
قریشــی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه 
ارومیــه اظهار کرد: دولت آیت اهلل رئیســی مصمم اســت 

که تمام توان خود را در خدمت به مردم قرار دهد.
وی بــا ابراز تأســف از اینکه دشــمنان در صدد ایجاد 
توطئه هــای مختلف بــرای اختالف افکنی بین قومیت ها 
هســتند گفــت: بی تردیــد تیزبینــی نیروهــای امنیتــی و 
اطالعاتی و از ســویی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران تمام توطئه های آنان را ناکام گذاشته است.
وزیــر اطالعــات در ادامه نیــز برقــراری و ایجاد فضای 
امــن بــرای ارائه خدمــات دولــت در زمینه هــای مختلف 
از جملــه رونــق اقتصــادی در راســتای جهــش تولیــد را 
مهــم ارزیابی و تصریح کــرد: امنیت پایــدار زمینه را برای 

خدمت گزاری هرچه بیشتر مردم فراهم می کند.
وی همدلــی، همراهــی و هم افزایی بین همه اقشــار 
را در آذربایجان غربــی مهــم ارزیابــی و خاطرنشــان کرد: 
در ایــن اســتان تمــام ادیــان، اقــوام، مذاهــب و همــه 
اقشــار باید بتوانند از مواهب موجود به صورت یکسان 

بهره مند شوند.

ایران و جهان

مجلس درباره ترک  فعل ها برای مقابله با 
کرونا تفحص می کند

مجلس  هیئت رئیسه  عضو  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت: برای روشن شدن قصور های انجام شده در دولت گذشته 
اخیرًا  کرونا  با  مقابله  نیاز  مورد  داروهای  و  واکسن  واردات  برای 
وزارت  و  کرونا  ملی  ستاد  از  تفحص  و  تحقیق  طرح  نمایندگان 

بهداشت را کلید زده  اند.
حســینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه پس از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور تــرک  فعل های به ویــژه درباره واردات واکســن از 
ســوی دولت گذشته رخ داده، گفت: برای روشن شدن قصور های انجام شده در 
واردات واکسن و داروهای مورد نیاز مقابله با کرونا اخیرًا نمایندگان طرح تحقیق 

و تفحص از ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت را کلید زده  اند.
وی اعالم اینکه این طرح که با امضاء بیش از 40 نماینده تقدیم هیئت رئیسه 
شــده دارای محورهای مختلفی اســت، ادامه داد: دولت گذشته در برخی مواقع 
بــا عــدم تدوین آیین نامه های الزم و اجرا نکردن قانون، اســتنکاف از اجرا و نقض 
قانون را مرتکب شده است که در قوانین برای این ترک فعل ها جرم  انگاری شده 

که قوه قضائیه قطعا باید به آنها رسیدگی کند.
نماینده شاهین شهر در مجلس با تاکید براینکه اخبار متعددی مبنی بر سوء 
مدیریت در مسأله مقابله با این ویروس کرونا در دولت دوازدهم دیده می شود، 
اضافــه کرد:دربــاره مدیریــت واکسناســیون آحــاد جامعــه و واردات واکســن نیــز 

اخباری دال بر کم کاری  های متعدد در دولت گزارش شده  است.
عضــو هیئت رئیســه از طرفی در تخصیص ارز به واکســن کرونا کم کاری شــده 
اســت، عنــوان کرد: درباره نوع مدیریت بیماری و تامیــن نیازهای دارویی در دولت 
گذشته اشکاالتی وجود داشته که نمایندگان به دنبال شناسایی افرادی هستند 

که در این زمینه کوتاهی داشته اند.
حاجی دلیگانــی تصریــح کرد:با توجه به گزارشــاتی که درباره ســوء مدیریت ها 
و تــرک فعل هــای مختلــف در مســأله مقابله بــا کرونــا رخ داده اســت نمایندگان 
خواســتار تحقیق و تفحص از وزارت بهداشــت و ســتاد مقابله کرونا شده اند تا در 

صورت وقوع تخلفات با خاطیان برخورد شود.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
پایش  و  رصد  گزارش  جهان: 
اولویت  پروژه   23 پیشرفت 
با  همزمان  الکترونیکی  دار 
طرح،  این  ابالغ  سال  سومین 
چالش ها  اعالم  راستای  در 
پیشبرد  و  موانع  رفع  برای 
ایران  اطالعات  فناوری  سازمان  توسط  آن 

شد. منتشر 
در عصــر حاضر دولــت الکترونیک به عنوان 
محــوری حیاتــی در ارائه خدمــات بهتر، تعامل 
مؤثرتر و افزایش شــفافیت شــناخته می شود 
و یکــی از مقــوالت مهــم در جامعــه اطالعاتی 
است که آن را »استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات بــرای پشــتیبانی از عملکرد حاکمیت 
موردنیــاز  زیرســاخت های  ســاختن  فراهــم  و 
افزایــش  الکترونیکــی،  خدمــات  انــواع  ارائــه 
مشــارکت شــهروندان و فراهم کردن اطالعات 
و خدمات دولتی متناســب با نیاز شــهروندان، 
کارمنــدان و دیگــر بخش هــای  کســب وکارها، 

می کنند. تعریف  دولتی« 
نتیجــه اجرای دولــت الکترونیکی را می توان 
در افزایــش چابکــی، کارآیی و اثربخشــی دولت 
و تســهیل دسترســی بــه خدمــات و اطالعــات 
و  شــفافیت  افزایــش  همچنیــن  و  باکیفیــت 
کــه  آنجایــی  از  و  پاســخگویی دولــت دانســت 
انتظــارات افــراد در ارتبــاط بــا نحــوه و کیفیــت 
ارائــه خدمــات به طــور روزافزون در حــال تغییر 
اســت و دولت نیز باید پاســخگوی این نیازها و 
انتظارات باشــد، ایجاد دولت الکترونیک نه تنها 
یک الزام برای جوامع کنونی اســت، بلکه ابزاری 

برای توســعه کشورها نیز به شمار می رود.
جدیــد  تحــوالت  بــا  همســو  نیــز  ایــران  در 
جامعــه جهانی، پرداختن به دولــت الکترونیک 
یکــی از دغدغه هــای اصلی به شــمار می رود و 
بــرای پیشــبرد اهــداف آن، از آبان ســال 96 با 
تشــکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات 
)ســازمان فنــاوری اطالعــات ایران(، ســازمان 
اداری و اســتخدامی، سازمان برنامه و بودجه 
و چنــد تــن از خبــرگان این حوزه، پیــرو ابالغیه 
معــاون اول رئیــس جمهــور، توســعه دولــت 

تر شد. الکترونیکی جدی 
تنــوع و تعــدد  بــه جهــت  ایــن کارگــروه  در 
بــه  پروژه هــای دولــت الکترونیــک در کشــور و 
منظــور هدفمندســازی و تســریع در پیشــرفت 
حیاتــی،  و  مهــم  پروژه هــای  از  بهره بــرداری  و 
23 پــروژه بــه عنــوان پروژه هــای اولویــت دار 
دولــت الکترونیــک از میــان مجموعــه پروژه ها 
انتخاب و بــه تصویب هیئت وزیران در تاریخ 9 
اردیبهشــت 97 رسید. پس از آن نیز شیوه نامه 
اجرایــی این ســند در 20 شــهریورماه ســال 97 
توســط سازمان اداری و استخدامی ابالغ شد.

دفتــر  تشــکیل  مســئولیت  ســند  ایــن  در 
الکترونیکــی  اولویــت دار  پــروژه   23 مدیریــت 
بــه رئیــس  آنالیــن و دوره ای  ارائــه گــزارش  و 
جمهور بــه ســازمان فناوری اطالعــات محول 

شد.

دار  اولویت  پروژه   23 وضعیت   
الکترونیکی

بــه  ایــران  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  از  نمایندگــی 

اطالعــات مســئولیت اجرای پروژه هــای دولت 
الکترونیــک را در قالب »گذرگاه تبادل خدمات 
دولــت الکترونیــک«، »اپــن دیتا«، »کارپوشــه 
ملــی ایرانیــان« و نیــز »23 پــروژه اولویت دار 

دارد. بر عهده  الکترونیکی« 
الکترونیــک  دولــت  معاونــت  رو  ایــن  از 
ســازمان فناوری اطالعات در گزارشــی آخرین 
پــروژه   23 خدمــات  و  ســرویس ها  وضعیــت 

اولویت دار الکترونیکی را منتشــر کرده است.
در این ســامانه معماری فرآیند و دسترسی 
جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارســال 
تــا  از دســتگاه های مجــری و همــکار  گــزارش 
و شــورای   4 مــاده  کارگــروه  اعضــای  نظــارت 
اجرایــی فنــاوری اطالعات، پیاده ســازی شــده 

است.
یــک گــزارش بــا هــدف همــکاری در تعییــن 
کلیــه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مســتندات 
و رصــد و پایش پیشــرفت پروژه و مشــکالت و 
چالش هــا در جهــت رفــع موانع و پیشــبرد آن 

منتشر شده است.
پــروژه   23 از میــان  ایــن گــزارش،  مطابــق 
اولویــت دار دولــت الکترونیکی، تنها پیشــرفت 
و عملکــرد 51 درصد پروژه ها قابل قبول اعالم 
شــده، 35 درصد پروژه هــا نیازمند پیشــبرد و 
12 درصــد نیز نیازمنــد بازبینی هســتند. با این 
وجــود بــه نظر می رســد که با گذشــت بیش از 
3 ســال از ابالغیــه اجــرای ایــن مصوبــه، ایــن 

گزارش عملکرد، قابل قبول نیســت.
و  توســعه  ماننــد  پروژه هایــی  مثــال  بــرای 
الکترونیــک،  ســالمت  جامــع  نظــام  اســتقرار 
ســامانه مالیات الکترونیک و ســامانه یکپارچه 

حســابداری و مالــی دســتگاه های اجرایــی که 
ســامانه های بــا اهمیتی محســوب می شــوند 
بــا گذشــت بیش از 3 ســال همچنــان نیازمند 

اند. بازبینی اعالم شده 
ســامانه   ،GNAF ســامانه  میــان  ایــن  در 
اســتقرار هویت هوشــمند اشــخاص حقوقی، 
اســتقرار و کاربردی شــدن امضــای الکترونیک 
دفاتــر  ســاماندهی  اســناد،  و  تبــادالت  در 
پیشــخوان، ایجــاد نظــام بیمــه الکترونیکــی و 
بهــره بــرداری از ســامانه اعتبارســنجی مدارک 
آموزش رســمی کشــور، اســتقرار پنجــره واحد 
صدور مجوزهای کشــور، ایجاد ســامانه جامع 

مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و 
اســتقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار 
خدمــات  جملــه  از  ایرانیــان  ملــی  کارپوشــه 
الکترونیکــی هســتند کــه پیشــرفت آنهــا قابل 

قبول است.

اعتصاب عمومی در بیت لحم بعد از شــهادت آزاده فلسطینی
آزاده  یک  شهادت  دنبال  به  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
بیت  منطقه  در  فلسطینیان  اشغالگر،  رژیم  زندان  در  فلسطینی 
سازمان های  از  حماس  و  زده  عمومی  اعتصاب  به  دست  لحم 

بین المللی خواستار محاکمه صهیونیست ها شد.
جنبش فتح و کمیته هماهنگی در استان »بیت لحم« در کرانه 
باختری به دنبال شــهادت »حسین مســالمه« آزاده فلسطینی در 
زندان دشــمن صهیونیســتی، از برگزاری یک اعتصاب عمومی خبر 
دادند و جنبش حماس، رژیم اشــغالگر صهیونیســتی را مســئول شهادت این اسیر 

فلسطینی دانست.
در پــی فراخــوان این اعتصــاب عمومی همه مــردم با تعطیل کــردن مغازه ها و 
مراکــز تجــاری در ایــن اعتصــاب شــرکت کردنــد. اتحادیه معلمــان در بیــت لحم نیز 
شــب گذشــته اعالم کرد که همه مدارس اســتان متعهد به حضور در این اعتصاب 

عمومی هستند.
دفتــر رســانه های اســرای فلســطینی، رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی را مســئول 
شهادت حسین مسالمه دانسته و تاکید کرد که این اسیر فلسطینی تحت عملیات 

مرگ و حذف عامدانه از جانب اشغالگران و اهمال کاری پزشکی قرار گرفت.
جنبش حماس فلســطین نیز تاکید کرد که حســین مسالمه در معرض شکنجه 
و اهمال کاری عامدانه پزشکی و همانند سایر اسرای فلسطینی تحت شرایط بسیار 
وخیم بازداشــت قرار داشــت و رژیم اشــغالگر صهیونیستی مســئول کامل شهادت 

وی است.
حماس در بیانیه خود تاکید کرد که این جنایت علیه بشریت نیز به کارنامه سیاه 
رژیم اشــغالگر و مجموعه جنایت های آن در حق اســرای شجاع و قهرمان ما اضافه 
می شود که نشان دهنده میزان تجاوز اشغالگران صهیونیست ضد اسرای بیمار به 

طور کلی و اسرای فلسطینی به شکل خاص است.
حمــاس همچنیــن از همه مردم فلســطین و مولفه ها و گروههای آن خواســت 
تــا بــه عهــد خود بــا اســرای قهرمــان پایبنــد بــوده و در همــه فعالیت هایــی که به 
منظــور حمایت از این اســرا و حقــوق عادالنه آن ها صورت می گیرد مشــارکت کنند 
و بــا همه ابزارهای ملی و مقاومتی خود برای تحت فشــار قرار دادن رژیم اشــغالگر 
صهیونیستی و افشای جنایت های آن و پایان دادن به این جنایت ها استفاده کنند.

این جنبش فلســطینی همچنین از همه موسســات حقوق بشــری و بین المللی 
خواست تا فورا و با جدیت جان هزاران اسیر فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر 

را نجات داده و این رژیم را به خاطر جنایت ها و تجاوزات آن محاکمه کنند.
دیشــب »حســین مســالمه« آزاده فلســطینی بــر اثــر اهمال پزشــکی ســازمان 

زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
وضعیت جسمانی »حسین مسالمه« آزاده فلسطینی در نتیجه سیاست اهمال 
پزشــکی ســازمان زندان های رژیــم صهیونیســتی در دوران اســارت او رو به وخامت 

نهاده بود تا اینکه در نهایت چهارشنبه شب به شهادت رسید.
مسالمه به بیماری سرطان خون مبتال بود و با این حال 18 سال در اسارت رژیم 
صهیونیســتی بود و در این مدت این رژیــم از ارائه درمان های الزم به وی خودداری 

کرد که همین مسئله به وخامت هرچه بیشتر حال او و شهادتش منجر شد.
بــه دنبــال اعالم خبر شــهادت مســالمه، فلســطینیان در برخی از مناطــق کرانه 

باختری از جمله بیت لحم تظاهرات کرده و رژیم صهیونیستی را مسئول دانستند.

بازگشایی حضوری مدارس در سه مرحله 
تا نیمه دوم آبان

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: کالس اولی ها روز پنجشنبه 
تا  است  قرار  و  کردند  تجربه  را  مدرسه  در  حضور  روز  نخستین 

نیمه دوم آبان مدارس در سه مرحله بازگشایی شوند.
یــک میلیــون و 650 هــزار دانش آموز کالس اولی در سراســر 
کشور امروز به مدارس رفتند و سال تحصیلی جدید خود را آغاز 
کردند و بعد از حدود دو ســال تعطیلی مدارس، شــرایط حضور 

دانش آموزان در مدارس فراهم می شود.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت  کاظمــی  علیرضــا 
دانش آمــوزان کالس اولــی باید حداقل یک روز در هفته به مدرســه بیایند، گفت: 
آمــوزش و پرورش در سراســر کشــور زمینه هــای الزم را بــرای اســتمرار آموزش و 
پرورش و تضمین سالمت دانش آموزان که یکی از دغدغه های خانواده ها است، 
فراهــم می کنــد. همه تمهیدات الزم به کار گرفته شــده و تالش می کنیم از طریق 
آموزش تلویزیونی، شــبکه های شــاد و آموزش ترکیبی با رعایت فاصله اجتماعی 

اقدام کنیم و باید زمینه های پیوند دانش آموزان با مدرسه را برقرار کنیم.
کالس اولی هــا نخســتین روز حضــور در مدرســه را تجربــه کردنــد و سیاســت 

آموزش و پرورش بازگشایی آرام و تدریجی مدارس است.
بازگشــایی حضوری مدارس در ســه مرحله است، در گام نخست همه مدارس 
روســتایی وعشــایری که جمعیت دانش آموزان آنها کمتر از 15 نفر اســت در نیمه 
اول مهر بازگشــایی می شــوند، در نیمه دوم مهر مدارس روســتایی و عشایری که 

جمعیت کالس های درس آنها 30 نفره است باز می شوند.
در گام دوم از ابتدای آبان مدارس شهری که کمتر از 300 نفر دانش آموز دارند 
و در گام ســوم از نیمه دوم آبان مدارس شــهری که باالی 300 دانش آموز دارند، 

بازگشایی می شوند.

تکیه بر نخبگان داخلی سبب موفقیت های 
چشمگیر در حوزه های درمان کرونا شد

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: مشاور وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان "با تکیه به نخبگان داخلی در حوزه های 
گفت:  کردیم"،  کسب  چشم گیری  موفقیت های  کرونا  درمان 

دنیای غرب از قهرمانان ایران هراس زیادی دارد.
شــهدای  بزرگداشــت  کنگــره  در  پورحســینی  ســیدمحمد 
جامعــه پزشــکی یزد بــا تأکید بر اینکــه "هر جایی که بــه فرهنگ و 
توانمندی هــای خودمان تکیه کردیم پیروز بودیم" اظهار داشــت: 

فرهنگ غرب از قهرمانانی همچون قهرمانان ما رنج می برد.
مشــاور وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی تصریح کرد: بــا وجود تمام 
مشکالتی که در حوزه های تحریم و فشار حداکثری از سوی دشمن علیه ما انجام 
شــد، امروز خوشــبختانه با تکیه بــر ظرفیت  های داخلی توانســتیم موفقیت های 

بسیار زیادی در حوزه داروها و واکسن کرونا دست پیدا کنیم.
وی ابراز کرد: ما در جبهه هایمان بهنام محمدی ها و شهید فهمیده ها داشتیم 
و وارث این فرهنگ هستیم ولی آنها وارث فرهنگ های هالیوودی هستند و تالش 

می کنند کشور و فرهنگشان را غنی نگاه دارند.
پورحســینی افزود: ما متأسفانه با وجود تمام زحماتی که کشیده شده است، 
در مــورد فرهنــگ جبهــه و شــهادت عقب هســتیم و در ایــن عرصه خیلی بیشــتر 

می توانیم و باید کار کنیم.
جوانــان مومــن و انقالبــی رهنمودهــای رهبــری را در زمینه هــای فرهنگــی و 

اقتصادی پیگیری کنند
مشاور وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه زندگی هریک از شهدا می تواند موضوع 
یــک فیلم نامه و کتاب باشــد، گفت: اگــر این قهرمانان در اختیار غــرب بودند برای 

هریک از آنها دنیا را خبردار می کردند ولی ما کم کاری کردیم.
وی خاطرنشــان کرد: خوشحال هستیم که دانشگاه علوم پزشکی یزد در رشد 
علمی و مباحث فرهنگی و کنگره های شــهدا پیشــرو بوده و اقدامات گســترده ای 

انجام داده است.

ونیکی وژه اولویت دار الکتر پیشرفت 23 پر ین وضعیت  آخر

فناوری اطالعات

وژه اولویت  از میان 23 پر
ونیکی، تنها  دار دولت الکتر
پیشرفت و عملکرد 51 درصد 
وژه ها قابل قبول اعالم  پر
وژه ها  شده، 35 درصد پر
نیازمند پیشبرد و 12 درصد 
نیز نیازمند بازبینی هستند. 
با این وجود به نظر می رسد 
که با گذشت بیش از 3 
سال از ابالغیه اجرای این 
مصوبه، این گزارش عملکرد، 
قابل قبول نیست.

پورحسینیعلیرضا کاظمیحاجی دلیگانی


