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اخبار
جزییات دریافت اینترنت رایگان برای
خبرنگاران

با توجه به دستور رئیس جمهوری مبنی بر
اهدای اینترنت رایگان یکساله به خبرنگاران،
مدیران مسئول رسانههایی که در حال فعالیت
هستند(فعال بودن رسانههای برخط و نظم در
انتشار باالی  ۵۰درصد برای رسانههای مکتوب)
میتوانند اسامی خبرنگاران خود را برای دریافت
اینترنت رایگان ثبتنام کنند.مدیران مسئول تا
پایان مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه
جامع رسانههای کشور به نشانی e-rasaneh.ir
و ورود به پنل کاربری خود ،نسبت به تکمیل و یا
ویرایش فرم درخواست اینترنت رایگان خبرنگاران
بر اساس اولویت اقدام کنند .اسامی اعالمی از
سوی هر رسانه ،پس از ارسال به وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،با هدف شفافسازی ،منتشر
خواهد شد .همچنین خبرنگاران اعالمی باید مالک
شماره تلفن همراه درجشده در لیست تکمیل شده
باشد و مسوولیت اسامی افرادی که در لیستهای
اعالمی هر رسانه به عنوان خبرنگار درج شده با
مدیرمسوول است.خبرنگارانی که به صورت آزاد
فعالیت میکنند ،میتوانند در بخش خبرنگاران
سامانه جامع رسانهها ،ثبتنام کنند تا پس از
بررسی اداره خبرنگاران ،فهرست اسامی ایشان نیز
برای اقدام به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ارسال شود.بدیهی است فهرست ارسالی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات با فهرست مندرج
در سامانه جامع رسانههای کشور ،تطبیق داده
خواهد شد و با توجه به مرجعیت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی درخصوص احراز هویت خبرنگاران و
اصحاب رسانه ،اسامی افراد خارج از لیست اعالمی،
مورد تایید این وزارتخانه نخواهد بود.

قاچاق پارچه و لباس و افزایش بیکاری
در حوزه مد و لباس

وزارت صمت اعالم کرده که  ۱۳.۵میلیارد
ریال قاچاق انواع پارچه و  ۱۲.۲میلیارد ریال لباس
و متفرعاتش کشف شده است.بنا به اعالم سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان
مستقر در سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استانها ۳۲۷ ،میلیارد ریال کاالی قاچاق در تیرماه
ف شده که در این میان انواع پارچه با
امسال کش 
 ۱۳.۵میلیارد ریال ،لباس و متفرعات لباس با ۱۲.۲
میلیارد ریال و کیف و کفش با  ۸.۲میلیارد ریال در
زمره بیشترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه
قرار دارند.
با توجه به این آمار محصوالت قاچاق و
شرایط اقتصادی و مواجه شدن تولیدکنندگان با
تعرفهها ،روبهروز آمار بیکار شدهها در حوزه تولید
محصوالت مد و لباس و حجاب و عفاف افزایش
پیدا میکند.پیش از این« ،اسداهلل سلیمانی» ،عضو
هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصوالت
عفاف و حجاب در گفتوگو با مهر گفته بود که
«در حال حاضر نزدیک به  ۹۵درصد محصوالت
حجاب خارجی است و میبینیم قیمتها برای
چادر مشکی تقریباً  ۴۰۰درصد باال رفته است؛
یعنی در هیچ نوع پوشاکی چنین افزایش قیمتی
نداشتیم».سلیمانی میگوید« :مگر ساماندهی این
حوزه تا چه اندازه هزینه میبرد که نمیتوانند
بهخوبی این حوزه را بگردانند؟ در حالیکه اگر ما
 ۵۰میلیون متر پارچه در کشور داشتیم چادرمان
به قیمت قبل برمیگشت .این سوال برای من و
تمامی تولیدکنندگان محصوالت حجاب و انجمن
تخصصی تولیدکنندگان محصوالت حجاب پیش
آمده که مسئوالن چه عنادی با تولیدکنندگان
محصوالت حجاب دارند؟ آنها هیچ توجهی به این
حوزه ندارند و در حال حاضر جامعه  ۲۵هزارنفری
که در بخش حجاب فعالیت میکنند نزدیک به ۳۰
درصد آنان بیکار شدند ،حداقل به این موضوع هم
نگاه نمیکنند».بر این مبنا ،اگر چه کشف و ضبط
محصوالت قاچاق در این حوزه ،خبری امیدوارکننده
است ،اما به نظر میرسد وضعیت تولید محصوالت
مد و لباس و عفاف و حجاب در سالی که به عنوان
«رونق تولید» نامگذاری شده ،همچنان وخیم است
و سیاستها و راهکارهای ساختارمند برای ارتقای
تولید داخلی و مقابله با قاچاق وجود ندارد.

آمارهای متفاوت واردات اسباببازی

محمد نخچی ،عضو هیات مدیره انجمن
تولیدکنندگان اسباببازی گفت :سهم  ۹۰درصدی
آمار واردات اسباببازی در کشور ،درست و دقیق
نیست.محمد نخچی عضو هیات مدیره انجمن
تولیدکنندگان اسباببازی و تولیدکننده این
حوزه درباره آمارهای متفاوت واردات اسباببازی،
اظهار کرد :متأسفانه در مورد ارائه آمار در حوزه
اسباببازی ،اطالعات دقیقی وجود ندارد .ما هیچ
منابع و رفرنسی در ایران نداریم که در حوزه مصرف
و واردات آن آمار سنجی درستی انجام دهد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان
اسباببازی با اشاره به وجود قاچاق در حوزه
اسباببازی ادامه داد :زیرا یکبخشی از موجودی
اسباببازی در بازار از طریق قاچاق و برخی در
اثر کمارزی وارد میشود تمام این موارد در حجم
محصوالت اثر دارد و از تولیدات داخلی هم خبر
نداریم که چقدر سهم دارد .در حالیکه در کشورهای
توسعهیافته این منابع آماری به درستی وجود دارد
و کام ً
ال مشخص است و براساس آن دادهها تحلیل
درست انجام میشود .این تولیدکننده اسباببازی با
وجود گفتههای واردات  ۹۰درصدی اسباببازی در
کشور تصریح کرد :با توجه به این آمار اعالم شده،
احساس میکنم صنعت اسباببازی در این چند
سال اخیر رشد چشمگیری داشته ،خصوصاً در سال
گذشته و امسال که واردات اسباببازی کم شده
است این رقم تغییر کرده اما باز هم نمیتوانم عدد
خاصی را بگویم که واردات اسباببازی در کشور
چقدر است .نخچی گفت :البته باید به این موضوع
هم اشاره کنم کشورهایی که در حوزه اسباببازی
توسعهیافته هستند سهم زیادی از واردات
اسباببازی را در کشورشان دارند .اکثر کشورهای
اروپای در حوزه اسباببازی وارداتشان بیشتر از
صادراتشان است .در آمریکا هم همین است .شاید
آمریکا یکی از قطبهای تولید اسباببازی در جهان
باشد ولی بیشترین واردات اسباببازی در کشورش
را هم دارد.
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با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در سازمان فرهنگی هنری

نخستین نشست هماهنگی قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین برگزار شد

نخستین نشست هماهنگی قرارگاه فرهنگی
مردمی اربعین با حضور فرمانده قرارگاه راهیان
نور سپاه و بسیج ،رییس سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران و نمایندگانی از اعضای قرارگاه
فرهنگی مردمی اربعین برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،نخستین نشست هماهنگی
قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین با حضور سردار
یعقوب سلیمانی فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه
و بسیج ،سعید اوحدی رییس و تعدادی از معاونان
و مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
و نمایندگانی از اعضای قرارگاه فرهنگی مردمی
اربعین برگزار شد.
سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری
نخستین سخنران نشست بود که با تبریک به مناسبت
فرا رسیدن دهه والیت عنوان کرد :پیشبینی میشود
جمعیت بسیار باالیی در سفر اربعین امسال حضور
پیدا کنند و شور و حال معنوی بسیار خوبی ایجاد
خواهد شد .سال گذشته اتفاقات خوبی افتاد و قرارگاه
فرهنگی مردمی اربعین را راهاندازی کردیم و نگاهمان
معطوف به آثار تربیتی و فرهنگی راهپیمایی بزرگ
اربعین بود .با نگاه انجام کار فرهنگی برای زائران
اربعین ورود کردیم و از ظرفیت هنری خود زائران
نیز استفاده شد.
وی اضافه کرد :سه سینمای سیار با همکاری
وزارت ارشاد در مرز ایران و عراق برپا کردیم که این
اکرانها با استقبال خیلی خوبی مواجه شد .امسال
هم این کار را با کیفیت باالتری انجام خواهیم داد.
همچنین طراحی درباره جانمایی موکبهایمان را آغاز
کردهایم و در این زمینه حرفهای جدی داریم.
رییس سازمان فرهنگی هنری ادامه داد:
گذرگاه هنر کار دیگری بود که سال گذشته
با مسئولیت آقای مسعود شجاعی طباطبایی
کاریکاتوریست برجسته در مرزها برپا شد.

با همکاری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد نیز موکبهای زیادی برپا شد که
فعالیتهای فرهنگی پرشماری در آن انجام شد.
یکی دیگر از مأموریت های ما برپایی راهپیمایی
جاماندگان اربعین است که این راهپیمایی نیز
سال گذشته جنبه بینالمللی پیدا کرد و در نقاط
مختلف دنیا همزمان با این راهپیمایی برگزار شد.
وی در پایان گفت :امروز نخستین نشست
هماهنگی است و انشاهلل نشستهای آینده هم با
قوت برگزار خواهد شد تا به هماهنگی بیشتری
برسیم .امروز مهمترین سند باالدستی ما برای کار
فرهنگی ،بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است که
نگاه ویژهای در حوزه سبک زندگی در این بیانیه
وجود دارد .امیدوارم بتوانیم در قرارگاه فرهنگی
هنری مردمی اربعین برنامههای باکیفیتی برای
زائران حضرت سیدالشهدا(ع) اجرا کنیم .به زودی
کمیتههای تخصصی قرارگاه را تعیین میکنیم تا با

تقسیم وظایف ،کار با جدیت بیشتری دنبال شود.
سردار یعقوب سلیمانی فرمانده قرارگاه راهیان
نور سپاه و بسیج سخنران بعدی بود که بیان کرد:
درست است که سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران در جغرافیای تهران تعریف میشود ،ولی با
انجام چنین فعالیتهایی ابعاد گستردهتری پیدا
میکند .اهمیت اربعین و به ویژه عالقهای که
ایرانیها و عراقیها به این گردهمایی بشری بزرگ
دارند ،قابل انکار نیست و انجام فعالیتهای فرهنگی
در این راه اهمیت ویژهای مییابد .رفتهرفته
موکبها دارند بهتر کار میکنند و هر سال رو به
تعالی هستند .برخی از صحنههای این حماسه به
تصویر کشیده میشود و این کار ارزشمندی است.
البته دشمن هم آرام نمیگیرد و میخواهد نفوذ
و مسئلهسازی کند ،بنا بر این باید هشیار باشیم.
وی اضافه کرد :نکته مهم این است که اصل
حرکت معنوی و فرهنگی است ،اما مراقبت هم

میخواهد .تشکیل ستاد استقبال مردمی از زائران
غیرایرانی یکی از کارهایی است که انجام میدهیم
و بسیار اثرگذار است .سال گذشته چندین هزار
نفر از مرز میرجاوه مشرف شدند و مجموعاً ۱۱۲
هزار زائر غیرایرانی از مرزهای گوناگون وارد ایران
شدند که راهی زیارت اربعین شوند .قرارگاه فرهنگی
مردمی اربعین کار بسیار اثرگذار و پسندیدهای است
و امیدوارم بتواند تأثیر خودش را در راهپیمایی اربعین
داشته باشد.
سعید سعادتی معاون فرهنگی ستاد عالی
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد نیز به بیان نکاتی
پرداخت و گفت :سال گذشته این توفیق را داشتیم
که در قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین به ارائه
خدمات فرهنگی به زائران اربعین بپردازیم .امسال
هم این آمادگی وجود دارد و ستاد اربعین ستاد
عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با حضور
هشت استان تشکیل جلسه داده است .مقرر شده
در زمینههای هنری ،فضای مجازی ،تولید محتوا و...
فعالیتهای متنوعی پیشبینی شود .در کمیته هنری
ما آمادگی داریم که گروههای سرود ،گروههای تعزیه
و ...را برای حضور در مرزهای عراق ساماندهی کنیم.
قاسمی مسئول مرکز مطالعات اربعین آخرین
سخنران نشست بود که عنوان کرد :مجموعههای
مختلف که در اربعین مؤثر هستند ،ارتباط خوبی
با مرکز مطالعات اربعین برقرار کردهاند و این مرکز
از لحاظ دانشی در تصمیمسازیها اثرگذار خواهد
بود .در بخشهای زائرپژوهی اربعین ،آیندهپژوهی
اربعین ،اندیشکده اربعین و پیشخوان اربعین
فعالیت میکنیم که در بخش اندیشکده ،بالغ بر ۸۰
استاد دانشگاه و حوزه به ما کمک میکنند .برای
همکاری با قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین اعالم
آمادگی میکنیم و در عرصههای پژوهش و تولید
محتوا خدمتگزار هستیم.

موافقت با واگذاری خدمات و امور تصدی گردشگری به بخش غیردولتی

معاون گردشگری کشور از موافقت و ابالغ دستور واگذاری امور
تصدیگری و اجرایی حوزه گردشگری به تشکلهای غیردولتی و
حرفهای ،توسط رئیس سازمان میراثفرهنگی خبر داد.ولی تیموری
با بیان این خبر گفت« :موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به
بخش غیردولتی در راستای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
بهمنظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاههای
اجرایی از جمله سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هدایت و نظارت ،یکی از
موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند ث ماده  ۱۰۰قانون
برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر ،بستر قانونی الزم را در این
زمینه فراهم کرده است».
او افزود« :پس از تمهید مقدمات قانونی الزم توسط سازمان در
قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادهای اداراتکل
استانها و بخش خصوصی طی نشستهای کارشناسی متعدد ،موارد
قابل واگذاری احصا و برای ابالغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد».
تیموری ادامه داد« :حفظ حقوق فعاالن اقتصادی بخش
گردشگری ،تسهیل فرآیندهای اجرایی ،کاهش تصدیگری دولت و
کوچکسازی آن ،جلوگیری از ایجاد انحصار ،پیشگیری از کمرنگ

شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این
بخش ،حفظ حقوق مردم و گردشگران و… از جمله شاخصهای
موردنظر در احصا و واگذاری امور بود».
او خاطرنشان کرد« :این موضوع همواره بهعنوان یکی از مطالبات
بخش خصوصی در طول سالیان گذشته مطرح بود که سرانجام با
ابالغیه اخیر جامه عمل پوشید؛ بدین ترتیب تشکلهای گردشگری
مسئولیت انجام امور را در چارچوب ضوابط ،دستورالعملها و
خطومشیهای سازمان برعهده میگیرند؛ بدیهی است امور قابل
واگذاری صرفاً شامل تصدی و خدمات اجرایی است و امور حاکمیتی
از قبیل صدور ،لغو و ...مشمول این ابالغیه نمیشود».
معاون گردشگری کشور تصریح کرد« :اداراتکل استانها مکلف
هستند در امور واگذاری مراقبت کنند تا مواردی از جمله تسهیل و
تسریع فرآیندهای اجرایی ،انجام امور از طریق سامانههای الکترونیکی
و نیز تعرفهگذاری خدمات صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات سازمان
انجام شود».
تیموری با اشاره به نمونهای از امور قابل واگذاری در بخش
واحدهای اقامتی متشکل از هتل ،هتلآپارتمان ،متل ،مهانپذیر،

رییس سازمان حج و زیارت با رد ادعای برادر
شهید غضنفر رکنآبادی مبنی بر «پذیرش تقصیر
از سوی ایران در فاجعه منا» ،همچنین گفت :در
حال حاضر ،هیچ شهید مفقوداالثر و بدون اطالع
از محل دفن او در عربستان نداریم.فاجعه منا دوم
مهرماه سال  ۱۳۹۴برابر با دهم ذیالحجه همزمان
با عید قربان در مراسم رمی جمرات رخ داد .آمار
تلفات آن حادثه هرگز به صورت دقیق و رسمی
اعالم نشد .منابع خبری شمار جانباختگان را تا
حدود  ۲۳۰۰نفر تخمین زدند اما مقامات ایرانی که
شاهد عینی ماجرا بودند ،این آمار را تا مرز ۷۰۰۰
نفر برآورد کردند .همچنین اعالم شد  ۴۶۴زائر از
ایران در آن حادثه به شهادت رسیدهاند.عربستان
پس از گذشت چهار سال هنوز مسؤولیت فاجعه
منا را نپذیرفته و هرگز به خاطر آن عذرخواهی
نکرده است.
رییس پیشین سازمان حج و زیارت
اردیبهشتماه سال  ،۹۷سه سال پس از فاجعه
منا اعالم کرد که هویت تعدادی از جانباختگان
ایرانی آن حادثه هنوز نامعلوم است .حمید محمدی
گفته بود که «از میان  ۴۶۴شهید حدود  ۴۰تن
از شهدا در مقبرهالشهدای مکه به خاک سپرده
شده بودند که با اعزام خانوادههای آنها به مکه و
انجام آزمایشهای  DNAشماری از آنها تعیین
هویت و به کشور بازگردانده شدند ،اما  ۱۱تن در
مقبرهالشهدای مکه باقی ماندند که محل دفن
نامشخص بود و با قطع روابط و توقف عمره و حج،
امکان پیگیری کار آنها دیگر وجود نداشت .در
حج سال گذشته ( )۱۳۹۶با وجود شرایط سخت،
خانوادههای آنها دعوت شدند که برای تعیین
هویت بازماندگان به عربستان اعزام شوند و هفت
خانواده آمدند که پس از طی تشریفات پلیس و
پزشکی قانونی عربستان ،آزمایشهای DNA

زائرسرا ،اقامتگاههای سنتی و بومگردی گفت« :در سه مرحله احداث،
بهرهبرداری و نظارت اموری شامل تشکیل و تکمیل پروندههای
ساخت ،بررسی و تایید نقشهها ،نظارت مستمر بر اجرای مراحل
ساخت ،تشکیل وتکمیل پروندههای صدور پروانه بهرهبرداری ،ارائه
گزارشهای دورهای به سازمان و… قابل واگذاری به بخش خصوصی
اعالم شده است».

اعالم شد که در موضوع مربوط به حقوق شهدای
مسجدالحرام کار تقریبا به پایان رسیده است .به
همین دلیل ،از ما خواستند مشخصات وراث شهدا
را برای آنها ارسال کنیم که به دلیل قطع روابط
سیاسی دو کشور ،مشخصات به دفتر نمایندگی
عربستان در سازمان ملل فرستاده شد .در جلسه
پیگیری که بعدا داشتیم ،به ما اعالم کردند چک
مربوطه را ارسال کردهاند در حالیکه چنین نشده
بود .در جلسات بعدی از جمله نشستی که دو
هفته پیش با وزیر حج و عمره عربستان داشتیم،
این گالیه را مجددا مطرح کردیم و قرار شد وی
بدعهدی و بدقولی را که نسبت به این موضوع شده
است از طریق وزارت امور خارجه عربستان پیگیری
کند.
او ادامه داد :در مورد شهدای منا نیز مذاکراتی
با مسؤوالن عربستانی داشتهایم اما آنها اعالم
کردهاند که هنوز در این زمینه به جمعبندی
نرسیدهاند .ما این موضوع را از طریق مسؤوالن
بعثه دیگر کشورها پیگیری کردیم ولی به آنها
هم عینا همان جواب ما را دادهاند.رییس سازمان
حج و زیارت تاکید کرد :حفظ عزت و کرامت زائران
ایرانی در صدر همه تفاهمنامهها با دولت عربستان
قرار دارد و هیچکدام از مسؤولین جمهوری اسالمی
از خون شهیدان منا نخواهند گذشت.
رشیدیان همچنین با رد ادعای مطرحشده از
سوی برادر شهید غضنفر رکنآبادی درباره پذیرش
تقصیر فاجعه منا از سوی ایران برای باز شدن راه
حج پس از یک سال تعطیلی ،اظهار کرد :این ادعا
دروغ محض است .تفاهمنامههای سازمان حج و
زیارت امضا شده و کامال روشن و شفاف است و
هیچ نکته پنهانی ندارد.او افزود :نخستین بند همه
تفاهمنامههای ما ،حفظ عزت ،کرامت ،آرامش و
امنیت زائران ایرانی است و همواره آن را طلب

کردهایم .کسی که برای زائران عزت و کرامت را
دنبال میکند ،آیا از حقوق شهدای خود میگذرد و
با آن معامله میکند!؟
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
من فکر میکنم کسی که این حرف را زده ،حتما
بیاطالع بوده یا هنگام صحبت کردن دچار خلجان
شده و متوجه نبوده است چه میگوید ،وگرنه
میداند هیچ یک از مسؤوالن جمهوری اسالمی
از خون شهیدانشان نخواهند گذشت.رشیدیان
بیان کرد :پیگیری موضوع شهدای منا جزء مسائل
مستمر سازمان حج و زیارت و دیپلماسی جمهوری
اسالمی است و با توجه به اینکه در حال حاضر،
ایران نمایندگی سیاسی در عربستان ندارد ،دفتر
نمایندگی حج و زیارت آن را پیگیری میکند.
حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالفتاح
نواب ـ نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ـ نیز
در حاشیه این یادواره اظهار کرد :وظیفه ما است که
این مسائل را پیگیری کنیم و تاکنون هم مسؤولین
مربوطه در بعثه پیگیریهای زیادی داشتهاند.
عالوهبر این در جلساتی هم که با خانوادههای
محترم شهدای مسجدالحرام و منا در تهران برگزار
شده این موضوع را پیگیری کردهایم تا انشاءاهلل
حقوقشان استیفا شود.
او گفت :هرچند این موضوع به دلیل قطع
بودن روابط دو کشور مقداری به تاخیر افتاده است
ولی امیدواریم با پیگیریهایی که انجام میشود
و مکاتباتی که ریاست محترم سازمان حج با
وزیر حج عربستان داشتند و جلساتی که بعد از
ایام حج در مکه برگزار خواهد شد ،نتیجه روشن
شود.نواب تاکید کرد :یاد این شهدا را باید گرامی
داشت ،خون این شهدا انشاءاهلل مانند خون بقیه
شهدا الهامبخش خواهد بود و ما باید این مسائل را
پیگیری کنیم.

دریافت جایزه دیگر بهروز بوچانی پناهجوی کرد ایرانی در استرالیا
بهروز بوچانی ،پناهجوی ایرانی که در کتاب خاطراتش به بررسی
وضعیت پناهجویان در بازداشتگاههای مانوس پرداخته است ،جایزه
ملی زندگینامه استرالیا را نیز برد.بهروز بوچانی جایزه  ۲۵هزار دالری
بهترین بیوگرافی استرالیا را برای کتاب «هیچ دوستی جز کوهها»
دریافت کرد و هیات داوران از خاطرات این نویسنده کرد ایرانی و به
عنوان یک شهادت درخشان یاد کردند.
این نویسنده ایرانی همچنان به درو کردن جوایز ادبی استرالیا
ادامه میدهد و دیروز دوشنبه موفق به کسب جایزه بیوگرافی ملی
استرالیا شد .هرچند وی نخستین بار نیست که برای این کتاب جایزه
دریافت میکند ،اما همچنان قادر نیست شخصا آن را دریافت کند؛
زیرا وی  ۶سال است که در جزیره مانوس زندانی است.
کتاب زندگینامه بوچانی داستان سفر او از اندونزی به استرالیا
توسط قایق را روایت میکند و نتیجه آن را که زندانی شدن در جزیره
مانوس توسط دولت استرالیا بوده و همچنین پناهندگی وی را که
ادامه داشته است ،تصویر میکند.بوچانی که سال  ۲۰۱۳از ایران

خارج شده این کتاب را در جزیره مانوس نوشته و این کتاب توسط
دوست او از فارسی به انگلیسی ترجمه شده است.
این کتاب پیشتر برنده مهمترین جایزه ادبی استرالیا یعنی جایزه
 ۱۲۵هزار دالری ویکتورین پرمیر شد که گرانترین جایزه ادبی
استرالیاست و بعد جایزه  ۱۰هزار دالری نیو ساوت ولز را دریافت
کرد .این کتاب در عین حال به عنوان بهترین کتاب غیرداستانی
جوایز کتاب سال صنعت کتاب استرالیا هم انتخاب شده است.در
مراسم اهدای جایزه بیوگرافی ملی که دیروز صبح (دوشنبه) برگزار
شد داوران از کتاب بوچانی به عنوان ماجرایی بااهمیت و عمیق یاد
کردند که شاهدی بر این امر است که نوشتن راهی قدرتمند برای
مقاومت در حفظ زندگی است.
بوچانی که قادر به خروج از جزیره مانوس نیست و از طرق
واتساپ با مراسم ارتباط داشت ،گفت :نمیخواهم درباره ادبیات
صحبت کنم ،فقط میخواهم بگویم جامعه ادبی به عنوان بخشی
از جامعه متمدن استرالیا ،بخشی از مقاومت در برابر این سیستم

مستند «مک دونالدز تقدیم میکند»
روی آنتن شبکه مستند

مستند «مک دونالدز تقدیم میکند»
به کارگردانی توحید ابراهیمی در جدیدترین
قسمت از فصل سوم برنامه «به اضافه مستند»
روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.سی و
پنجمین قسمت از فصل سوم برنامه تلویزیونی
«به اضافه مستند» ،با پخش و بررسی مستند
«مکدونالدز تقدیم میکند» به کارگردانی
توحید ابراهیمی از شبکه مستند پخش خواهد
شد .در این قسمت و پس از پخش مستند،
ابراهیم متقی و فواد ایزدی از اعضای هیات
علمی دانشگاه تهران مهمان برنامه خواهند
بود و به بررسی تاریخچه سرمایهداری در دنیا
میپردازند .عالوه بر این ،محمد تقی فهیم و
سعید قطبیزاده به نقد و بررسی فرمی این
مستند خواهند پرداخت .مستند «مک دونالدز
تقدیم میکند» ،روایتی متفاوت از تاریخچه
فعالیت رستورانهای زنجیرهای مک دونالدز
در آمریکا و دیگر کشورهای جهان است و از
این منظر به نقد نظام سرمایهداری با محوریت
شرکت مک دونالدز پرداخته است .ماجرای
حضور رستورانهای مک دونالدز در ایران
همواره شایعات و حواشی خاص خود را به همراه
داشته است .گاهاً شایعاتی منتشر میشود که
قرار است شعبهای از این رستوران در جایی از
کشور به راه بیفتد اما تاکنون پای این رستوران
به ایران باز نشده است.مستند مک دونالدز که
به کارگردانی توحید ابراهیمی و تهیهکنندگی
محسن یزدی ساخته شده است ،چندی پیش
در قالب جشنواره تلویزیونی مستند به نمایش
درآمد و اکنون برای دومین بار در برنامه «به
اضافه مستند» اکران خواهد شد.این قسمت از
برنامه روز سهشنبه  ۲۲مرداد ساعت ۲۰:۳۰
از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش
آن روزهای چهارشنبه  ۲۳مرداد ساعت  ۹و
جمعه  ۲۵مرداد ماه ساعت  ۱۳:۳۰است« .به
اضافه مستند» ،مجموعه برنامه تلویزیونی
شبکه مستند است که به پخش مستندهای
دیدهنشده در تلویزیون و بحث کارشناسی
پیرامون موضوع مستند میپردازد.این برنامه با
اجرای سیدمحمدعلی صدرینیا و کارگردانی
محمدرضا رضاییان با دکوری جدید و آیتمهایی
متنوع سهشنبههای هرهفته ساعت  ۲۰:۳۰به
روی آنتن شبکه مستند میرود.

انتشار آثار سلینجر برای اولینبار به
صورت کتاب الکترونیکی

واکنش به رکنآبادی؛ با خون شهدا میتوان معامله کرد!؟
انجام و هویت چهار تن مشخص شد و برای تعیین
تکلیف سه تن دیگر به  DNAنفر دوم نیاز بود که
برای حج آتی برنامهریزی شده است و با اعزام آنها
این ابهام نیز برطرف میشود».
او گفته بود« :محل دقیق دفن هفت تن از
شهدای ایرانی منا که در مقبرهالشهدای مکه به
خاک سپرده شدهاند ،نامشخص است».علیرضا
رشیدیان ـ رییس کنونی سازمان حج و زیارت ـ
دیماه سال  ۹۷خبر داد که از بین هفت شهید
ایرانی مفقودشده در فاجعه منا ،هویت چهار زائر
ایرانی شناسایی شده اما وضعیت سه پیکر ایرانی
هنوز نامشخص است.او اینک اعالم کرده است
که هیچ زائر ایرانی مفقودشده از فاجعه منا در
عربستان وجود ندارد.
رییس سازمان حج و زیارت در حاشیه مراسم
بزرگداشت «شهدای منا و مسجدالحرام» که با
حضور زائران ایرانی در سرزمین منا و در جریان
حج  ۹۸برگزار شد ،درباره تعیین هویت شهدای
فاجعه منا اظهار کرد :از همه شهدایی که دفن شده
بودند ،نمونه دی .ان .ای گرفته شده است و یکی
از دالیل طول کشیدن موضوع تعیین هویت شهدا
نیز این بود که فرزندان یا نزدیکان آنها باید به
عربستان میآمدند تا نمونه دی .ان .ای آنها گرفته
و با نمونه شهدا تطبیق داده شود.او اضافه کرد:
با روشن شدن تکلیف چند شهید باقیمانده ،نامه
رسمی وزارت حج و عمره عربستان را اوایل امسال
راجع به مشخصات شهدا دریافت کردیم و اکنون
هیچ شهیدی نداریم که محل دفن او را ندانیم.
رییس سازمان حج و زیارت با یادآوری اینکه
یکی از موضوعاتی که همواره در مذاکرات با طرف
عربستانی داشتهایم ،پیگیری موضوع شهدای منا
و مسجدالحرام بوده است ،افزود :در مذاکره سال
گذشته برای بحث بر سر تفاهمنامه حج ،به ما

اخبار

است که بسیار هم باارزش است.بوچانی همچنین از سازماندهندگان
جایزه ،مترجمش و دیگرانی که از وی حمایت کردند تشکر کرد .وی
گفت :فکر میکنم تاریخ به قضاوت این نسل و همه ما در این دوره
سخت و تاریک از تاریخ استرالیا خواهد نشست.
در ماه فوریه و هنگام دریافت اولین جایزهاش ،بوچانی گفته بود که
او تصویری از خودش را به عنوان رماننویسی در زندانی ساکت ارایه کرده
است و این تصویر به او کمک کرد تا بتواند هویت خودش را به عنوان یک
انسان حفظ کند .وی افزود :در حقیقت این تصویر را برخالف تصویری که
سیستم از ما ایجاد میکند ،خلق کردم.هیات داوران جایزه شامل مارجی
برن ،دکتر جورجینا آرنوت و پروفسور ایان مککالمن از نوشته بوچانی به
عنوان اثری شاعرانه و اسطورهای در تداوم فرهنگ و اعتقادات فارسی و
مبتنی بر یک داستانسرایی اقناعی یاد کردند.
 ۴نویسنده دیگری که نامزد دریافت این جایزه شده بودند ،شامل
رزانا لیلی ،ریک مورتون ،سارا کراسنوستاین و دانیله کلود هر یک ۲
هزار دالر به عنوان جایزه دریافت کردند.

جی .دی .سلینجر از اینترنت بیزار بود و
از فیسبوک وحشت داشت؛ حاال بنیاد این
نویسنده معروف آمریکایی پس از سالها اجازه
داده تا بخشی از آثار او برای اولینبار به صورت
کتاب الکترونیکی منتشر شود.بنیاد «جی .دی.
سلینجر» که از سوی خانواده این نویسنده
آمریکایی اداره میشود پس از سالها مخالفت
با ارائه نسخه دیجیتال آثار او سرانجام اعالم کرد
مجموعهای کوچک از مهمترین نوشتههای او را
به صورت کتاب الکترونیکی منتشر خواهد کرد.
«مت سلینجر» پسر «جی .دی .سلینجر»
گفت پدرش همواره ارزش زیادی برای دسترسی
به آثار قائل بود اما از سوی دیگر تجربه خواندن
نسخه فیزیکی آثارش را ترجیح میداد« .سلینجر»
که در سال  ۲۰۱۰در سن  ۹۱سالگی درگذشت از
اینترنت نیز بیزار بود و به گفته پسرش ،زمانی که
یک بار فیسبوک را برای او توضیح داده« ،سلینجر»
از این که مردم اطالعات شخصی خود را به اشتراک
میگذارند وحشتزده شده است .او همچنین گفت:
دریافت نامهای در سال  ۲۰۱۴از زنی با معلولیت
دائمی دست راست که در خواندن نسخه فیزیکی
کتاب با مشکل روبهرو بود موجب شد در چگونگی
عمل به خواستههای پدرم به بهترین شکل ممکن
تجدیدنظر کنم .از همان لحظه که این نامه را
خواندم تصمیم گرفتم راهی پیدا کنم تا این زن
بتواند کتابهای پدرم را بخواند .پدرم همواره
نهایت تالش خود را میکرد تا آثارش در دسترس
تعداد بیشتری از افراد بویژه دانشآموزان باشد و
حتی همواره از چاپ کتابهایش با جلد سخت که
سودآوری بیشتری داشت خودداری میکرد و به
همان نسخههای معمولی کفایت میکرد ،گرچه
نویسندگانی چون «همینگوی»« ،فیتزجرالد» و
«فاکنر» چنین عقیدهای نداشتند« .مت سلینجر»
ادامه داد :قرار دادن آثار پدرم در دسترس نسل
جدید که بسیاری از آنها ترجیح میدهند آنها
را از با استفاده از دستگاههای الکترونیکی خود
مطالعه کنند و همچنین افراد با مشکالت سالمتی
و معلولیتها ،پیشرفتی هیجانانگیز است و کامال بر
اساس خواستههای پدرم است ،هر چند او تجربه
لمس یک کتاب فیزیکی را بسیار بیشتر ترجیح
میداد .با این وجود هنوز خبری درباره کتابهای
صوتی و رسمی آثار «جی .دی .سلینجر» اعالم نشده
است و خود «سلینجر» کامال مخالف هرگونه ارائه
آثارش در مدیوم دیگری غیر از صفحات کتاب بود
و اغلب پیشنهادهای اقتباس نمایشی و سینمایی از
آثارش را نیز نمیپذیرفت« .جروم دیوید سلینجر»
متولد اول ژانویه  ۱۹۱۹در منهتن نیویورک ،با
انتشار رمان «ناتور دشت» در سال  ۱۹۵۱به
شهرت جهانی رسید« .ناتور دشت» که تقریباً به
تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شده ،ساالنه حدود
 ۲۵۰هزار نسخه فروش دارد و تاکنون حدود ۶۲
میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش
رسیده است .هرچند موفقیت «ناتور دشت» موجب
شهرت فراوان «سلینجر» شد ،اما او با گوشهنشینی،
از مردم دوری میکرد و ب ه ندرت داستان یا کتابی
از او منتشر میشد .انزوای سلینجر به اندازهای بود
که طی سه دهه گذشته هیچ مصاحبهای از او در
رسانههای جهان منتشر نشد .سلینجر که مجموعه
داستان کوتاه « ۹داستان» را در سال  ۱۹۵۳بعد
از «ناتور دشت» نوشت ،در سال « ۱۹۶۱فرانی و
زویی» را منتشر کرد و دو سال بعد «تیرهای سقف
را باال بگذارید نجاران» را که متشکل از دو رمان
کوتاه بود به چاپ رساند.آخرین اثر به چاپرسیده
از این نویسنده سرشناس به ژوئن سال ۱۹۶۵
برمیگردد که «شانزدهم هپورث  »۱۹۲۴را در
مجله «نیویورکر» منتشر کرد.

