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پرمصرف ترین آنتی بیوتیک
در کشور

رییس سازمان غذا و دارو نسبت به
مصرف بی رویه آنتــی بیوتیک ها
هشدار داد و گفت :بر اساس آمارنامه
ســال  ،۱۳۹۹آموکســی ســیلین
پرمصــرف ترین آنتــی بیوتیک در
کشــور اســت.بهرام دارایی افزود:
داروهای آنتی میکروبیال ترکیبات با
ارزشی هســتند که با ادامه روند فعلی در مصرف آنها ،متاسفانه در آینده
نزدیک به دلیل بروز مقاومت میکروبی ،دسترســی به آنها محدود شده و
داروهای موثر فعلی ،دیگر اثری نخواهند داشت.

تدوین قانون جامع حفاظت
از تنوع زیستی

سرپرســت معاونت محیط زیست
طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره
به تخریب و کشــتار حیات وحش
بیرون از مناطق حفاظت شده گفت:
قانون جامع حفاظت از تنوع زیستی
کشور تدوین میشود.حسن اکبری
بیان کرد :این اقدام صورت میگیرد
تا هر دستگاهی که در طبیعت کار میکند و به تنوع زیستی آسیب میزند
مسئولیت خود را بپذیرد.وی ابراز کرد :شکار غیرمجاز چالش بعدی ما است.

علت تاخیر
در اجرای پروژه نسخه الکترونیک

مدیر عامل ســازمان بیمه سالمت
ایران اظهــار کرد :پروژه نســخه
الکترونیک یک پروژه در ابعاد ملی
بوده که ذینفعان متعددی دارد .محمد
مهدی ناصحی گفت :در حال حاضر
نیز بخش اعظم این پروژه در کشور
اجرا شده ،اما جهت اطمینان از صحت
و کارآزمایی آن ،نیاز به بررسی ها و بازخوردهای بیشتری است.

آغاز طرح تشدید برخورد
با پالکهای دستکاری شده

تزریقی هستیم اما مردم ،مشارکت بسیار خوبی
داشتند.

الهام صادقی

اجتماعی
چهرهها

خبر

گروه اجتماعی

حدود دو دهه از طرح برنامه پزشــک
خانواده و نظام ارجاع در کشور میگذرد
با این وجود اما برنامه مذکور آنگونه که
باید و شاید به نتیجه نرسیده و نتوانسته
موجبــات تحقق اهــداف موردنظر را
فراهم آورد
یک چالش مهم
برای وزارت بهداشت
برنامه پزشــک خانواده و نظام ارجاع با تشکیل
پرونده الکترونیک ســامت برای خانوارهای
ایرانی ،طرحی بوده کــه در برنامههای چهارم و
پنجم و ششم توســعه پیش بینی شده تا در کل
کشور اجرایی شــود ،با این وجود به رغم اینکه
حدود دو دهه از آغاز طرح آن در برخی مناطق و به
دنبال آن تدبیر برای اجرای سراسری میگذرد،
ولی آنگونه که باید و شاید به نتیجه نرسیده است،
آن هم در شرایطی که اگر قرار بر این اساس نظام
ارجاع به درستی شکل بگیرد ،باید بحث پزشک
خانواد ه عملیاتی شود ،به عبارتی باید گفت نظام
ارجاع الکترونیک بدون پزشــک خانواده اصال
مفهومی ندارد.
آنچه که باعث شده تا از بالتکلیفی طرح مذکور
به عنوان یکــی از چالشهــای مهم وزارت
بهداشت یاد شود .اکنون اما بهرام عین اللهی،
وزیر بهداشــت در این باره عنوان کرده است؛
حتمــا باید برنامهای واقعــی و نه خیالی برای
اجرای پزشکی خانواده تهیه شود .در دنیا ثابت
شده که هر کشور با توجه به شرایط خودش می
تواند برنامه ها را اجرا کند و هیچ کشوری نمی
تواند برای کشــوری دیگر ،نسخه ای تجویز
کند و باید با توجه به شرایط بومی ایران ،برای
اجرای پزشکی خانواده اقدام کنیم.

باید قدم محکمتری برداشت
این در حالی بوده که بــه اعتقاد کمال حیدری،
معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز اکنون باید
قدم محکمتری در این راستا برداشت به عبارتی
باید حضور فعالی در این عرصه داشت چون اکنون
بستر اجرایی شدن برنامه فراهم است.
پاسخ به یک چرایی مهم
اما اینکه چرا این برنامه که از ســال  1380آغاز
شده است با مشــکالتی مواجه بوده و در نتیجه
ما شــاهد اجرای ناقص و نیمهکاره آن در کشور
هستیم ،پرسش مهمی است که به نظر میرسد
پاسخ آن مانند بسیاری دیگر از برنامهها و طرحها
در حوزههای مختلف به بحث تامین منابع مالی و
حمایت دستگاههای دیگر که در این زمینه اثرگذار
هستند ،باز میگردد .آن هم برای طرحی که اگر از
هزینههای اضافی درمانی و اتالف وقت بیماران
جلوگیری خواهد کرد.
براین اساس معاون بهداشت وزیر بهداشت تاکید
دارد که اکنون فرصت خوبی برای رفع چالشها
و اصالح نسخه  ۰۲پزشک خانواده است .در اواخر
دولت دهم  ۳۰ایراد بر این برنامه گرفته شد و در

نهایت برنامه شهری پزشکی خانواده در دو استان
فارس و مازندران اجرایی شد.
اهمیت
همکاری همه ذینفعان
البته اشــاره به این موضوع مهم است که از نظر
حیدری راه برون رفتی از اجرای برنامه پزشکی
خانواده و نظام ارجاع نداریم به همین دلیل همه
ذینفعان را دعوت شده تا در این زمینه همکاری
داشته باشند ،چرا که اجرای این برنامه فقط کار
وزارت بهداشت نیست.
حال اما مهمترین راهکاری که این روزها وزارت
بهداشت و در راس آن وزیر مدنظر دارد ،چیست؟
در این باره باید عنوان کرد که از نظر عین اللهی
مهمترین کار در تدوین و اجرای پزشکی خانواده
در سطح کشــور باید این باشد که مورد قبول و
پذیرش مردم باشد .هر برنامه ای که مردم آن را
نپذیرند ،قابلیت اجرایی ندارد .در واکسیناسیون،
حجم زیادی واکسن تامین شد و اگر میخواستیم
با نیروها و امکانات وزارت بهداشــت ،این کار را
انجام دهیم ،بیش از یکسال زمان میبرد ،اما در
طول چندماه در آستانه  ۱۰۰میلیون دوز واکسن

ضرورت فراهم کردن زیرساختهای
سخت افزاری و نرم افزاری
براین اســاس از نظر وزیر بهداشــت در تدوین
برنامه پزشــکی خانواده باید بــه فراهم کردن
زیرســاختهای ســخت افزاری و نرم افزاری،
قابلیت اجرایــی و البته پذیرش مردم توجه کرد.
برای اجرای پزشــکی خانواده ابتدا باید آگاهی
بخشی و اطالع رسانی گسترده انجام شود چون
برخی تصور می کننــد با اجرای آن ،محدود می
شوند اما همراه کردن مردم ،ضروری است.
در این میان حیدری نیز این راهکار را داده است
که باید کاستیهای پزشک خانواده را با استفاده
از تجربیات قبلی در جهت ارتقاء کیفیت که کسب
رضایت مردم را به دنبال دارد ،شناسایی کرد.
پیشنهاد برگزاری
جلسه شورایعالی سالمت
براین اساس و در این راستا عین اللهی هم گفته
است که میتوانیم اولین جلســه شورای عالی
ســامت را با موضوع پزشکی خانواده با حضور
رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور برگزار
کنیم .ولی باید تــا آن زمان ،برنامه مدون و قابل
اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت تهیه شود .خانه های بهداشت ،هسته های
اولیه نظام سالمت و البته نیازمند تقویت هستند.
منابع وزارت بهداشت را بیشتر از گذشته به سمت
حوزه بهداشت ،احیای خانه های بهداشت و شبکه
های بهداشت و درمان سوق خواهیم داد.
براین اســاس امید میرود با توجــه به اهمیتی
که اجرایی شــدن کامل برنامــه مذکور برای
نظام سالمت کشور دارد ،متولیان امر با بررسی
چالشهای موجود در این زمینه اقدامات و تدابیر
الزم را در این زمینه مدنظر قرار دهند.

آموزش صرفا مجازی مدارس تخلف است
ســخنگوی آموزش و پرورش گفت :با توجه به بازگشــایی
دبیرستان ها ،امتحانات نیمسال اول دانش آموزان متوسطه
اول و دوم در همه پایهها ،حضوری برگزار خواهد شد.

علیرضا کمرئی اظهار کرد :آموزش صرف ًا مجازی مدارس تخلف است.
امتحانات دروس مهارتی هنرستانها که از ابتدای مهر بازگشایی شده
اند نیز حضوری انجام میشود و امتحانات دانش آموزان مقطع ابتدایی به
دلیل توصیفی بودن نمرات این دسته از دانش آموزان به تشخیص معلم

و مدرسه انجام خواهد شد.
وی تاکید کــرد :مدیران مدارس موظفند نحوه تشــکیل کالسهای
حضوری و مجــازی را با دریافت مجوز بازگشــایی از ادارات آموزش و
پرورش بــه خانوادهها اعالم کنند و طبق برنامــه هفتگی کالسها را
تشکیل دهند .ســخنگوی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :مدارس
مجاز به ادامه برگزاری کالسها فقط به صورت مجازی نیســتند و در
مدارس پرجمعیت برای رعایت شیوه نامههای بهداشتی ،کالسها به دو
یا سه کالس تقسیم خواهند شد و بخشی از آموزشها حتم ًا باید حضوری

انجام شود که برنامه ریزی آن بر عهده مدرسه است.
وی تصریح کرد :دانش آموزان موظفند طبق برنامه اعالم شده از طرف
مدرسه در کالسهایی که حضوری پیش بینی شده است شرکت کنند و
در کنار آن از آموزشهای مجازی و تلویزیونی نیز بهره ببرند.
کمرئی افزود :کالسهای حضوری دانش آمــوزان پایه اول ابتدایی و
هنرســتانها از اول مهر آغاز شده است ،دبیرستانیهای دوره دوم نیز از
 ۱۵آبان در کالسها حاضر شدند و کالسهای حضوری سایر پایهها نیز
از اول آذر آغاز خواهد شد.

پایداری

بازدیدعمومیازنمایشگاه
تجهیزاتداعش
مدیرعامــل مــوزه انقالب
اسالمی و دفاع مقدس گفت:
امکان بازدید از بزرگترین
کلکسیون تجهیزات غنیمتی
داعش در دنیا بــه زودی در
مــوزه دفاع مقــدس فراهم
میشود.
علیاصغر جعفری در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران با اشاره به
فعالیت این موزه در حوزه مقاومت اظهارکرد :در زمان حیات شهید
حاج قاسم سلیمانی بخشــی از تجهیزات حوزه مقاومت به کشور
منتقل شد؛ ما توانستیم فاز اول موزه مقاومت را اجرایی کنیم و در
این فاز نمایشگاهی بزرگ و بسیار جامع راه اندازی شد.
وی افزود :این نمایشگاه بزرگترین کلکسیون تجهیزات غنیمتی
داعش در دنیاست که آماده بازدید عمومی است.
جعفری در خصوص آینده موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمی هم
خاطرنشان کرد :موزه انقالب ،موزه مقاومت ،موزه نقش زنان در
انقالب و دفاع مقدس ،مــوزه نقش تهران در دفاع مقدس و موزه
کودک پنج موز ه در حال طراحی هستند.
مدیر عامل موزه انقالب اســامی و دفاع مقدس ،با تأکید بر لزوم
تبیین گفتمان انقالب اســامی ،مبانی ،اهداف و نقاط عطف آن،
اظهار کرد :برای تبیین درســت این موضوعات نیازمند رسانهای
قوی هستیم.
وی افزود :امروزه موزهها در دنیا خود به تنهایی یک رسانه هستند و
ظرفیتهایی را در خود جای دادهاند .ما باید متناسب با آن ظرفیت
ها ،مبانی انقالب اسالمی را تبیین کنیم.

جانشــین رییس پلیس راهور تهران بزرگ از آغــاز اجرای طرح
تشــدید برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشــی پالک در تهران
خبر داد.سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه مرتکبان
چنین جرایمی عالوه بر توقیف خودرو و جریمه به دادسرا نیز معرفی
خواهند شــد ،گفت :این طرح همواره در حال اجــرا بوده اما از روز
گذشته با شدت بیشــتری اجرای آن ادامه خواهد داشت و مأموران
پلیس راهور با استقرار در مبادی ورودی طرح ترافیک و طرح کاهش
آلودگی هوا و همچنین در هنگام شب و ترددهای شبانه نسبت به
شناسایی و برخورد با خودروهای دارای پالک مخدوش ،دستکاری
یا پوشانده شده اقدام خواهند کرد.

نجات  2کوهنورد از ارتفاعات توچال

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
از نجات دو خانم کوهنورد در ارتفاعات توچال خبر داد.سید جالل
ملکی اظهار کرد :جمعه شب گذشته به سامانه  ١٢۵سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که دو خانم
در ارتفاعات توچال به علت تغییرات جوی و کوالک شدیدی که رخ
داده گرفتار شدند .البته ظاهراً این افراد خود را به جانپناه قله توچال
رسانده بودند اما از آن جایی که تجهیزات مناسب برای اقامت شبانه
نداشتند بیم این وجود داشت که به آنها آسیبی وارد شود.

آغاز ثبتنام کنکور دکتری
از اول آذرماه

ثبتنام در آزمون ورودی مقطــع دکتری نیمهمتمرکز ()Ph.D
سال  ۱۴۰۱از دوشنبه اول آذرماه آغاز میشود و مهلت نامنویسی تا
روز دوشنبه هشت آذر ادامه خواهد داشت .این آزمون برای پذیرش
در دورههای روزانه ،نوبت دوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه پیام
نور ،دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس
خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جمعه  ۶اسفندماه
برگزار میشــود.متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت
در آزمــون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز ( )Ph.Dســال
 ۱۴۰۱به سایت سازمان سنجش آموزش کشــور مراجعه و برای
ثبتنام اقدام کنند.

هشدار درباره کالهبرداری هکرها
از کاربران شبکههای اجتماعی

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا
با اشاره به یکی از شیوههای کالهبرداران و مجرمان فضای مجازی
گفت :مجرمان سایبری با هک شــبکه اجتماعی کاربران اقدام به
ارسال پیامهایی مبنی بر درخواست کمک مالی به دالیل مختلف
همچون سانحه رانندگی ،بستری شدن در بیمارستان و  ...کرده و در
ادامه نیز مبلغ و شمارهحساب را بهتمامی دوستان و دنبال کنندههای
کاربر هک شده ارسال میکنند .سرهنگ علیمحمد رجبی افزود:
در مواردی هم این افراد اقدام به ارسال لینکهای آلوده به حساب
دیگر کاربران میکنند .کاربران باید توجه داشته باشند که در صورت
دریافت چنین پیامهایی از موضوع مطمئن شوند.

کاالی فرهنگی

خروج دولت از تصدیگری کاغذ

استفاده و مشــکالت آنها را برطرف کنیم امید است  ۲۸۰هزار تن در
سال آینده تولید کاغذ داشته باشیم تا از این رو کتاب و کتابخوانی برای
مردم ارزانتر شود.

مناقشات بر ســر تامین «کاغذ» مورد نیاز
ناشران و مطبوعات  ،رشتهای است که سر
گروه
فرهنگی
دراز دارد اما با تغییر دولت ،به نظر میرسد
که بخشی از این مشکالت در حال برطرف
شدن است و وزارت ارشــاد به عنوان متولی امر ،گامهای
موثری در این راه برداشــته ؛ به طوری کــه تامین کاغذ از
تولیدت داخلی ،وعد ه محمدمهدی اسماعیلی در سخنرانی
پیش از خطبههای نماز جمعه 21آبان ماه بود.

تامین کاغذ از تولیدات داخلی
به نظر میرسد حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگیها در درازمدت،
تالش برای کاهش تصدیگری دولت و ایجاد رقابت در تولید و واردات
کاغذ توسط بخش خصوصی ،واردات و توزیع فوری و عادالنه کاغذ با
توجه به میزان مصرف واقعی نشریات ،مدیریت و کنترل بازار با تکیه بر
آمار و اطالعات موجود در اداره کل مطبوعات داخلی ،ارائه تسهیالت به
واردکنندگان بخش خصوصی ،لزوم بازنگری در سازوکارهای حمایتی
دولت ،اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش قیمت تمام شده کاغذ تولید داخل
و ساماندهی سازوکارهای نظارتی در توزیع عادالنه کاغذ ازجمله اهم
راهکارهای در نظر گرفته شده باشد که بتواند در کوتاه مدت و دراز مدت
معضل گرانی و فقدان کاغذ را حل کند .موضوعی که هم وزیر ارشاد و
هم معاون مطبوعاتی وی بر آن صحه گذاشتند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت هفته کتاب با اعالم این خبر
که تا یکسال و نیم آینده بیش از  ٨٠درصد کاغذ صنعت نشر را در ایران
تولید میکنیم ،خبر امیدوارکنندهای به صاحبان نشر و مطبوعات داد.
محمدمهدی اسماعیلی اظهار کرد :یکی از مشکالت ما در حوزه کتاب
موضوع تامین کاغذ اســت ،متاسفانه بیش از  ۹۰درصد صنعت نشر ما

گفت وگو

ادامهساختانیمیشنچهرههایملی
رئیس مرکز صبا از ساخت مجموعه جدید «سالم بر ابراهیم» درباره شهید ابراهیم هادی خبر داد.
محمدرحیم لیوانی در گفت وگو با مهر درباره ادامه ســاخت انیمیشنهایی درباره شخصیتهای ملی و
میهنی بیان کرد :در این زمینه خود ما هم حســاس هستیم و اتفاق ًا میخواهیم هم در حوزه ادبیات و هم
آنچه که از گذشتگانمان به ما ارث رسیده است کارهایی صورت بگیرد .وی ادامه داد :من خاطرم هست
رهبر انقالب چند باری درباره این مقوله توضیح دادند که برخی کشورها هیچ تاریخی ندارند اما تاریخسازی
میکنند و شــخصیتهای غیرواقعی را به فیلم و سریالهایشان میآورند و بعد جوان و نوجوان ما هم
این آثار را میبیند و فکر میکند اینها چه عظمت و پیشینهای در تاریخ داشتهاند .درحالیکه خود ما از یک
تاریخ چندین هزار ســاله در این زمینه برخورداریم که نه تنها کمبود نداریم بلکه ظرفیت بسیار زیادی
داریم و در عین حال آنچنان که باید و شــاید کار نکردهایم .رییس مرکز صبا تصریح کرد :ما باید درباره
تاریخهای گوناگون کشور از قبل از اسالم ،دوره اسالم و حتی تاریخ معاصر کار کنیم و از منابع مختلفی
مثل شــاهنامه یا حکایتهای سعدی و تولیداتی داشته باشیم .لیوانی یادآور شد :در مرکز صبا کارهایی
هم در این زمینه انجام شــده است ،مثل «هزار افسان» که قرار است فصل جدید آن هم به تولید برسد.
همچنین در حوزه سلحشوری انیمیشن «جوانمردان» را داریم که فصلهای مختلف آن در حال ساخت
است که اینها در زمینه تاریخی و سلحشوری شخصیتهای ایرانی بوده است .وی اضافه کرد :در حوزه
تاریخ معاصر و دفاع مقدس مجموعه «چهل شاهد» را بر اساس هفت شخصیت دفاع مقدس و دفاع از
حرم کار کردیم که دو قسمت از آن هم مربوط به سردار سلیمانی بود و روی آنتن رفت.

اعم از کاغذ و ماشینهای نشــر وابسته به خارج از کشور بوده و این در
حالی است که این وابستگی باید از طریق ظرفیت داخلی حل شود.
وی تصریح کرد :به همین منظور در دولت کارگروه ویژهای به ریاست
معاون اول رئیس جمهور شــکل گرفته و امید است در یک سال و نیم
آینده بیش از  ۸۰درصد کاغذ مورد نیاز صنعت نشر در کشور تولید شود؛
به همین منظور کارخانههایی در مازندران ،خوزستان و فارس فعالیت
خود را در این زمینه از سرگرفتهاند.
اسماعیلی حتی با اشاره به سفر رئیس جمهور به فارس یادآور شد :ایشان
در این سفر از یک کارخانه کاغذســازی بازدید کردند که این کارخانه
میتواند  ۳۰هزار تن کاغذ در سال تولید کند و این در حالی است که نیاز
کشور  ۳۵۰هزار تن در سال است و اگر از مجموعه ظرفیت این کارخانهها

دولت در تامین کاغذ مطبوعات اهتمام جدی دارد
روز گذشته هم معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشست هماندیشی
تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشــور که با حضور جمعی از مدیران
مطبوعات و واردکنندگان کاغذ برگزار شد ،با اشاره به عزم جدی دولت
در تامین کاغذ مورد نیاز کشــور از طریق تولیــدات داخلی ،کاغذ را از
ضروریترین ملزومات مطبوعات عنوان و اظهارکرد :معاونت مطبوعاتی
تالش میکند زمینههای الزم برای تامین کاغذ مطبوعات بهقدر کفایت
و بر اساس نیاز بازار تهیه و در اختیار نشریات کشور قرار دهد.
فرشاد مهدیپور به کاهش شــدید میزان توزیع کاغذ با ارز دولتی در
سال  ۹۹اشاره کرد و با تاکید بر برنامهریزی درازمدت برای تامین کاغذ
مورد نیاز مطبوعات با استفاده از ظرفیت تولید داخل ،گفت :با توجه به
محدودیت تولید کاغذ مطبوعات در مقطع کنونی ،همه تمهیدات الزم
برای واردات آن اندیشیده شده اســت .وی چگونگی واردات و توزیع
عادالنه و مطابق با نیاز نشریات کشــور را بهعنوان یکی از مهمترین
دغدغههای خود در این حوزه عنوان و خاطرنشــان کرد :رســانهها و
مطبوعات ،از حوزههای مهم ،راهبردی و مورد حمایت دولت اســت.
وی بر لزوم همکاری و همافزایی مدیران رسانهها ،تولیدکنندگان و وارد
کنندگان کاغذ و همچنین فعاالن چاپ و نشر کشور برای بهبود شرایط
کنونی تاکید کرد و افزود :برای ثبات و ایجاد شــرایط مطلوب در بازار،
نیازمند یک تدبیر فوری و کوتاهمدت هستیم ،اما طرح بلندمدت ما این
است که دولت بهطور کلی از تصدیگری در موضوع کاغذ خارج شده و
تامین و توزیع آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

تیترواره
مهلت ثبت نام دوازدهمین جشنواره فیلم «عمار» تا  ۳۰آبان ماه تمدید شد .براساس اعالم دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار»
مهلت ثبتنام در دوازدهمین دوره این رویداد که پیشتر تا  ۲۰آبان ماه اعالم شــده بود ،تا  ۳۰آبان ماه تمدید شــد .دوازدهمین دوره
این رویداد سینمایی در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»« ،قصه ما»« ،فیلم ما (نهضت مردمی تولید محتوا)» و «فراخوان اکران
مردمی» برگزار میشود.دوازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» همزمان با سالروز حماسه  ۹دیماه در تهران و سراسر کشور
برگزار میشود.
ثبتنام اهالی رسانه برای تماشای آثار پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از دوشنبه  ۲۴آبانماه آغاز
میشود.خبرنگاران ،منتقدان و اهالی رسانه که تمایل دارند آثار را ه یافته به پانزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» را به صورت
آنالین ببینند ،میتوانند برای ثبتنام با ورود به پرتال جشنواره به نشانی  panel.irandocfest.irدرخواست خود را ثبت کنند.
فرآیند ثبت نام از ساعت  ۸صبح روز دوشنبه  ۲۴آبان ماه آغاز میشود و به مدت  ۷روز تا پایان دوشنبه اول آذر ادامه خواهد داشت .تماشای
فیلمها در خانه جشنواره برای ثبتنام شدگان رسانهها رایگان است.
فاضل نظری شــاعر و غزلسرا که بعد از سالها در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود برای اولین بار از انتشار کتاب جدیدش با نام
«اواخر عصر» خبر داد.
پخش کننده فیلم سینمایی «قهرمان» گفت :ما با ظرفیت  ۵۰درصدی سالنهای سینما روبرو هستیم و در چنین شرایطی آمار فروشی
که از سینماها دریافت کردیم از مرز  ۶میلیارد تومان عبور کرده است.سعید خانی در گفتوگو با میزان درباره میزان استقبال از جدیدترین
اثر اصغر فرهادی «قهرمان» گفت :خدا را شکر استقبال از «قهرمان» همچنان ادامه دارد و این استقبال تنها در تهران صورت نگرفته
بلکه در تمامی استانهایی که نمایش این فیلم را بر عهده دارند استقبال خوبی شده است.

لزوم توجه به
حوزه مد و لباس
دبیر کارکارگروه ساماندهی
مد و لباس کشــور در حاشیه
بازدید از نمایشــگاه عفاف و
حجاب گفت :انتظار از بخش
فرهنگ زیادی ولی اختصاص
بودجه به ایــن حوزه محدود
است .خوشــبختانه دولت به

حوزه مد و لباس توجه ویژه دارد.
مریم پورشهابی افزود :همین امر باعث شده دولت از بخشهای
مختلف این حوزه مطالبه گری کند تا هرچه بیشــتر فعال باشند و
شاهد پیشرفت و نمود آن نیز در جامعه باشیم .در همین راستا این
کارگروه جدیتر اقدام میکند.
وی ادامه داد :بــرای اینکه حرکت موفقی در این حوزه صورت
گیرد باید همه دســتگاههای مرتبط را بسیج کنیم تا به وظایف
قانونی خود بیش از پیش پایبند و به تعهدات خودشــان عمل
کننــد تا ما بتوانیم با حرکت جهــادی انتظاری که از این حوزه
می رود را فراهم کنیم.
اسداهلل سلیمانی مدیر عامل انجمن محصوالت عفاف و حجاب نیز
با بیان اینکه محصوالت حجاب یک کاالی راهبردی برای کشور
اسالمی اســت ،اظهارکرد :تولید یک کار اقتصادی است که باید
برای آن ایجاد مزیت کرد؛ مثل حذف مالیات و ایجاد هم افزایی ،در
حال حاضر تولیدکنندگان لباس به مدت  ۲سال است که نتوانستند
تسهیالت دریافت کنند و همکاری سازمان ها در این زمینه بسیار
کمرنگ بوده است .دولت باید از پتانسیل نهادهای مردمی حوزه
تولید عفاف و حجاب استفاده کند.

موسیقی

لزومتامیننظرمخاطبانموسیقی

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :درخواستها و پیشنهادهای سالندارها و
خوانندگان برای برگزاری کنسرتها در حال بررسی و وظیفه معاونت هنری وزارت فرهنگ ،تأمین نقطهنظر
مخاطبان و عالقهمندان موسیقی به اندازه متعارف است.
محمود شــالویی در گفت وگو با ایرنــا درباره برگزاری کنســرت ها از اول آذر و آخرین وضعیت بررســی
درخواســتهای هنرمندان موسیقی برای اجرای زنده کنسرتها اظهار کرد :از زمان اعالم سازوکارها برای
اجرای زنده کنسرت ها ،متقاضیان و داوطلبان زیادی مراجعه کردهاند و جلسات متعددی با صاحبان سالن ها،
تهیه کنندگان و خوانندگان برگزار شده است.
وی درباره قیمت بلیت های کنسرتها تصریح کرد :بررســی ها به منظور متضرر نشدن سالندارها و البته
مخاطبان در حال برگزاری است؛ قیمتها بعد از  ۲سال اجرا نشدن کنسرتها کمی تغییر کرد اما وظیفه مهم
معاونت هنری وزارت فرهنگ حمایت از مخاطبان و عالقه مندان موســیقی است و باید نقطه نظرهای آنها
را به اندازه متعارفی تامین کنیم.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره پیشنهاد سالندارها مبنی بر دریافت تنها
یک چهارم عایدی فروش کنسرت ها و موافقت معاونت هنری با این موضوع ،بیان کرد :با تعدادی از سالندارها
جلساتی برگزار کردیم اما هنوز به تصمیم قطعی نرسیدیم و پیشنهادهای دریافت شده در حال بررسی است.
شــالویی همچنین از برگزاری جلســاتی با خوانندگان به صورت انفرادی یا جمعی با حضور محمد الهیاری،
سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ در این جلسات خبر داد.

