
 »این پسره کتابه احمد رو نیاورد بزاره تو کتابخونه« دیگر 
چندان  اجتماعی  شبکه های  در  جمالتی  چنین  دیدن 
عجیب به نظر نمی رسد. بعد از فینگلیش نویسی که صدای 
نوشتاری  اشتباهات  درآورد،  را  فارسی دانان  از  بسیاری 
از  یکی  به  مجازی  شبکه های  در  کاربران  زیاد  بسیار 
معضالت زبان فارسی تبدیل شده است. اما آیا غلط نویسی 

می تواند به پیکره زبان فارسی آسیب بزند؟
فردوسی برای حفظ زبان فارسی30 سال تالش کرد تا شاهنامه 
را بسراید، اما حاال در کمتر از 20 سال با ورود موبایل و شبکه  های 
مجازی چنان غلط نویسی گسترده شده که شاید تالش تمام 

فارسی دانان و فارسی زبانان در حفظ این زبان کهن را به باد دهد.
چندین سال است که تاثیر غلط نویسی بر زبان فارسی در میان 
اساتید این حوزه مطرح شده است. برخی معتقدند اشتباهات رایج 
در امال در طول زبان به یک عادت تبدیل شده و کم کم از سوی 
عموم پذیرفته می شود و همین امر موجب آسیب به زبان فارسی 
خواهد شد. محمدجعفر یاحقی، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با ایسنا، بعضی از 
غلط نویسی ها را الزمه تکامل و تحول زبان می داند و در این باره 
گفت: یک وجه در غلط نویسی ها این است که به طور طبیعی در 
زبان فارسی عناصر و عواملی مطرح می شود که ممکن است الزمه 
تکامل و تحول زبان باشد؛ شاید نشود اسم این ها را غلط گذاشت 

چون مصطلح و مورد استفاده عموم است.
او درباره اشتباهات نوشتاری که به زبان فارسی صدمه وارد 
می کند، گفت: یک وقت چیزهایی هست که ناشی از کم اطالعی، 
کم سوادی و حتی از روی غرض و نظر سوء است که قطعا آن ها 
بیشتر لطمه می زنند و این در ارتباط با شبکه های ارتباط جمعی 
موثرتر است، چرا که سبب گسترش این غلط نویسی ها می شود و 
همه هم از آن تبعیت می کنند و این خطرناک است. این تحوالت 
شاید با استانداردهای طبیعی زبان سازگار نباشد، اما چون الزمه 
زبان است و زبان شناسان هم با آن موافق هستند از آن ها گریزی 

نداریم و اتفاق می افتند.
عده ای اما معتقدند زبان فارسی بسیار مستحکم تر از آن است که 
با این اشتباهات صدمه ای به آن وارد شود. حسن انوشه، سرپرست 
از  یکی  به  اشاره  با  فارسی«  »ادب  دانشنامه  نویسندگان  گروه 
بیت های »گلستان« سعدی در این باره گفته است: غلط نویسی 
حتی در برخی از شعرهای شاعرانی چون سعدی و حافظ هم 
وجود داشته؛ مثال در بیت »پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به 
روستا رفتند«، پسران وزیر ناقص عقل، قاعده ای است که در زبان 
عربی استفاده می شود نه در زبان فارسی اما این ها استثنا است و 

استثناها قاعده زبان را نمی شکنند و به نحو آن آسیبی نمی زنند.
او غلط نویسی های این روزها را در اوایل دوران رواج از طریق 
فضای مجازی دانست و گفت که در آغاز ممکن است خطا پیش 

بیاید، اما به مرور خود زبان و مردم آن  را کنار می زنند و درست 
می شود. انوشه همچنین درباره کلماتی که از دیگر زبان ها وارد زبان 
فارسی شده اند بیان کرد: طبیعی است که واژه هایی از زبان های 
دیگر وارد زبان فارسی شوند، همچنان که کلماتی از زبان ما وارد 

زبان های دیگر می شوند.
محمدرضا ترکی، شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه نیز در 
همین دسته افراد جای می گیرد. او گفته است: غلط نویسی ها 
بر  اصرارها  برخی  مخصوصا  نیستند؛  خوشایندی  امر  قطعا 
و  رسم الخط  در  خود  پیش  از  تغییرات  ایجاد  و  غلط نویسی 
نگارش، خدمت به زبان فارسی نیست. باید همان گونه که در 
عرصه محصوالت و کاالهای تجاری معتقد به وجود موسسه 
کیفیت  زمینه  در  را  موسسه  این  نظر  و  هستیم  استاندارد 
کاالها فصل الخطاب می دانیم، در حوزه زبان معیار و رسم الخط 
و  بگذاریم  گردن  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  داوری  به 
اگر دیدگاه خاصی در حوزه زبان فارسی داریم که با نگرش 
فرهنگستان متفاوت است، آن را به عنوان انتقاد و پیشنهاد به 

این مرکز علمی منتقل کنیم.

او افزود: اصرار بر دیدگاه های شخصی و نپذیرفتن داوری این 
انجامید.  زبانی خواهد  به هرج ومرج  یقینا  علمی  مرکز رسمی 
البته فرهنگستان هم باید بر تالش های خود بیفزاید و سعی کند 
مشارکت هرچه وسیع تر نخبگان و فرهیختگان را جلب کند و 
بیش ترین انعطاف ممکن را در پذیرش دیدگاه های دلسوزانه اهل 

فضل نشان دهد.
ترکی درباره تاثیر فضای مجازی بر غلط نویسی هایی که امروزه 
شاهد رواج آن ها هستیم بیان کرد: فضای مجازی مجموعه ای از 
تهدیدها و فرصت ها را در زمینه های مختلف از جمله حوزه زبان 
ایجاد کرده است. ما هنوز یاد نگرفته ایم از فضای مجازی استفاده 
درست بکنیم و تعامل مان با این فضا متعادل و منطقی نیست. 
متاسفانه فضای مجازی هر روز فضا را برای رسانه های اصیل، از 
قبیل مطبوعات که از لحاظ نوشتاری عیار قابل قبول و باالتری 
داشتند تنگ و تنگ تر می کند؛ به گونه ای که هر روز شاهد حذف 

و انزوای رسانه های مکتوب هستیم.
او سپس با بیان این که به نظر می رسد مدیران فرهنگی هم هر 
روز بیشتر مرعوب و مجذوب فضای مجازی می شوند و توجه بیش 

از حد آنان به فضای مجازی و قابلیت های آن باعث کم توجهی شان 
به رسانه های مکتوب غیرمجازی شده است گفت: در حال حاضر 
زیرساخت های فنی و ارتباطی کشور با صرف هزینه های نجومی 
در اختیار تقویت فضای مجازی  قرار گرفته و واردات بی رویه انبوه 
گوشی های هوشمند، حتی از نوع اشرافی، با صرف میلیاردها دالر 
از درآمد کشور بر این جو دامن زده است. این گوشی ها و رسانه های 
مجازی مستتر در آن ها، هر روز در کنار مزایایی که ایجاد می کنند، 
باعث می شوند که شمارگان اندک روزنامه های ما بیشتر آب برود و 

حتی شاهد تعطیلی تعداد قابل توجهی از آن ها باشیم.
اثرگذاری  گرچه همچنان بین زبان شناسان درباره چگونگی 
غلط نویسی اختالف نظر وجود دارد، اما آنچه که در این میان گاهی 
به دست فراموشی سپرده می شود، نقش و سهم نهادهای آموزشی 

و فرهنگی در آموزش درست زبان فارسی به جامعه است. 
اشتباهات رایجی که این روزها در شبکه های مجازی به وفور 
شاهد آن هستیم، نتیجه آموزش نادرست و ناکافی در حداقل 12 
سال تحصیل در مدارس است و این نشان از اهمیت و نقش خطیر 

آموزش درست برای حفظ زبان فارسی برای آیندگان دارد.

6فرهنگی

کودکان مخاطبان بی پناه رسانه های مجازی هستند
آموزش  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
چگونگی زیست صحیح در عصر رسانه غیرقابل انکار است، تاکید کرد: 
کودکان و نوجوانان به عنوان مخاطبان بی پناه دراین شرایط نیازمند آموزش 
به هنگام هستند تا کمتر مخاطرات ناشی از رسانه های مجازی آن ها را دچار 

آسیب کند.
به گزارش ایرنا، رضوان حکیم زاده با اشاره به اهمیت و جایگاه سواد رسانه های در 
زندگی امروز انسان ها گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا سواد رسانه ای به عنوان 
یکی از سوادهای جدید از سنین پایین و از پیش دبستانی و دبستان آموزش داده 

می شود، اقدامی که ما از پایه دهم آن را آغاز کردیم. 
براین باوریم بهترین مقطع برای آموزش مهارت های آسان سواد رسانه ای، مقطع 

دبستان و پیش دبستان است.
حکیم زاده با اشاره به اینکه الزم است رسانه را به عنوان بازوی کمکی برای آموزش 
و پرورش کودکان و نوجوانان نگاه کرد، اظهار کرد: آموزش و پرورش نقطه مناسبی 

برای ارتقاء و آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی به خانواده ها است. 
آموزش  با شیوه  و پیش دبستان  مربیان مقطع دبستان  و  اولیاء  باید  معتقدم 

مهارت های سواد رسانه ای و اطالعاتی به دانش آموزان این مقاطع آشنا شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این موضوع که حضور 
معلمان، مربیان و خانواده ها در دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای می تواند به 
ارتقای سواد رسانه ای آن ها کمک کند تاکید کرد: با توافق انجام شده میان معاونت 
آموزش ابتدایی و انجمن سواد رسانه ای ایران، برای کلیه معلمان حاضر در همایش 

سه روزه سواد رسانه ای و اطالعاتی گواهی ضمن خدمت صادر خواهد شد.
آیین گشایش دومین همایش سواد رسانه ای و اطالعاتی 19 آبان ماه با حضور 
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید مرتضی موسویان، رئیس 
هماش و رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال و جمعی از اساتید علوم 
ارتباطات، مدیران مسئول مطبوعات و مدیران عامل خبرگزاری ها و اهالی رسانه به 
مدت سه روز همزمان هفته فرهنگ عمومی در سالن همایش وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار می شود.

سینمای کمدی لطمه بزرگی به سینما می زند 
پوران درخشنده معتقد است: »تا وقتی که قوانین درست و عادالنه برای 
اکران فیلم ها وضع نشود، یک فیلم غیرکمدی هرچقدر هم خوب ساخته 
شود، در میان کمدی های لطمه زننده به سینما موفقیت چندانی در اکران 

نخواهد داشت.«
 این کارگردان سینما که سابقه ساخت فیلم های اجتماعی متعددی را در کارنامه 
کاری خود دارد و در تدارک ساخت یک فیلم دیگر با نگاه به مشکالت پسران جامعه 
است در گفت وگویی با ایسنا درباره نگرانی هایی که برخی فیلمسازان اجتماعی نسبت 
به وضعیت اکران این نوع فیلم ها در کنار آثار کمدی و نیز روند رو به افزایش ساخت 
کمدی دارند، بیان کرد: »به نظر می رسد، سینمای کمدی فعلی لطمه بزرگی به 
کلیت سینما می زند. چون بسیاری از آن ها جنبه سخیفی دارند به همین دلیل 
فکر می کنم فیلم های اجتماعی هر چقدر هم خوب ساخته شوند وقتی در کنار 
این کمدی ها قرار می گیرند، فرصت اکران مناسب پیدا نمی کنند. چون سینماداران 
ترجیح می دهند، سانس های خود را در اختیار فیلم کمدی قرار دهند. او ادامه داد:»با 

وجود نگرانی، انگیزه قوی تری برای ساخت دارم که آن هم مردم هستند.«

ورود به جهان تازه
محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی معتقد است با 

ورود دیجیتال به سینما باید به سمت نظام خودانضباطی در سینما برویم.
به گزارش مهر، همایش بین المللی »سینما در عصر دیجیتال« از تاریخ 21 تا 
23 آبان ماه توسط مدرسه ملی سینمای ایران برپا می شود که در این همایش 
به مساله ورود دیجیتال به سینما پرداخته می شود. در همین زمینه محمود اربابی 
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی معتقد است که مفهوم 
دیجیتال را باید از 2 منظر فن آوری و دیگری کمک به نوآوری و خالقیت در سینما 
مورد بررسی قرار داد. وی در توضیح صحبت های خود گفت: »فن آوری در جهان 
امروز در حال پدید آمدن است و کسانی می توانند به این فن آوری کمک کنند که 
مفهوم دیجیتال را کشف کرده باشند در این صورت است که دانش و فن آوری در 
عرصه سینما ایجاد می شود.« اربابی با طرح این پرسش که فهم دیجیتال چیست؟ 
بیان کرد: »زمانی که بتوانیم همه اجزای هستی را از هم باز و دوباره ترکیب کنیم به 
دنیای دیجیتال ورود کرده ایم و از نظر من رسیدن به این ترکیب جدید، دیجیتال 

محسوب می شود.«

واقعه ای خونبار در مدینه
سعید رحمانی فیلمنامه نویس از ساخت سریالی با نام »ماه و غزل« با 

روایتی از قیام »حره« به تهیه کنندگی محسن علی اکبری خبر داد.
سعید رحمانی فیلمنامه نویس در گفت وگو با مهر با اشاره به جدیدترین پروژه 
خود گفت: »نگارش چند پروژه تلویزیونی را برعهده دارم که به زودی به مرحله پیش 
تولید می رسند. یکی از این پروژه ها به تهیه کنندگی محسن علی اکبری است که به 

مناسبت محرم و با موضوع تاریخی-اسالمی ساخته می شود.«
وی بیان کرد: »فیلمنامه این سریال با نام »ماه و غزل« زمستان آماده تولید 
می شود تا بتوان آن را برای محرم سال آینده از تلویزیون پخش کرد.« او ادامه داد: 
»داستان این سریال در سال ۶3 هجری یعنی 2 سال بعد از واقعه عاشورا رخ می دهد 
و تاثیرات عاشورا را در سال های بعد روایت می کند و در کنار آن یک روایت عاشقانه 

نیز دنبال می شود.«
وی تاکید کرد که »ماه و غزل« زمینه تاریخی دارد اما از داستان و شخصیت های 

تخیلی بهره برده است و وقایع قیام »حره« را به تصویر می کشد.

رقابت ۱۵ دانش آموز فیلمساز در جشنواره رشد
آثار پذیرفته شده در بخش رقابتی دانش آموزان فیلمساز چهل و هشتمین 

جشنواره بین المللی فیلم رشد اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره، از میان 12۷ فیلم رسیده به دبیرخانه، 1۵ فیلم 

زیر به بخش فیلمسازان دانش آموز جشنواره راه یافتند:
تاریخ انقضا )ماندانا هوشمندیان(، رهایی )افروز محمدقلیها(، پچاخ )نرگس 
جزء اسالمی(، یک لقمه ی حالل )زهرا عبدی(، بجنگ )مرتضی علی سمیعی(، 
شهر من )نیکا شاهین زاده(، مترسک )فردیس نجیبی فر(، نخل دستان )نرجس 
لشکری(، پروانه های بی بال )دانیال غفاری(، هبوط در خیابان )محمدمهدی 
رضازاده  )محدثه  مینودری  هنر  آبادی(،  علی  زاده  رضا  )مریم  ایدز  عبدی(، 
کمنی(، نگاه دانا )سحر قهرمانیان(، دایره ی تعامل )نگین رحیمی تهرانی( و 

انتخاب )صالح واثی(.
چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 
رشد با بخش مسابقه بین المللی و 2 بخش ملی )شامل فیلم های دانش آموزان 
و فرهنگیان فیلمساز( از 2۵ آبان تا 2 آذر 9۷ در سینما فلسطین تهران برگزار 

خواهد شد.

اخبار
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نقاشی هایی از ورود انسان  به کره خاکی
آثار نقاشی فاطمه صالحی با عنوان »اوهام« روز جمعه 11 آبان ماه روی دیوار رفت. به گزارش ایسنا، در بیانیه این نمایشگاه آمده است: »با گریه چشم به این جهان گشودم، جهانی عجیب اما متلون ... آرام آرام بزرگ شدم و آموختم 

چگونه روی پاهایم بایستم و سپس راه بروم. وقتی راه رفتن آموختم ناگه قدم در جاده ای گذاشتم پرپیچ و خم، گاه در فراز، گاهی در فرود، گاه تاریک و بیمناک، گاهی روشن، گاه غرق در ترس و گاهی با ایمان و امید ... امید به 
روشنایی، به وصال ... 

آیا غلط نویسی به فارسی آسیب می زند؟

خنجر غلط امالیی بر پیکر زبان فارسی

برگزاری دومین دوره جایزه »احمد محمود«

بزرگداشت طاهره صفارزاده برگزار می شود

کامران محمدی از برگزاری دومین دوره جایزه »احمد محمود« به دبیری 
مهدی یزدانی خرم خبر داد.

کامران محمدی، دبیر اولین دوره جایزه »احمد محمود« با اعالم این خبر به ایسنا 
گفت: من و حسن شهسواری هم در کنار مهدی یزدانی خرم هستیم و سعی می کنیم 
مراسم پایانی جایزه، مثل سال گذشته، روز چهارم دی  ماه همزمان با سالروز تولد 

زنده یاد احمد محمود برگزار شود. 
مهم ترین مساله برای برگزاری جایزه داشتن اسپانسر و تهیه مبلغ جایزه و هزینه های 
اجرایی است که امسال هم خوشبختانه حل شد. امسال کتاب های سال 9۶ داوری 

می شوند و مثل سال گذشته در دو بخش رمان و مجموعه  داستان.
این  نویسنده درباره شیوه داوری و داوران امسال گفت: بهتر است باقی خبرها را 
دبیر امسال اعالم کند، اما این روشن است که برای اجتناب از کار محفلی و تکراری و 
استفاده از دیدگاه های سایر نویسندگان، هیچ یک از ما سه نفر امسال داور نخواهیم بود 
و به طور کلی از تیم داوری سال گذشته، حداکثر شاید یک نفر امسال هم باشد. تیم 

امسال ترکیبی از چهره های دانشگاهی و نویسندگان هستند که دبیر امسال احتماال 
هفته آینده آن ها را معرفی خواهد کرد.

دبیر اولین دوره جایزه »احمد محمود« درباره این که پیش تر گمانه هایی درباره 
احتمال برگزاری جایزه توسط انجمن صنفی داستان نویسان استان تهران وجود داشت، 
توضیح داد: من به قول شما اهالی رسانه اظهار امیدواری کرده بودم که در آینده این 
طور شود! هنوز هم البته اظهار امیدواری می کنم! چراکه حیات جایزه با اتصال به 
جریانی بزرگ تر و البته صاحب قدرت و منابع مالی بهتر تضمین می شود و کارهای 

فردی و دورهمی، نهایتا محکوم به تعطیلی اند. 
مثل جایزه »منتقدان و نویسندگان مطبوعات« که احمد غالمی دبیر دائمی اش بود. 
اما در عین حال، استقالل جایزه هم همین قدر مهم است و الزم است کار به شکل 
درست و بدون عجله انجام گیرد؛ ضمن این که من به عنوان یکی از اعضای هیات 
مؤسس و هیات مدیره اول انجمن صنفی، خیلی خوب می دانم انجمن هنوز در ابتدای 

راه است و باید به استحکام بیشتری برسد.

مدیرعامل انجمن مترجمان از برگزاری بزرگداشت طاهره صفارزاده مترجم و 
قرآن پژوه در ایام هفته کتاب خبر داد.

به گزارش ستاد خبری بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
ایران، محمدرضا اربابی،  مدیرعامل انجمن مترجمان درباره برنامه های این انجمن 
در هفته کتاب، اظهار کرد: یکی برنامه های انجمن مترجمان در ایام هفته کتاب 
برگزاری بزرگداشت طاهره صفارزاده، شاعر،  پژوهشگر و مترجم قرآن و بنیانگذار نقد 
علمی و آموزشی ترجمه در ایران، روز 2۷ آبان همزمان با سالگرد درگذشت اوست. 
او درباره دیگر برنامه های این انجمن گفت: با توجه به این که انجمن مترجمان عضو 
»فدراسیون جهانی مترجمان« است و موضوع کپی رایت به خصوص »تصویب 

قانون جامع مالکیت فکری« از اهمیت باالیی برخوردار است،  پیشنهاد داریم تا یکی 
از روزهای هفته کتاب از طریق ستاد هفته کتاب به نام »کتاب،  ترجمه و کپی رایت« 
نام گذاری شود. ما در این روز برنامه هایی خواهیم داشت که از طریق تهیه پوستر و 
نشست اطالع رسانی خواهیم کرد. او افزود: با توجه به ضرورت و اهمیت نقد علمی 
ترجمه و کتاب، نشستی را تحت عنوان »آسیب شناسی نقد علمی،  ترجمه و کتاب 
در ایران« را برگزار خواهیم کرد. همچنین نشست دیگری تحت عنوان »آموزش 
ترجمه در ایران« برگزار می شود که سعی داریم با حضور کارشناسان، این حوزه را 
آسیب شناسی کنیم. مدیرعامل انجمن مترجمان ادامه داد: از دیگر برنامه ها،  حضور 
مترجمان در کتابفروشی ها برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتباط مستقیم 

با مردم و مخاطبانشان است. اربابی همچنین درباره تاثیرگذاری این برنامه ها بر 
ترغیب مخاطب به کتاب و کتابخوانی خاطرنشان کرد: کتاب نیازمند توجه ویژه در 
حوزه تبلیغات و اطالع رسانی است و وقتی ما از اطالع رسانی حرف می زنیم؛ یعنی 

باید فعالیتی صورت بگیرد تا اطالع رسانی شود. 
این برنامه ها به همراه اطالع رسانی مناسب،  حضور مخاطب و تحریک حس عالقه 
آن ها به کتاب قطعا می تواند موثر باشد. ما با با این برنامه ها می توانیم توجه مردم را 
به کتاب جلب کنیم تا نتیجه مثبت بگیریم.  بیست و ششمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران با شعار »حال خوش خواندن« از تاریخ 2۴ آبان تا یکم آذر ماه 

با مشارکت بیش از ۵0 نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار می شود.

محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از آغاز به کار قریب الوقوع سامانه تامین 
کاغذ یارانه ای با همکاری اتحادیه تعاونی ناشران تهران 

خبر داد.
به گزارش مهر، در این دیدار که همراه جوادی، امیرمسعود 
شهرام نیا )مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران( و 
ارشاد  و  انصاری )مدیر کل فرهنگ  حجت االسالم محمدعلی 
حاضر  ناشران  از  یک  هر  داشتند،  حضور  استان(  اسالمی 

دغدغه های خود در حوزه های نشر و مشکالت موجود خود 
نشست  این  در  شده  مطرح  موارد  جمله  از  کردند.  مطرح  را 
مشکالت قیمت کاغذ، نوسانات ارز، اقتصاد نشر، کافی نبودن 
... بود که از سوی طرفین  یارانه های حمایتی برای ناشران و 

مورد بحث قرار گرفت.
کرد:  عنوان  در سخنانی  دیدار  این  در  نیز  جوادی  محسن 
مهمترین مشکل ما اکنون در حوزه کتاب قاچاق کتاب است 
و تاکنون یک میلیون جلد از آثاری که به صورت قاچاق چاپ 

در  اکنون  که  هایی  از سیاست  یکی  کرده ایم.  را کشف  شده 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دنبال می شود این است که 
در کنار هر کار فرهنگی باید پیوست اقتصادی نیز وجود داشته 

باشد و ما به طور جدی این سیاست را دنبال می کنیم.
وی در ادامه در خصوص مشکالت به وجود آمده در خصوص 
کاغذ  واردکنندگان  متاسفانه  گفت:  آن  واردات  و  کاغذ  تأمین 
همکاری های الزم را با ما نداشتند و باعث به وجود آمدن مشکالتی 
در این حوزه شدند. با وزارت صنعت و معدن و تجارت هماهنگی ها 

به عمل آمده، ثبت سفارش های خوبی برای کاغذ صورت گرفته و 
نتایج مثبت آن در ماه های آینده مشاهده می شود.

جوادی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه تأمین کاغذ 
یارانه ای گفت: در بحث ثبت سفارشات کار را به صنف واگذار 
کرده ایم و تنها نقش نظارتی داریم. به زودی سامانه تأمین کاغذ 
یارانه ای از طریق اتحادیه تعاونی ناشران تهران )آشنا( کار خود 
را آغاز می کند. ناشران با ثبت سفارشات خود در این  سامانه 

می توانند کاغذ مورد نیاز خود را سفارش دهند.

 »Press Emblem Campaign« مردم نهاد  موسسه 
علیه  جنایت  که  کرد  اعالم  خود  گزارش  تازه ترین  در 
تعداد  و  یافته  افزایش   2018 سال  در  روزنامه نگاران 
کشته های فعاالن عرصه در هنگام انجام ماموریت در این 

سال به 106 تن رسیده است.

به گزارش ایرنا، گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم از این 
سازمان مردم نهاد حاکی است، شمار روزنامه نگاران کشته شده 
در حین ماموریت در 10 ماه گذشته میالدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته هفت تن افزایش یافته است. براساس این 
با کشته شدن  به ترتیب  افغانستان، مکزیک و یمن  گزارش، 
1۷، 1۵ و 8 خبرنگار، در فهرست خطرناک ترین کشورها برای 

اصحاب رسانه قرار گرفته اند.
این نهاد که به سازمان ملل متحد نیز مشاوره می دهد، از 
قتل  در خصوص  مستقلی  تحقیقات  جهانی خواست،  جامعه 
این  عامالن  قضایی  مجازات  برای  اقداماتی  و  روزنامه نگاران 
جرایم انجام دهد. بالز المبان، دبیرکل این کمپین اعالم کرد، 
در  مجازات  از  جنایت  عامالن  فرار  از  جلوگیری  برای  مبارزه 

و  است  بشر  از حقوق  دفاع  اصلی  از محورهای  این خصوص 
و  نیست  کافی  این باره  در  کشورها  در  محلی  مکانیزم های 
 Press نیازمند یک سازوکار تحقیقات بین المللی است. نهاد
ژنو  شهر  در   200۴ سال  در  که   Emblem Campaign
سوئیس تاسیس شد، در گزارش خود درباره قتل روزنامه نگاران 
به منابع رسانه ها، اطالعات سازمان ملل متحد و سازمان های 

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد

سامانه تأمین کاغذ یارانه ای به زودی فعالیت خود را آغاز می کند

106 روزنامه نگار در سال جاری میالدی کشته شده اند


