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«حمایت» گزارش میدهد

جزییات طرح محدودیتهای هوشمند کرونایی
الهام صادقی

اجتماعی
چهرهها

شناسایی زوجهای نابارور
فاقد بیمه درمانی

معــاون بیمه و خدمات ســامت
سازمان بیمه سالمت ایران ،گفت:
طبق تفاهم نامــهای که با معاونت
درمان منعقد خواهد شــد ،پوشش
خدمات ناباروریکه تاکنون ستاره
بودند از جمله خدمات نازایی مربوط
به زوجها نابارور به میزان ۹۰درصد
تحت پوشــش قرار خواهد گرفت .مهدی رضایی افزود :در بحث درمان
ناباروری این ســازمان جهت شناســایی افراد ناباروری که بیمه نیستند
مکاتبهای با مراکز بهداشتی داشته است تا در صورت مراجعه ،این افراد به
طور رایگان بیمه شوند.

آغاز طرح زمستانه پلیس راهور

رییس پلیس راهور پایتخت از آغاز
طرح زمســتانه پلیس راهور از روز
گذشته خبر داد .سردار محمد حسین
حمیدی بیان کرد :تمامی کارکنان
پلیس راهور تهران بزرگ به همراه
تجهیزات خود و امکانات سازمانی در
این طرح شرکت خواهند داشت .وی
تصریح کرد :هدف از اجرای این طرح استقبال از زمستان و افزایش ایمنی
سطح معابر برای آرامش و آسایش شهروندان است.

نحوه اعمال
مدرک تحصیلی فرهنگیان شاغل

رییس مرکز برنامهریزی منابع انسانی
و امور اداری وزارت آموزش و پرورش
گفت :اعمــال مــدرک تحصیلی
کارکنان شاغل در مشاغل اداری فقط
برای یک مقطع تحصیلی امکانپذیر
است .ناصر سلیمانزاده تصریح کرد:
مشموالن طرح طبقهبندی مشاغل
معلمان کشور که در واحدهای آموزشی به امر تدریس اشتغال دارند ،صرف ًا
تا دو مقطع تحصیلی باالتر با احراز شرایط مجاز است.

خبر

گروه اجتماعی

همانطور که پیشتــر متولیان امر گفته
بودند از دوشــنبه هفتــه آینده طرح
محدودیتهــای هوشــمند کرونایی
اجرایی خواهد شــد و براین اســاس
داشتن کارت واکسن به عبارتی تزریق
دو دوز واکســن کرونا شرط مهم برای
بسیاری از فعالیتهای افراد خواهد بود.
اجباری شدن داشتن
کارت واکسن
همانطور که پیش از این مسئوالن نظام بهداشت
و درمان کشور ،همچنین سایر نهادهای متولی در
امور مربوط به مقابله بــا بیماری کووید 19اعالم
کردهبودند،ازابتدایماهآیندهطرحمحدودیتهای
کرونایی هوشمند شــکل اجرایی به خود خواهد
گرفت .خبری که روز گذشته نیز محسن فرهادی،
معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت
بهداشت از آن سخن گفت؛ اینکه کلیات و جزییات
طرح یاد شده به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا
رسیده و براین اساس مقدمات آن هم در حال آماده
شدن است تا از اول آذرماه اجرایی شود .موضوعی
که مصطفی قانعی ،عضو کمیته علمی کشوری
کرونا نیز به آن اشاره کرده است.
عالوه براین نادر توکلی ،معاون درمان ستاد مقابله
با کرونا استان تهران هم به این موضوع پرداخته
است که در روند این طرح به تدریج داشتن کارت
واکسن برای افراد اجباری میشود .البته وی بر این
موضوع هم تاکید کرده است که زدن واکسن به
تنهاییاثربخشنخواهدبودورعایتپروتکلهای
بهداشتی همچنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به هر حال آنگونه که فرهادی اظهار کرده است؛
در طرح مذکور نخستین اولویت مدنظر مدیریت
هوشمندمحدودیتهاکارکناندولتبودهکهطبق
آن کارکنان دولت و موسسات دولتی باید با تزریق
واکسن کرونا در محل کار حاضر شوند.

نحوه برخورد با کارمندان واکسن نزده
در این میان اگرچه حدود  80درصد کارکنان دولت
واکسن زدهاند و آمارهای موجود نشان میدهد که
تنها عده کمی که هنوز واکسینه نشدهاند که این
افراد نیز باید در فرصت باقیمانده واکســن خود را
تزریق کنند .حال این ســئوال مطرح میشود ،در
صورتی این افراد از تزریق واکسن خودداری کنند،
چه برخوردی در انتظار آنها خواهد بود؟ در پاســخ
باید عنوان کرد که اگر افراد مذکور خود را در برابر
بیماری کووید 19واکسینه نکنند ،از ابتدای آذرماه
از حضورشان در محل کار جلوگیری خواهد شد .در
این باره فرهادی هم گفته است که در وهله اول به
چنین اشخاصی مرخصی بدون حقوق داده خواهد
شد؛ در مرحله دوم برای آنها غیبت زده میشود و
در مرحله سوم ،پرونده کارکنان واکسینهنشده به
هیاتهای بدوی تخلفــات کارکنان دولت برای
انفصــال از خدمت بهمدت یکمــاه ارجاع داده
خواهد شد.
محرومیتهای اجتماعی
واکسن نزدهها
در این میــان باید گفت که اســاس کار در طرح
محدودیتهای هوشمند ،ســامانههای طراحی
شده ،همچنین کارت دیجیتال واکسن و کد QR
روی آن اســت .به این ترتیب تمامی افراد باید به
سامانه سالمت وزارت بهداشت مراجعه و کارت
دیجیتال فارسی خود را دریافت کنند ،زیرا از بازه
زمانی اشاره شده برای افرادی که واکسن تزریق
نکردهاند،محدودیتهایی اعمال میشود.
به گفته احمد وحیدی ،وزیر کشور و فرمانده قرارگاه
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،افرادی که دو
دوز واکسن کرونا را دریافت نکردهاند پس از اجرای
طرحمدیریتهوشمندکرونادچارمشکلمیشوند
و باید تستهای پیسیآر منفی ارائه کنند.
این در حالی است که جدا از اعمال محرومیتهای
اجتماعی که برای واکســن نزدههــا مدنظر قرار
گرفته اســت ،از راهکارهای دیگری نیز در این
راســتا بهره برده خواهد شد .آنچه که وزیر کشور
درباره آن عنوان کرده اســت؛ باید ضرورتهای

محمدحسن قوسیان مقدم اظهار کرد :با توجه به پوشش و ارزیابی همه
مناطق زلزلهزده اســتان هرمزگان که در چند روز گذشته انجام شده،

رییس ســازمان حج و زیارت بــا اعالم خبر اعــزام کاروانهای
زیارتی در سه هفته آینده به ســوریه گفت :ایران و سوریه برای از
سرگیری اعزام کاروان های زائران ایرانی به این کشور در امضای
تفاهمنامه ای به توافق رســیدند و مقرر شد در گام نخست ساالنه
 ۱۰۰هزار زائر ایرانی عازم سفرهای زیارتی سوریه شوند .علیرضا
رشــیدیان افزود :به موجب این یادداشت تفاهم برنامه ریزی شده
اقدامات اجرایی برای انعقاد قرارداد با صاحبان هتل های مناسب و
شرکت های خدمات دهنده حمل و نقل و تغذیه و تدارکات آغاز شود
و امیداســت در هفتههای آینده اعزام اولین کاروان های زائران را
به سوریه آغاز کنیم.

ضرورت تنوعبخشی
به منابع درآمدی دانشگاهها
 ۱۳۴فوتی و  ۶۴۳۰ابتالی جدید

طبق معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و  ۴۳۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شدند که یک هزار و  ۵۳نفر از آنها بستری شدند.به این ترتیب مجموع بیماران کرونا در کشور به ۶
میلیون و  ۵۱هزار و  ۶۴۲نفر رسید.همچنین متاسفانه در بازه زمانی  ۲۴ساعته اخیر ۱۳۴ ،بیمار جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری  ۱۲۸هزار و  ۴۰۶نفر شد.ضمن اینکه باید
گفت؛ در حال حاضرسه هزار و  ۴۷۷نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت و درمان قرار دارند.
واکسیناسیونملیدرفضایمجازیوغیرمجازی
بیشتر تبیین شود ،تا بتوان تزریق دو دوز واکسن را
سرعت بخشید ،زیرا که بعد از شروع طرح مدیریت
هوشمند کنترل کرونا اشخاصی که دو دوز واکسن
را نزده باشند دچار مشــکل خواهند شد .در غیر
اینصورت باید تستهای پی سی آر منفی دهند
که برای آنها هزینه خواهد داشت.
شرط مهم برای فعالیت اصناف
در کنار موضوعاتی که مربوط به کارکنان دولت
میشود ،اما باید عنوان کرد که در طرح هوشمند
واحدهای صنفی ،آموزشی ،تجاری و مناسبتی نیز
در نظر گرفته شدهاند همچنین این مقوله شامل
ترددهای بیناســتانی خواهد شد .به این ترتیب
اصناف به دو گروه تقســیم میشــوند گروهی
که پذیرش دو ســویه دارند مانند رســتورانها،

استخر،مراکز تفریحی ،پاساژها و فروشگاههای
زنجیرهای که ارائه خدمــت میکنند باید هر دو
طرف یعنی مشتری و کارکنان آنها واکسینه شده
باشند .بقیه واحدها نیز باید کارکنان آنها واکسینه
شده باشــند مانند نانواییها که شاغالن آنها باید
واکســینه شــده ،اما این قانون برای خریداران
گذاشته نشده است.
آنچه که فرهادی هم به آن اشــاره کرده است .به
این ترتیب مقرر شده ممنوعیت برای افرادی که
واکســن تزریق نکردهاند کماکان در شهرهای
وضعیت قرمز و نارنجی وجود داشــته باشد ولی
اشخاصی که واکسن را تزریق کردهاند میتوانند
به سامانه وزارت بهداشت واردشده و کدی را که در
آن وجود دارد وارد کرده ضمن اینکه این سامانه به
وزارتخانههای ارتباطات ،کشور و بهداشت متصل
بوده و چنین افرادی جریمه نخواهند شد.

بازارزیابی مناطق زلزلهزده توسط نیروهای امداد ونجات
سخنگوی جمعیت هاللاحمر گفت ،نیروهای امداد ونجات
مشــغول لگهگیری و بازارزیابی روستاها و مناطق زلزلهزده
استان هرمزگان هستند.

زمان اعزام کاروان های زیارتی
به سوریه

اکنون نیروهای امداد ونجات جمعیــت هالل احمر در بازدید از برخی
مناطق زلزله زده که شاید تاکنون ازریابی درستی انجام نشده ،در حال
شناسایی و عملیات امداد و نجات هستند .وی ادامه داد :مهمترین اولویت
ارزیابی امدادگران جمعیت هالل احمر ،نشان گذاری و تحویل چادرها
و تامین اســکان موقت به مردم روستاهای اطراف هرمزگان است که
سریعا این مورد درحال بررسی و عملیاتی شدن است .سخنگوی جمعیت

هالل احمر در ادامه خاطرنشان کرد :تعداد زیادی پتو و موکت به همه
افرادی که منازل آنان تخریب شده و امکان اسکان ندارند تحویل داده
شده تا اسکان موقت راحتی داشته باشند .وی خاطر نشان کرد :جمعیت
هالل احمر تا روز گذشــته  ۱۶۳۵چادر در میان زلزلهزدگان اســتان
هرمزگان توزیع و برپا ،همچنین  ۱۱۲محموله غذایی  ۷۲ســاعته بین
مردم زلزله زده و روستاهای اطراف توزیع کرده است.

معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم یکی از راهکارها
برای جبران کمبود بودجه دانشگاهها را تنوعبخشی به منابع درآمدی
دانشگاهها عنوان کرد .علی خطیبی افزود :اقتصاد آموزش عالی در
حال حاضر بیش از اندازه به بودجه دولتی وابسته است ،ما باید طوری
برنامهریزی کنیم که درصدی وابستگی دانشگاهها به بودجه عمومی
کشــور را کاهش دهیم .یعنی اگر بتوانیم در یک دوره میان مدت
سه تا چهار ساله  ۱۰درصد وابستگی را کم کنیم این کمک بزرگی
به نظام جمهوری اسالمی و دانشگاهها است.

 ۸۱درصد کودکان کار
اتباع خارجی هستند

مدیر بهزیستی شهرستان تهران گفت :در طرح حمایت اجتماعی
از کودکان کار خیابانی بیــش از  ۸۱درصد از کودکانی که جذب و
ساماندهی شدهاند از اتباع افغانستانی بودهاند ،حدود یک درصد از
اتباع پاکستانی و  ۱۸درصد کودکانی که جذب و غربالگری شدند نیز
ایرانی بودهاند.سعید آرام همچنین درباره وضعیت تحصیلی کودکان
کار در مناطق محروم گفت :حــدود  1/5درصد از کودکانی که در
این طرح جذب شدند زیر سن تحصیل بودند ،بیش از  ۴۹درصد این
کودکان بیسواد بوده ،بیش از  ۴۰درصد نیز میزان تحصیالتی در
حد ابتدایی داشته اند و همچنین حدود ۹درصد نیز کودکانی بودهاند
که در مقطع راهنمایی تحصیل میکردند.

کاهش تا  ۱۲درجهای دما
در نیمه شمالی

رییس مرکــز ملی پیشبینی و مدیریت بحــران مخاطرات وضع
هوا از بــارش باران در نقاط مختلف کشــور و کاهش دما خبر داد.
صادق ضیاییان افزود :امروز و فردا در نیمه شمالی کشور دما بهطور
میانگین بین  ۶تا  ۱۲درجه کاهش مییابد .همچنین برای شــمال
شرق و شرق کشور وزش باد شدید پیشبینی میشود .پنجشنبه و
جمعه نیز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت دوباره با افزایش غلظت
آالیندهها مواجه هستیم .وی اظهارکرد :امروز بندرعباس با دمای
 ۳۰و  ۲۹درجه سانتیگراد گرمترین و اراک با دمای یک و چهار درجه
ن کشور هستند.
سانتیگراد سردترین مراکز استا 

نشر

انتخابناشرنمونهسال۱۴۰۰

آغاز طرح پاییزه کتاب از  29آبان

جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم
ثبت اسامی 941کتابفروشی سراســر کشور تا امروز نشان
میدهد که استقبال ناشــران و کتابفروشیها از طرح پاییزه
کتاب ،همچون سنوات قبل ادامه دارد.

گروه
فرهنگی

مبنی بر اینکه میزان کتابخوانی در کشور پایین است ،چندان درست نیست .تقریبا جزو  ۲۰کشور
اول دنیا در آمار مطالعه محســوب میشویم اما نسبت به توقعی که از کشور بزرگ و دارای تمدنی
چندین هزار ساله میرود ،هنوز فاصله داریم .وی با اشــاره به تفاوت شاخصهای ارزیابی سرانه
مطالعه در کشورهای مختلف تصریح کرد :معمو ًال این شاخصها را خود کشورها انتخاب میکنند.
در برخی کشورها حتی مشــاهده برنامههای فرهنگی از رسانهها نیز جزو سرانه مطالعه محسوب
میشود .به طور کلی باید گفت که یک معیار مشخص برای سنجش مطالعه در کشورها وجود ندارد.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد درباره آمار  ۱۶دقیقهای مطالعه در ایران خاطرنشان کرد :این آمار
مطالعه به غیر از کتابهای درسی و آموزشی است که آمار بدی نیست اما باید ارتقا یابد.

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران روز گذشته از ثبت  ۹۴۱کتابفروشی سراسر کشور در طرح پاییزه
کتاب امسال خبر داد و اعالم کرد که از این میان  ۷۲۴کتابفروشی در مراکز استان و  ۲۱۷کتابفروشی
در شهرســتانها فعالیت میکنند ۱۴۱.کتابفروشی استان تهران هم در این طرح حمایتی شرکت
کردهاند که از این میان  ۱۳۰کتابفروشی در مرکز استان و  ۱۱کتابفروشی در شهرستانها فعالیت
میکنند .البته کار ثبت نام کتابفروشیها در طرح پاییزه کتاب همچنان ادامه دارد و بنا بر گفته علی
رمضانی دبیر هفته کتاب و مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران قرار است این طرح به زودی
اجرا شود .بنا بر گفتههای علیرضا اسماعیلی ،مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز میزان یارانه اختصاص یافته به این طرح نسبت به دوره قبل تغییری نکرده است .حتی
قرار است سقف خرید مخاطبان کتاب از کتابفروشیها مانند دوره قبل باشد .این درحالی است که
کتابفروشان در هر دوره اجرای طرحهای فصلی از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میخواهند میزان اعتبار اختصاص یافته به این طرح را افزایش دهند؛ چون اعتبار اختصاص یافته
به هر کتابفروشی در سه روز نخست اجرای آن تمام میشود.

افزایش سهم کتابهای صوتی از بازار کتاب در یک دهه آینده
وی درباره گســترش کتابهای صوتی در جامعه و استقبال از آنها هم گفت :کتابهای صوتی از
پدیدههای نو در دنیای جدید است که گرچه سابقه کوتاهی دارد اما رشد سریع و عجیبی در سالهای
اخیر داشته است .این کتابها از کتب الکترونیک نیز پیشی گرفته و در آینده سهم بیشتری از کتاب
را بــه خود اختصاص خواهد داد .بعد از کتابهای چاپی که در صدر قرار دارد ،کتابهای صوتی در
رتبه دوم و کتابهای الکترونیک در جایگاه سوم است .تصور میشود در یک دهه آینده حدود نیمی
از سهم سرانه مطالعه به این کتابها اختصاص یابد.

اجرای طرح پاییزه 10روزه در شهرهای کم برخوردار
روز گذشته هم معاون فرهنگی وزیر ارشاد بااعالم این خبر که طرح پاییزه کتاب از  ۲۹آبانماه آغاز
خواهد شــد و به مدت پنج روز ادامه خواهد یافت تاکید کرد  :در  ۱۰۰شهری که امکانات فرهنگی
کمتری دارند ،این طرح به مدت  ۱۰روز ادامه دارد .یاسر احمدوند با اظهار امیدواری از این مهم که
پس از سپری شدن ایام کرونا ،پیوند دوبارهای با کتاب برقرار شود ،با اشاره به شعار بیست و نهمین
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران یعنی «جای خالی را با کتاب خوب ُپر کنیم» درباره میزان
سرانه کتابخوانی در کشور گفت :در مقایســه با کشورهای دیگر کتابخوانتر هستیم و این گزاره

برگزاری طرح فصلی کتاب با رعایت عدالت فرهنگی
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به برنامههای این دوره از هفته کتاب
گفت :طرح فروش فصلی کتاب که در سالهای قبل نیز اجرا میشد در این هفته برگزار میشود تا
مردم با تخفیف کتاب خریداری کنند .این طرح از  ۲۹آبانماه آغاز خواهد شد  .این اقدام برای ایجاد
عدالت فرهنگی میان شهرهای برخوردار و کمتر برخوردار فرهنگی به این صورت اجرا میشود.
احمدوند درباره ضرورت یادگیری مهارت کتابخوانی هم تصریح کرد :کتابخوانی یک مهارت است
و همه تالش دستاندرکاران فرهنگی باید این باشد که کتاب در دسترس و دید مردم قرار گیرد و

تئاتر

پهنهرودکیمیزبانجشنوارهنمایشهایآیینی
دبیر اجرایی بیستمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی گفت :آثار بخش آیینها و بازیها ،خیمه شب
بازی و نقالی در پهنه رودکی اجرای زنده خواهند داشت.
مهدی ابدالی معاون اجرایی اداره کل هنرهای نمایشی از برگزاری این دوره از رویداد به صورت پخش
مجازی و اجرای زنده خبر داد و افزود :بیستمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی از  ۱۴آذر با برگزاری
هشتمین دوره سمینارها کار خود را آغاز کرده و این دوره از جشنواره نیز از  ۱۶آذر با اجرای آثار نمایشی
به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد:از آنجایی که همچنان محدودیتهایی به دلیل شــیوع ویروس کرونا وجود دارد تصمیم
بر آن شد تا به منظور حفظ بیشتر سالمت هنرمندان و مخاطبان ،سمینارها و نمایشهای صحنهای به
صورت پخش مجازی از طریق سامانههای تلویزیون تئاتر ایران و تیوال در دسترس عالقهمندان قرار
گیرد و آثار بخش آیینها و بازیها ،خیمه شب بازی و نقالی نیز در پهنه رودکی اجرای زنده داشته باشند.
ابدالی با تقدیر ار مدیر پردیس تئاتر تهران درباره زمان و نحوه ضبط آثار نمایشــی حاضر در بیستمین
جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی هم خاطرنشــان کرد :ضبط آثار نمایشی استان تهران و البرز از ۶
تا  ۱۰آذر در پردیس تئاتر تهران انجام خواهد شــد و ضبط آثار نمایشی شهرستانها نیز با تامین هزینه
توسط دبیرخانه جشنواره و براساس ابالغ دستورالعملهایی توسط گروه نمایشی صورت خواهد گرفت
و درصورتیکه دستورالعملهای ابالغ شده از سوی گروه نمایشی به صورت کامل رعایت نشود مجبور
به حذف اثر از این رویداد خواهیم بود.

مردم برای کتابخوانی آموزش ببینند .آن چیزی که موجب اختالل در کتابخوانی میشود این است
که اشتیاق به مطالعه وجود دارد اما آمار کتابخوانی زیاد نیست.
وی ادامه داد :در ایام نمایشــگاه کتاب تهران ،مردم بسیاری به نمایشگاه کتاب مراجعه میکنند و
کسی که این میزان مراجعهکننده را میبیند احســاس میکند ،مردم ایران کتابخوان و عالقه به
کتابخوانی هستند ،ولی نکته اینجاست که مهارت کتابخوانی را آموزش ندیدهاند .کتابخوانی یک
مهارت و رشــته تخصصی آموزشی است و در سنین مختلف به فرزندان آموزش داده میشود و در
مراکز آموزشی ،متخصصانی برای این موضوع وجود دارند.
احمدوند با تاکید بر آموزش این مهارت از دوران کودکی تصریح کرد :وقتی خانوادههای ما کتابخوان
نباشند ،ما نمیتوانیم کتابخوان تربیت کنیم .باید کتاب بخریم و بخوانیم و به فرزندانمان آموزش
دهیم .صداوسیما و رسانهها نیز میتوانند بخشی از برنامههای خود را به موضوع آموزش مهارت
کتابخوانی اختصاص دهند .جامعهای داریم که کتابخوانی را دوســت دارند اما مهارت کتابخوانی
را نیاموختهاند.
توگو با وزارت آموزش و پرورش برای تربیت مشاوران کتابخوانی در مدارس
وی با اشــاره به گف 
گفت :صحبتهایی برای این موضوع انجام شده تا بتوانیم این مهارت را در مدارس گسترش دهیم.
برای این کار یک آموزش ملی و گسترده الزم است تا فرزندانی کتابخوان داشته باشیم.

مدیر کل دفتر توســعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :انتخاب ناشر نمونه سال ،معرفی خادمان نشر سال
 1400و دیدار با کتابفروشیها و ناشران کتاب از جمله برنامههای
هفته کتاب است.
محمد اللهیــاری فومنــی در گفتوگو با برنامــه «گفتوگوی
فرهنگی» رادیو گفتوگو با بیان اینکه برخی مســائل اقتصادی
را مانعی برای کتابخوانی میدانند ،اظهار کرد :در ســالهای اخیر
افزایش قیمت کاغذ و نرخ خدمــات فنی چاپخانهها روی قیمت
کتاب تاثیر گذاشته ،اما همچنان نســبت به سایر کاالها افزایش
چندانی نداشته است.
وی در دسترس بودن کتاب را منجر به مطالعه کردن آن دانست
و در مورد فعالیتهای دفتر توســعه کتاب و کتابخوانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تشریح کرد :این دفتر مسئول صدور
مجوزهای کتاب ،صدور مجوز برای ناشران و همچنین بومی
کردن پروژههای مطالعاتی در ارتباط با فرآیندهای کتابخوانی
در سایر کشورهاست.
مدیر کل دفتر توســعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ادامه داد :فرهنگ و هنر چندان آیین نامهبردار نیست ،چرا
که با خالق آثار هنری مواجهایم .همچنین نظارتهای حداقلی در
کشور وجود دارد و ممکن است در برخی مواقع اختالف نظر وجود
داشته باشد؛ روش ما گفتگوهای رو در رو برای به حداقل رساندن
اختالفات است چرا که این حوزه چارهای جز گفتگو ندارد.
وی همچنین در مورد برنامههای هفته کتاب تصریح کرد :انتخاب
ناشر نمونه ســال و همچنین معرفی خادمان نشر سال  ۱۴۰۰از
جمله برنامههای این هفته است ،همچنین در روز پنجشنبه که روز
کتابگردی است مسئوالن حوزه کتاب به دیدار کتابفروشیها و
ناشران کتاب میروند.

تجسمی

سینما

مخاطبانی که پشت در سینماها میمانند

مدیر پردیس ســینمایی «آزادی» اظهارکرد در حالی که وسایل حمل و نقل عمومی با ظرفیت صددرصد فعالیت میکنند ،سینماها با
وجود رعایت پروتکلها همچنان با ظرفیت  ۵۰درصد اجازه فعالیت دارند!
ســجاد نوروزی عضو شورای صنفی اکران در گفت وگو با مهر درباره اســتمرار محدودیت  ۵۰درصدی فروش بلیت برای سالنهای
سینمایی همزمان با برداشــتن این محدودیت از ناوگان حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و هواپیما ،گفت :از ابتدای پاندمی کرونا تا
امروز ،تنها جایی که در کشور تحت فشــار بوده و بهصورت صددرصدی تمامی پروتکلها را رعایت کرده است ،سینماها بودهاند .اگر
سرجمع بخواهیم حساب کنیم ،باید ببینیم چند درصد مردم حتی در نبود ویروس کرونا ،با سینما و یا تاالرهای پذیرایی سروکار داشتهاند
و چند درصد از مردم سوار مترو و بیآرتی و هواپیما میشوند؟
وی تأکید کرد :توقع ما این بود که الاقل در دولت جدید این رویکرد یک بام و دو هوا رها شــود .مخاطبان ســینما همه واکسن زدهاند
و با یک فراغ بالی میخواهند به ســینما بیایند ،بعد از مدتها هم چند فیلم جدید راهی پرده شــدهاند ،چرا در این شرایط باید ظرفیت
سالنهای ســینمایی همچنان  ۵۰درصد باقی بماند؟ آن هم در شرایطی که هواپیما و قطار میتوانند با ظرفیت  ۱۰۰درصدی فروش
بلیت داشته باشند؟
نوروزی افزود :مخاطبی که واکسن زده وقتی به سینما میآید ،میبیند در سالنی با سقف  ۹متری و دارای تهویه ،فاصلهگذاری الزامی
است! باالی  ۹۹درصد مخاطبان ما طی این ایام هر دو دوز واکسن خود را زده بودند و عده خیلی کمی هم بودند که تک دوز را زده بودند.
همه به نوعی واکسینه شدهاند.
وی با بیان اینکه این محدودیتها ظلم به فرهنگ و هنر این کشور است خاطرنشان کرد :ما شاهد مخاطبانی هستیم که به دلیل ظرفیت
 ۵۰درصدی پشت در سالنها میمانند.

استفاده از فضای مجازی در دوساالنه کارتون کتاب

دبیر پنجمین دوســاالنه بینالمللی کارتون کتاب گفت :فرهنگ استفاده از فضای مجازی یکی از گزینهها
و مقوله ای مهم برای برنامهریزی در جوامع به منظور رشــد فرهنگها محسوب میشود .مطرح کردن این
موضوع در پنجمین دوساالنه بینالمللی کارتون کتاب در همین راستا و به منظور جلب توجه جامعه جهانی به
کتاب شکل گرفت و خوشبختانه توانست در یونسکو به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گیرد.
مســعود شــجاعی طباطبایی در گفتوگو با میزان درباره اهمیت کتاب تصریح کرد :از آنجایی که فضای
مجازی و رسانههای دیجیتال توانســتند بخش عمدهای از اوقات فراغت مردم جامعه را به خود اختصاص
دهند و از همه مهمتر اینکه جوانان ،نوجوانان و کودکان عمدهترین مخاطبان این فضا هستند لذا تمام تالش
ما برای بیان کردن و نشــان دادن ارزش و اهمیت کتاب دو چندان شده و این موضوع دستمایه ارزنده برای
کاریکاتوریستهاست .شجاعی تصریح کرد :ما امروز شاهد حضور تعدادی از برگزیدگان در سطح جهانی و
همچنین برخی از داوران از کشورهای برزیل ،کرواسی و کوبا هستیم .وی تاکید کرد :حضور در فضای مجازی
آن هم بدون هدف یکی از مخربترین و آســیبزا ترین فضاها محسوب میشود ،اما چنانچه کتاب در کنار
فضای مجازی قرار گیرد قطع ًا شرایط تفاوت قابل توجهی پیدا خواهد کرد ،زیرا کتابها عموما هدفمند بوده و
مخاطب را به سوی موضوع و سوژههای خاص گرایش میدهد؛ البته باید به این موضوع نیز تاکید کرد که جامعه
امروز بدون فضایمجازی معنا نخواهد داشت و کتاب در کنار فضای مجازی نیز میتواند کارکردهای مثبت
و ارزنده خود را داشته باشد لذا ترویج این دو گزینه در کنار هم و حضور مکمل آنها میتواند عالوه بر این که
اوقات فراغتی پربار را برای مخاطبان فراهم کند تجربیات و اطالعات گرانقدری را به مخاطب انتقال میدهد.

