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اجتماعی

خبر

«حمایت» گزارش میدهد

کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کشور
الهام صادقی
گروه اجتماعی

چهرهها

تأکید بر لزوم
تحول و تقویت کالنتریها

فرمانده نیروی انتظامی بر لزوم تحول
و تقویت کالنتریها و پاســگاهها،
ا همیــت هو شمند ســا ز ی ،
خدماترسانی مطلوب به مردم ،بهره
بردن از ظرفیت خیران امنیت ساز و
 ...تاکید کرد .سردار حسین اشتری
بیان کرد :ایجاد تحول در کالنتری و
پاسگاه ها به عنوان یک تکلیف برعهده ما قرار داده شده است.

آزمون مجدد
برای  575داوطلب کنکور

رییس سازمان سنجش گفت :هیات
بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات
آزمونهای سراســری برای ۵۷۵
داوطلب کنکور رای برگزاری مجدد
آزمون صادر کرده و سازمان سنجش
آموزش کشور موظف است این رای
را اجرا کند.ابراهیم خدایی یادآور شد:
لزوم ًا هم مهم نیست که همان درصدی که پیش از این در کنکور زده است،
دوباره بزند بلکه یک درصد معقولی را کسب کند.

تهیه طرح اولیه
بیمه فراگیر خانواده ایرانی

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با
اشــاره به طرح بیمه فراگیر خانواده
ایرانی ،گفت :طرح اولیه برای بیمه
فراگیر خانواده ایرانی تهیه شده است
و ما در این طرح به دنبال توســعه
خدمات ســازمان تأمین اجتماعی
هستیم.
میرهاشم موسوی با بیان اینکه مفاهیم تحول ،عدالت و اعتماد همواره
مبنای کارها و فعالیتهای این ســازمان خواهد بــود ،گفت :تحول در
چشــم انداز ماموریتی در هر دو بخش بیمهای و درمانی ،تحول در خط
مشــی و سیاســت گذاریهای حکمرانی ســازمانی را با جدیت دنبال
میکنیم.

اگرچه مقرر شــده بود تا کشــورمان
با اجرایــی کردن تدابیر اندیشــیده
شــده کاهش چهار درصدی گازهای
گلخانهای را اجرایی کند ،اما عنوان شده
این میزان کاهش بیش از عدد عنوان
شده بوده است.
کاهش  78میلیون تنی
میزان دیاکسید کربن
بــه گفتــه مســئوالن ســازمان حفاظــت از
محیط زیســت دربازه زمانی سالهای  1396تا
 1400میزان کاهش انتشار گازهای گلخانهای
در کشــورمان از چهار درصد فراتر رفته اســت.
آنچه که ســید محمد میرزایــی قومی ،معاون
هوا و اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیست نیز
به آن اشــاره کرده اســت ،با این توضیح که در
این فاصله چهارســاله  78میلیون تن دیاکسید
کربن کاهش یافته اســت .ضمن اینکه در سال
گذشــته هم چارچوبی را بــرای کاهش دادن
انتشــار گازهای گلخانهای مشخص شده است
که بهزودی دســتورالعمل مربوط به آن هم به
واحدهای مربوطه ابالغ خواهد شد.
البته در این زمینه علی سالجقه ،رییس سازمان
محیط زیســت از کاهش پنج درصــدی تولید
گازهای گلخانــهای مبتنی بر سیاســتهای
ابالغی رهبری خبر داده و درباره اجرایی شــدن
سیاســتهای ابالغی رهبری گفته است که در
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری طوری
مسائل بیان شده که بر طبق آن ما کاهش چهار
درصدی گازهای گلخانهای را انجام میدهیم،
حتی این کاهش به پنج درصد رسیده است.
کاهش تولید و انتشار گازهای
گلخانهای در ایران
این در حالی بوده که طبق گزارش منتشر شده از
سوی آژانس اطالعات انرژی آمریكا و سازمان

طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت :طرح تشدید برخورد با تردد خودروهای دودزا در سطح شهر
تهران آغاز شده است و ماموران راهور در صورت مشاهده خودروهایی که دودزا هستند برابر مقررات
متوقف و نســبت به اعمال قانون و نصب پالک اعزام به تعمیرگاه اقدام خواهند کرد.سرهنگ سید
ابوالفضل موسویپور ادامه داد :با توجه با افزایش میزان غلظت آالیندهها در هوا ،بخشی از این آلودگی
به تردد خودروها که در سطح شهر تردد میکنند ،باز میگردد و بر همین اساس همه خودروها باید
دارای برگه معاینه فنی باشند.اگر خودرویی دارای معاینه فنی نباشد نباید در سطح شهر تردد کند و از
طرفی خودروهایی که دودزا هستند به محض رویت اعمال قانون خواهند شد.
بهداشت جهانی در سال گذشته ایران رتبه دهم
تولید كننده گازهای گلخانهای و رتبه هشــتم
آلودگی هوا را در جهــان به خود اختصاص داده
است ،آن هم در شرایطی که مبنای یكی تولید گاز
دی اكسید كربن و دیگری آالیندههای خطرناك
كمتر از 10میكرون است.آنگونه که در گزارش
مذکور آمده بود؛ کشورمان هرساله 471میلیون
تن گاز دیاكسید كربن تولید میكند ،البته این را
هم باید گفت که ایران در جایگاه آخر این فهرست
10موردی قرار دارد ،براین اســاس همانطور که
بســیاری از ما به خصوص ساکنان کالنشهرها
شــاهد هستیم مشــکالت متعددی در زمینه با
آلودگی هوا وجود دارد.
نکته دیگر اینکه در گزارش اشــاره شده از اهواز
به عنوان آلودهترین شــهر جهان یاد شده است،
زیرا که گفته شــه آلودگی این شهر بیش از سه

برابر میزان متوسط آلودگی كشور است .از سوی
دیگر اخبار منتشر شده حکایت از این دارد اکنون
طبق آمارهای جهانی ایران رتبه هفتم در انتشار
گازهای گلخانهای اســت و ساالنه 702مگاتن
کربن تولید میکند .در این زمینه البته سالجقه
تاکید دارد که تعهد دادن به یک توافق بینالمللی
مستلزم هزینه است و برای تعهد چهار درصدی
مورد توجه در توافق پاریس۱۷ ،میلیارد دالری
باید هزینه کرد و انجام تعهدات ۱۲درصدی هم
هزینه کردی حدود ۵۱میلیارد دالر در بر خواهد
داشــت .به گفته وی کشــورهای توسعه یافته
در اجالس گالســکو اعالم کردند۱۰۰ ،میلیارد
دالر برای کمک به کشــورهای توسعه یافته در
کاهش انتشار در نظر گرفتهاند ،اما کشوری که
با تروریسم اقتصادی محاصره شده است ،چطور
میتواند به تعهدات خود عمل کند؟ این تعهد یک

طرفه به سامان نمیرسد.در این میان اما اشاره به
موضوع دیگری نیز ضرورت دارد ،اینکه بررسی
میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط ۱۶۷شهر
که در ۵۳کشور واقع شدهاند ،نشان داد از این تعداد
۲۳شهر در چین قرار داشته و شامل شهرهایی از
جمله شانگهای و پکن میشود،همچنین مسکو
در روسیه و توکیو در ژاپن  ۵۲درصد از کل انتشار
گازهای گلخانهای را تشکیل می دهند.
این بررسی همچنین شهرهای بیشتری از چین،
هند ،آمریــکا و اتحادیه اروپا را به دلیل ســهم
بیشترشان در انتشار جهانی گازهای گلخانه ای
در فهرست شهرهای آالینده قرار داد.
از این موارد که بگذریم اما با اســتناد به سخنان
معاون هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست
باید عنــوان کرد که آخرین گــزارش مربوط به
کاهش آالینده در ســال  2018به سازمان ملل
ارائه شده ولی از آن زمان کاهش آالینده در ایران
باز هم کاهش یافته اســت .در کشــور ما بحث
ســوختهای فسیلی که ناشــی از تولید انرژی
است بیشترین سهم را در تولید گازهای آالینده
به خود اختصاص داده اســت کــه چیزی حدود
75درصد است.
این در حالــی بوده که آلودگی هــوا را میتوان
به ســه دســته کلی ورود ذرات آالینده به هوا،
افزایش گازهــای گلخانــهای و تخریب الیه
اوزون تقسیمبندی کرد .به این ترتیب گازهای
گلخانهای دســته دوم از آلودگیهای هواست
که گرما را به دام میاندازنــد و مانع برون رفت
آن میشــوند .با توجه به این امــر اگرچه میزان
این گازها در کشــور با تدابیر اندیشیده شده به
نسبت کاهش یافته اما به نظر میرسد همچنان
ورود ذرات آالینده به هوا عامل مهمی است که
این راستا هنوز تدابیر اندیشیده شده نتوانستهاند
چندان موفق عمل کنند ،این در حالی بوده که به
دفعات صحبت از اجرای تدابیر متعدد برای مقابله
با آلودگی هوا به میان آمده است ،مهمترین این
طرحها برخورد با خودروهــای دودزا یا تعطیلی
مراکز تولید ذرات آالینده بوده است ،با این وجود
اما همچنان آلودگی هوا ازمهمترین دغدغه های
ساکنان کالنشهرهای کشور است.

احتمال تزریق همگانی دوز یادآور واکسن کرونا در ۱۴۰۱

رییسادارهبیماریهایقابلپیشگیریباواکسنوزارتبهداشتبااشارهبه
احتمال تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای همه در ۱۴۰۱گفت :واکسن
سهم و حق مردم است و اگر کسی تزریق نکند از سهم خود گذشته است و
این درحالی است که  ۱۵درصد جامعه هدف ،هنوز واکسن نزدند .محسن
زهرایی افزود :تقریبا ۸۵درصد مردم واکسن زدند و اگر موج دیگری ،بیاید

مابقی افراد هم به سرعت مراجعه میکنند .وی درباره تزریق دوز یادآور
نیز گفت :برای کارکنان نظام سالمت ،کارکنان مراکز نگهداری معلولین
جسمی و ذهنی ،جانبازان باالی  ۵۰درصد و ...باید بعد از  ۶ماه از تزریق
دوز دوم واکسن یادآور دریافت کنند ،همچنین کسانی که واکسنهای
غیر فعال مثل سینوفارم ،برکت و بهارات دریافت کردند نوبت سوم را پس

از چهار ماه تزریق کنند .بر مبنای این نیاز در مجموع نزدیک  ۱۶۷میلیون
دوز تامین شده که پاسخگوی نیاز برآورد شده فعلی ما است .رییس اداره
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت :برای ۱۴۰۱
هم احتماال نیاز باشد همه مردم را یک نوبت دوز یادآور تزریق کنیمکه با
ظرفیت تولید داخل پیش بینی میکنیم نیازی به واردات نباشد.

گالیه از مدیریت دوگانه در حوزه
تاکسیهای اینترنتی

مدیر عامل اتحادیه تاکســیرانیهای شهری کشــور اظهار کرد :در
حوزه تاکسیهای اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی
از کار با مجموعه وزرات صمت و اتحادیه کســب و کارهای مجازی
که پروانه فعالیت شرکتها را صادر میکنند و بخشی هم به واسطه
انجام کار حملونقل بر عهده شــهرداری هاست .مرتضی ضامنی
در مورد مرجع تعیین کرایه تاکســیهای اینترنتی بیان کرد :قیمت
گذاری تاکسیهای اینترنتی براساس شاخصهایی نظیر ترافیک،
زمان ســفر ،میــزان عرضه و تقاضای مســافر ،نرخ پویــا دارد و در
فرمولگذاریبهصورتهوشمندمحاسبهمیشودواینقیمتگذاری
مانند تاکسیها و آژانسها در مرجعی مصوب نمیشود.

برخورد قانونی با صنوف زبالهساز
در پایتخت

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران درباره برخورد با صنوفی
که پسماند خود را درون نهرها میریزند ،گفت :در این حوزه قوانینی
وجود دارد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران
میتواند با صنوف زبالهســاز برخورد کند .اصغر عطایی با اشاره به
میزان پسماندی که به انهار ریخته میشود و توسط نیروهای خدمات
شهری جمعآوری میشود تصریح کرد :روزانه حداقل  80کامیون در
سطح شهر تهران زباله از انهار جمعآوری میشود که وزن تقریبی
آن حدود  500تن میشود .نکته اساسی این است که این پسماند از
سخت ترین نقاط یعنی از دل زمین جمعآوری میشود.

اعالم شماره حساب هاللاحمر
برای کمک به زلزلهزدگان هرمزگان

رییس ســازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر ،شماره حساب این
جمعیت برای دریافت کمکهای مردمی به مناطق متاثر از زلزله در
هرمزگان را اعالم کرد .محمد نصیری در ادامه اظهار کرد :با توجه
به خساراتی که به ساکنان این مناطق وارد شده ،شماره حساب بانک
ملت ()۴۹۷۸۶۵۴۱۳۴هالل احمر استان هرمزگان ،برای افرادی که
از ساعات اولیه وقوع زلزله ،پیگیر واریز کمکهای نقدی خود بودند
اعالم شده است .نصیری ادامه داد :عالوه بر این شماره حساب؛ کد
دستوری  *۱۱۲*۷۶#برای سهولت واریز در اختیار خیران قرار دارد.

انهدام شبکه ایجاد کننده
نوسانات کاذب در بازار ارز

رییس پلیس فتا تهران از شناســایی و دســتگیری سرشبکههای
سوءاستفاده کننده از هویت شهروندان در بازار ارز خبر داد .سرهنگ
داود معظمی گودرزی افزود :پس از اقدامات تخصصی کارآگاهان
پلیس فتا پایتخت مشخص شــد این باند مجرمانه تحت عناوین
مختلفی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی ها ،کسب درآمد
بدون ســرمایه در صرافی اقدام به درج آگهی در سایتهای آگهی
محور و شــبکههای اجتماعی کرده و با سوءاستفاده از عدم آگاهی
اشخاص و در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی از اطالعات هویتی و کارت
ملی ،ارز دولتی خریداری کرده و در کانال و گروه تلگرامی که ایجاد
کرده بودند ،به قیمت آزاد به فروش میرساندند.

کتاب

تقریظرهبرانقالب
هدی ه خداوند به مادر شهید است

فیلمهای تازه راهی اکران شدند

چشم امید گیشه به مخاطبان پاییز
خوشبینانهترین حالت ممکن این بود که حداقل چندین ماه
گروه
از بازگشایی منظم سینماها بگذرد تا مخاطبان اقبال مجددی
فرهنگی
به آن نشــان دهند در واقع کارشناسان سینما و سینماداران
تصور نمیکردند چراغ سینما به این زودیها روشن و ویترین
اکران اینقدر شلوغ شود؛ سینمایی که از اســفندماه سال  ۹۸نفسهایش به
شماره افتاده بود اما هرچند کمرمق اما گویی خون تازه به رگهایش تزریق شده
و این پیکر نیمه جان در تقال برای بازیابی خود است.
ترکیب فیلمهای روی پرده سینماها از روز گذشته با ورود سه فیلم جدید به چرخه اکران شلوغتر
شد تا شاید گیشهها زودتر به روزهای گرم پیش از کرونا بازگردند.
«دینامیت» اولین خط شــکن جریان آشــتی دوباره مخاطبان با سالنهای ســینما بود ،بعدها
«قهرمان» به کنارش آمد  .حاال گرچه ســینما با روزهای اوجش فاصله دارد ولی باز هم سالنها،
مخاطبانی به خود میبینند .واکسیناســیون عمومی به همراه فروش خوب فیلمهای روی پرده،
فیلمســازان را ترغیب کرد تا در فصل پاییز آثارشــان را روی پرده ببرند؛ فصلی که پیش از این و
در شرایط عادی ســینماگران با این توصیف که این فصل اساس ًا به فیلمسوزی منجر میشود ،از
پخش فیلمهایشان امتناع میکردند.
«پوست» هنر برادران ارک
بهمن و بهرام ارک دو برادر دوقلوی تبریزی عمده شهرتشــان نزد سینمادوستان را وامدار فیلم
کوتاه «حیوان» هستند؛ فیلمی سوررئال که در فضایی بومی و با زبانی محلی ساخته شده بود اما
به جشــنوارههایی از غرب تا شــرق رفت.برادران ارک در اولین گام بلندشان در سینمای بلند به
همراه محمدرضا مصباح «پوســت» را با  ۲ویژگی ساختند؛ یعنی استفاده از فضای بومی و زبانی
محلی که اتفاق ًا رنگ و بوی ســینمای تجربی هم دارد .همین ویژگی بود که هیأت داوران سی و
هشتمین جشنواره فیلم فجر را بر آن داشت تا جایزه بهترین فیلم تجربی را به «پوست» اهدا کنند.

پوست روایتگر داستانی فولکوریک از آذربایجان است .گرچه در خبرهای ابتدایی مخابره شده از
این فیلم به نظر میرسید که فیلمی در ژانر وحشت هم باشد اما «پوست» تنها روایتگر افسانههایی
از آذربایجان و افسانه عاشقانهای گره خورده با سحر و جادوست.
«تومان» اثر مستقل مرتضی فرشباف
مرتضی فرشباف در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با «تومان» حاضر شد .فرشباف به عنوان
یک کارگردان مستقل در سینمای ایران فعالیت میکند «.تومان» اما در روزهایی که تب و تاب
اکران اینترنتی باال گرفت ،قرار بود به صورت مجازی به نمایش دربیاید اما ناگهان سازندگانش
از این تصمیم انصراف دادند و دلیل آن را به یغما رفتن فیلم به محض قرار گرفتن در بســترهای
مجازی عنوان کردند .فرشــباف خودش آن زمان در گفتگویی بیان کرد که حاضر به ســوزاندن
«تومان» نیست .موضوعی که ناظر بر قاچاق فیلم و دست به دست شدنش در فضای مجازی بود.
«تومان» روایتگر یک قمار است؛ موضوعی که در همه جای جهان رواج دارد و اتفاق ًا امری مذموم
است؛ راهی میانبر که جوانی جاه طلب برای سامان دادن به وضعیت زندگی خودش برمیگزیند
تا در مدتی کوتاه طبقه اجتماعی خــود را تغییر بدهد؛ قصه این روزهای ما و برتری یافتن پول بر
مناسبات اجتماعی.
«منصور» حکایت یک قهرمان از نگاه سیاوش سرمدی
«منصور» محصول اوج و یادآور زندگی یکی از شخصیتهای ملی -میهنی است .سیاوش سرمدی
که پیش از این در حوزه سینمای مستند فعال بود در اولین تجربه سینماییاش به سراغ «منصور»
رفت .منصور ستاری ســرتیپ پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و فرمانده آن
نیرو از بهمن  ۱۳۶۵تا دی  ۱۳۷۳بوده اســت با این حال در طی این سالها آنچه از او باقی مانده
همان نام یک خیابان اســت.فیلم «منصور» روایتگر تالشهای منصور ستاری در طول دوران
جنگ برای مجهز کردن نیروی هوایی ارتش ایران است .او فرماندهی است که باید هم با تحریم
و هم نیروهای داخلــی و خارجی برای تجهیز ادوات جنگی در حوزه هواپیمایی بجنگد .این فیلم

گفت وگو

تصویر 600نویسندهرویبیلبوردهایتهران
معاون هنری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی از معرفی  600نویسنده و کتابهایشان در سطح شهر
تهران در قالب بیلبورد خبر داد واظهارکرد :این طرح طی یک پیشنهاد به سازمان زیباسازی شهر تهران رقم
خورد و تا پایان هفته کتاب ادامه دارد .مجدالدین معلمی در گفتوگو با فارس درباره بیلبوردهای فرهنگی که
با محتوای «کتاب» و «معرفی نویســندهها» این روزها در سطح شهر تهران به نمایش گذاشته شده ،بیان
کرد :با از جانب حوزه هنری با سازمان زیباسازی شهرداری تهران تفاهمنامهای داشتیم تا رویکرد فرهنگی به
فضای عمومی پایتخت وارد شود .وی با بیان اینکه پیشتر شهرداری تهران اغلب پیامهای مناسبتی در قالب
تبریک و تسلیت را در سطح شهر و بیلبوردها مدنظر قرار میداد ،گفت :پس از تغییرات در شهرداری تهران،
پیشنهاد برای معرفی هنرمندان ،نویسندگان و افراد برتر حوزه اندیشه هم ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت
ومقررشددرمرتبهنخستابتدااسامیکتابهاونویسندههایمعروفوسپسنویسندههاییکهماباآنهاخاطره
داریم ،ابتدا گردآوری ،احصا و در اختیار آنها قرار گیرد .هر چند این فرایند کمی طوالنی شــد ،اما در ادامه طی
تفاهم با وزارت ارشاد ،خانه کتاب و حوزه هنری در کنار شهرداری به اسامی مورد نظر رسیدیم و اکنون چهره و
کتابهایی در سطح شهر از نویسندگان کشورمان به نمایش گذاشته شده است .وی خاطرنشان کرد :در این
طرح که همزمان با هفته کتاب اجرایی شده ،کتابهایی که شهرت بیشتری دارند یا بیشتر مورد مطالعه
بودند و در کنار این دو مزیت دارای کیفیت محتوای برتری هم هستند ،انتخاب و در اختیار سازمان زیباسازی
قرار گرفت .البته پیشنهاد شد به این دلیل که محور بودن نویسندهها در چنین طرحهایی اغلب سابقه نداشته ،از
این رو کتابها در کنار نویسندهها معرفی شوند ،زیرا ممکن است برخی شناختی از نویسنده آن نداشته باشند.

در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و در چند بخش نامزد دریافت جایزه شد.
«منصور» به کارگردانی ســیاوش سرمدی اکران خود را از روز چهارشنبه  ۱۹آبان در سینماهای
سراسر کشور آغاز کرده و در پایان نخستین هفته نخســت خود توانسته به فروش  ۵۰۰میلیون
تومانی دست یابد.
فیلمهای جدید
شــورای صنفی نمایش در جدیدترین اقداماتش تصمیم گرفت فیلمهایی با مضمون کمدی را
روانه اکران کند ،با آغاز دور تازه اکرانهای سینمایی و تجربه موفق فیلمها به ویژه فیلم سینمایی
«دینامیت» که به فروشــی بالغ بر  ۱۵میلیارد تومان دســت پیدا کرد ،این شــورا برای جبران
خسارتهای دو ساله ســینماداران این بار به فیلمهای کمدی رو آورده است« ،گشت ارشاد »۳
و «آپاچی» فیلمهایی هستند که از روز گذشــته در کنار «حکم تجدید نظر» که فیلمی در حوزه
اجتماعی است ،به نمایش درآمدند.

تیترواره
با اضافه شــدن راشهای جدید و تکمیل قصه در قالب سریال ،فیلم سینمایی «روز بلوا» به سریال  ۳قسمتی تبدیل شد تا در شبکه
نمایش خانگی عرضه شود.نسخه فیلم ســینمایی «روز بلوا» ،به نویسندگی مهران کاشانی و تهیهکنندگی محمدرضا تختکشیان،
سال  ۹۸برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر پخش شــد اما به دلیل همزمانی با پاندمی کرونا هیچگاه به صورت عمومی اکران نشد.
حاال با اضافه شدن راشهای جدید و تکمیل قصه در قالب سریال ،در  ۳قسمت آماده پخش شده است.مینی سریال سه قسمتی «روز
بلوا» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است و از دوشنبه اول آذر ماه ساعت  ۲۰به صورت اختصاصی در نماوا پخش میشود.
فیلم سینمایی «صحنه زنی» به کارگردانی علیرضا صمدی ،تهیه کنندگی مجید رضاباال و سرمایه گذاری مسعود و مجید زارع که از
 ۲۴آذر ماه اکران خود را توسط پخش بهمن سبز در سینماهای کشور آغاز میکند؛ در دومین حضور بین المللی خود ،در نوزدهمین دوره
جشــنواره «چنای» هند به نمایش در میآید.این فستیوال از جشنواره های معتبر هند بوده که از سال  ۲۰۰۳شروع به کار کرده و سعی
دارد بهترین کارهای جهانی را انتخاب کرده و به نمایش بگذارد.پیش از این و در اولین حضور بین المللی ،فیلم سینمایی «صحنه زنی»
برای حضور در هفتاد و پنجمین جشنواره بین المللی «سالرنو» ایتالیا انتخاب شده بود.
ناشران سراسر کشــور برای حضور در اولین نمایشگاه مجازی کتاب استانی در اصفهان از شــنبه  ۲۹آبان نسبت به ثبتنام اقدام
میکنند .اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان با حضور ناشران سراسر کشور از  ۲۰تا  ۲۶آذر به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.
دوز سوم واکسن کرونا به هنرمندان پیشکسوتی که دوز دوم واکسن (سینوفارم و برکت) را تا تاریخ ۳۱تیرماه  ۱۴۰۰دریافت کردهاند
از روز دوشــنبه اول آذر  ۱۴۰۰تزریق میشود.هنرمندان پیشکســوتی که چهار ماه از تزریق دوز دوم واکسن سینوفارم یا برکت آنها
گذشته است ،میتوانند جهت هماهنگی بیشتر با دفتر موسسه هنرمندان پیشکسوت تماس بگیرند.

نویسنده کتاب «تنها گریه کن» گفت :من معتقدم هیچ کار خیری
نزد خداوند پنهان نمیماند ،تقریظ توســط مقام معظم رهبری بر
کتاب «تنها گریه کن» پاسخ ارزنده و ارزشمند خداوند به تالشها
و سختیهای زندگی مادر شهید «محمد معماریان» اشرف السادات
منتظری است .اکرم اسالمی در گفتوگو با میزان درباره مضمون
کتاب «تنها گریه کن» تصریح کرد :این کتاب  ،سیر زندگی اشرف
السادات منتظری مادر شــهید محمد معماریان را بیان میکند و
یادآور این مهم اســت که فراز و فرود زندگی چگونه شــخصیت
افراد را شکل میدهد .وی ادامه داد :متن کتاب «تنها گریه کن»
یک روایت پیوسته از زندگی ایشــان است .او همانند بسیاری در
یک خانواده معمولی متولد شده و زندگی پر فراز و نشیبی دارد ،اما
بخشهایی از زندگی او بسیار قابل توجه است .روند وقایعی که در
طول زندگی اشرف السادات منتظری از کودکی تا زمان شهادت
فرزندش و پس از آن طی میشــود بسیار خواندنی و قابل تحمل
است .اســامی به روند داستان اشاره و بیان کرد :نکاتی جالب در
کتاب «تنها گریه کن» نهفته اســت این که هنگامی که اشرف
السادات منتظری فرزندش را به جبهه میفرستد باز خودش بیکار
ننشسته و همچنان با تالش فراوان به تدارکات پشت جبهه کمک
میکند تا زمانی که خبر شهادت فرزندش را دریافت میکند ،اما بعد
از شهادت محمد نیز اشرف السادات منتظری باز هم از پا نیفتاده و
کار خود را ادامه میدهد؛ در واقع این مادر بعد از شهادت فرزندش
پایانی برای دین خود نمیبیند .وی بااشاره به علت نامگذاری کتاب
«تنها گریه کن» افزود :شهید محمد معماریان در آخرین دیدار خود
با مادرش سفارشی به اودارد؛ اینکه بعد از شهادت مادرش گریه و
عزاداری نکند که دشمن از این رویداد شاد شود .

چهره

حکایت مادران شهدا از زبان نرگس آبیار

نرگس آبیار فیلمساز ایرانی در میزگرد روایت تجارب زنان از مناطق جنگی که در دانشگاه یورک کانادا برگزار
شد ،بیان کرد که زنان قربانیان حقیقی جنگ هستند.
این فیلمساز ایرانی در این نشست گفت :داستان مادرانی که فرزندانشان هرگز از جنگ بازنگشتهاند بین تمام
تجربه های جنگی بشری مشترک است.
آبیار درباره موضوع جنگ و زنان در هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد :جنگ ایران و عراق از طوالنی ترین
جنگهای صد سال اخیر دنیاست ،هشت سال طول کشیده و نزدیک به 200هزار نفر شهید و 700هزار نفر
زخمی و  40هزار اسیر برای ایران به جا گذاشته است .حقیقت این است که نتایج و تبعات هولناک جنگ حتی
در این آمار و ارقام تکان دهنده هم نمیگنجد ،در این هشــت سال هزاران مادر فرزندان خود را ،هزاران زن
همسرانشــان را و هزاران دختر ،پدران و برادران خود را از دست داده اند .اینها تنها گوشهای از نتایج جنگی
اســت که به کشور ما تحمیل شد ،قطع ًا این جنگ در کشــور عراق که در جبهه مقابل می جنگید نیز تبعات
سنگینی به جا گذاشته است.
کارگردان «شیار  »۱۴۳ادامه داد :به عنوان فیلمسازی که موضوع جنگ دغدغه همیشگیاش بوده است قصد
خط کشی و مرزبندی ندارم ،چرا که جنگ در هر نقطهای از دنیا و از هر زاویه و نقطه نظری ناخوشایند و شنیع
است ،اما به عنوان شهروند سرزمینی که خود قربانی جنگ و تجاوز است و تجربه زیستی در طوالنیترین جنگ
قرن گذشته را دارد ،میخواهم بگویم بیش از اسرا و زخمی ها و حتی بیش از کشته شدگان ،زنان قربانیان حقیقی
جنگ هستند .تجربه جنگ برای زنان بیش از اینکه کمی و در نسبت با اعداد و ارقام باشد تجربهای کیفی است.

