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«حمایت» گزارش میدهد

استانهای صدرنشین واکسیناسیون علیه کرونا

اجتماعی

الهام صادقی

چهرهها

جدیدترین آمار و ارقام منتشر شده از
سوی وزارت بهداشت حکایت از این
دارد که در بازه زمانی  24ساعت اخیر
پنج هزار و  ۷۸۴بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شده که
 ۸۹۳نفر از آنها بستری شدند .این در
حالی بوده که  ۱۰۰بیمار نیز متاسفانه
جان خود را از دست دادهاند و روزشمار
زندگی شــان به خط آخر خود رسیده
است .براین اســاس آمارهای جدید
نشان دهنده روند نزولی در زمینه ابتال
و فوت ناشــی از کرونا البته با سرعت
اندک در کشور است .روند کاهشی که
میتوان در کنار برخی از تدابیر و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی آن را نتیجه
روند واکسینه شدن افراد دانست.

فاصلهگــذاری اجتماعی و ســایر پروتکلهای
بهداشتی نیز 47/43درصد بوده است ،آنچه که
به طور قطع چندان از نظر پیشگیری برای شیوع
دوباره کرونا در مناطق مختلف کشــور مناسب
نیست و میتواند به دلنگرانیها در زمینه احتمال
شــدت یافتن مجدد بیماری کووید 19در کشور
دامن بزند.

گروه اجتماعی

ارزش اقالم امدادی توزیع شده
میان زلزلهزدگان

رییس جمعیت هاللاحمر گفت :پنج
هزارو ۶۲۹دستگاه چادر امدادی در
میان زلزلهزدگان هرمزگانی توزیع
شــد که ارزش این اقــام تاکنون،
۲۵میلیارد تومان است.کریم همتی
افــزود :در مجموع  ۱۳۷روســتا از
طریق خانههــای هالل و دهیاران،
همچنین حضور تیمهای ارزیاب هاللاحمر در مناطق زلزلهزده ارزیابی
شدند و امدادرســانی و حمایت از زلزلهزدگان تا پایان برطرف شدن آالم
شهروندان هرمزگانی ادامه دارد.

پیشنهاد افزایش مستمری
مددجویان کمیته امداد

رییس کمیته امداد در ارتباط با الیحه
بودجه  ۱۴۰۱دولت و پیشــنهادات
کمیتــه امــداد مبنی بــر افزایش
مستمری مددجویان این نهاد گفت:
تالش خواهیم کرد که مســتمری
مددجویان در سال آینده افزایش یابد.
سیدمرتضی بختیاری افزود :اکنون ما
با بحثی به عنوان یارانه پنهان روبرو هســتیم به طوری که اقشار نیازمند
همانند ثروتمندان و اغنیا یارانه دریافت میکنند و این خالف عدالت است
باید نیازمندان نسبت به این افراد یارانه بیشتری را دریافت کنند.

تصمیم جدید شورای سنجش و
پذیرش دانشجو

رییسسازمانسنجشآموزشکشور
از تصمیم جدید شــورای سنجش و
پذیرش دانشــجو برای مشــخص
کردن متولی قانون در حوزه سنجش
و پذیرش بــا اســتعالم از معاونت
حقوقی رییس جمهور خبر داد.ابراهیم
خدایی گفت :در این اســتعالم باید
مشخص شود که سازمان ســنجش آموزش کشور کدام قوانین مصوب
نهادهای مختلف را باید اجرایی کند.

پوشش  83درصدی واکسیناسیون
نوبت اول
ایــن در حالی بوده که آمارها نشــان میدهد تا
روز گذشته حدود  ۸۳درصد جمعیت هدف ،یک
دوز و حدود  ۶۸درصد نیز دو دوز واکسن کرونا را
تزریق کردهانــد که در هفتههای آینده ،جمعیت
واکسینه شده کامل ،به بیش از  ۸۰درصد میرسد،
همچنین در مواردی نیز شــاهد آغاز تزریق دوز
یادآور به برخی از افراد از جمله مشاغل پرخطر و
گروه سنی باالی  60سال هستیم.
ضمن اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا ،برای افراد
واکســن نزده ،روی قرنطینه و محدودیتهای
هوشمند تاکید دارد تا واکسن نزدهها ،نتوانند در
اماکن تجمعی ،حضور پیدا کنند .در توضیح بیشتر
میتوان اینگونه بیان کرد که تاکنون حدود 57

میلیون نفر دوز اول و بیش از  43میلیون نفر هم
دوز دوم را تزریق کردهاند .عالوه براین باید گفت
بیش از  683هزار و  188نفر نیز سه دوزه شدهاند.
به این ترتیب مجموع واکسنهای تزریق شده
در کشور به  100میلیون و  748هزار و  230دوز
رسیده است.
نکته مهم این اســت کــه گیالن ،خراســان
شمالی ،آذربایجان شــرقی ،اردبیل و مازندران
اســتانهای هســتند که به ترتیب صدرنشین
جدول واکسیناســیون کرونا البته نوبت اول در
سنین باالی  12ســال قرار دارند .ضمن اینکه
باید گفت تا روز گذشته بیش از  63درصد جامعه
هدف باالی  12ســال به طور کامل علیه کرونا
واکسینه شدهاند.
افزایش مختصر بستریهای
در  2استان
در این میان اما جــدا از اعداد و ارقام های
اشاره شــد ،باید عنوان کرد ،خبرهای منتشر
شده از افزایش مختصر بستر یهای بیماری
کووید 19در دو اســتان کشور حکایت دارد،
البتــه باید این را هم گفــت که این افزایش
مختصر را نباید به اشــتباه نشانهای از موج

ششــم دانســت ،زیرا که بر اســاس اعالم
وزارت بهداشــت ،کماکان نشانهای از ورود
به خیز ششــم کرونا در سراسر کشور وجود
ندارد ،ولی باید بسیار محتاط بود.
بنابراین در یک جمع بندی کلی باید عنوان کرد
به جز استانهای خراســان جنوبی و سیستان
و بلوچســتان که افزایش مختصری در میزان
بستریهای ناشی از ابتال به کرونا نسبت به هفته
گذشته داشتهاند ،روند بستری در سایر استانها
کاهشی یا پایدار است.
همچنین آخرین نقشــه رنگبنــدی کرونایی
در کشور نشــان دهنده این امر است که اکنون
 ۲۶شهرستان در وضعیت قرمز ۸۷ ،شهرستان در
وضعیت نارنجی ۲۲۲ ،شهرستان در وضعیت زرد
و  ۱۱۳شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند .این
در حالی بوده که به نظر میرسد بهرغم کاهش
شهرستانهای قرمز نسبت به هفتههای اخیر،
شــرایط رعایت پروتکلهای بهداشتی چندان
قابل توجه نیست.
زیرا که بررســی اطالعات موجــود بیانگر این
موضوع است که میانگین استفاده از ماسک در
اماکن عمومی اســتانهای کشور در یک هفته
گذشــته48/36 ،درصد و این رقم برای رعایت

اســتانهای دارای باالترین میزان
رعایت دستورالعملها
ضمــن اینکــه باالتریــن میــزان رعایــت
دســتورالعملها برای مقابله با کرونا مربوط به
اســتان همدان و آذربایجان غربی و خراســان
شمالی بوده که این رقم در استانهای اشاره شده
 ۵۰تا  ۶۱درصدی برآورد شده است .ضمن اینکه
کمترین میزان رعایت پروتکلها در  ۱۰استان
کشور عددی معادل بین  ۴۱تا  ۴۳درصدی است.
عالوه بر این طبــق نمودارهای ارائه شــده از
سوی وزارت بهداشــت بیشترین میزان رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در اماکن عمومی را با
61/43درصد در آذربایجــان غربی و کمترین
میزان آن هم با  40/65درصد در بوشهر مشاهده
میشود.
با توجه بــه آنچــه که بیان شــد ،امــا بهرام
عین اللهی ،وزیر بهداشــت همچنان تاکید دارد
که هنوز خطر موج ششم بیماری در کشور وجود
دارد .ضمن اینکه در برخی کشورهای همجوار،
اروپایی ،روســیه و آمریکا ،مــوج جدید بیماری
شکل گرفته است .بنابراین ما در کشورمان نباید
عادی انگاری کرده ،بلکه باید کماکان پروتکلها
را رعایت کنیم.
به این ترتیب ضمن اینکه امید میرود با رعایت
دقیق پروتکلهای بهداشتی از سوی همه افراد
جامعه همچنین تداوم روند واکسیناســیون در
کشور شاهد کاهش بیشتر آمارها در زمینه بیماری
کووید 19در کشور باشیم.

ح ویژه ترافیکی از امروز در پایتخت
اجرای طر 

رییس پلیس پایتخت استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس
پایتخت برای تسهیل در ترافیک را مهم دانست و گفت :طرح های ویژه
ترافیکی از امروز ساعت  15تا  21در نقاط مختلف تهران اجرا میشود.
سردار حسین رحیمی در جلسه اضطراری تسهیل تردد و مدیریت ترافیک
با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس پایتخت برای
تسهیل ترافیک تهران ،بیان کرد :استفاده و بهرهگیری از ظرفیت سایر
سازمانها به خصوص شهرداری تهران برای کاهش ترافیک تهران در
دستور کار میباشــد و در حال حاضر  ۴۰۰نفر برای کمک به مدیریت
ترافیک پایتخت به مجموعه راهور تزریق شده است.

رییس پلیس پایتخت با اشــاره به اینکه در این زمینه از ظرفیت مرکز
هوشــمند کنترل ترافیک راهور ،همچنین مرکــز فرماندهی و کنترل
پلیس پایتخت بیش از پیش استفاده خواهد شد ،گفت :از امروز طرحهای
ویژهای در حوزه روان ســازی و مدیریت ترافیک با استفاده از ظرفیت
سایر پلیسهای تخصصی از جمله پلیس پیشگیری و یگان امداد پلیس
پایتخت از ســاعت  ۱۵تا  ۲۱در همه نقاط شهر تهران به مرحله اجرا در
خواهد آمد.وی با تاکید بر اینکه موضــوع مدیریت ترافیک و مقابله با
سرقت به صورت ویژه در دستور کار پلیس پایتخت قرار دارد ،افزود :در
کنار اقدامات صورت گرفته در حوزه روان سازی ترافیک ،علل و عوامل

افزایش ترافیک پایتخت و راههای برون رفت از آن در دستور کار دفتر
تحقیقات کاربــردی پلیس پایتخت قرار گرفته است.ســردار رحیمی
خاطر نشــان کرد :موضوع ترافیک نیازمند همراهی و هم افزایی سایر
سازمانها است که در این زمینه وظایف سازمانهای مختلف مشخص
و به آنها اعالم شده است که انتظار داریم همه مسئوالن و متولیان امر
پای کار بیایند تا شاهد کاهش و حذف دغدغه مردم در این حوزه باشیم.
رییس پلیس پایتخت تاکید کرد :پلیس با همه توان تالش میکند وظیفه
خود را به نحو مطلوب انجام دهد ولی شــکی نیست که مساله ترافیک
نیازمند همراهی و هم افزایی جمعی است.

ورود شورا و شهرداری به موضوع
زباله گردها

رییس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه در حوزه مقابله
با زباله گردی دست به اقدام اجرایی خواهیم زد تا این موضوع تنها
در حد حرف نباشد از ورود شورا و شهرداریبهموضوعزبالهگردهاخبر
داد.مهدی چمران افزود :امیدواریم بتوانیم برای موضوع زباله گردها به
نتایج موثر و عملیاتی برسیم که تنها در حد حرف نباشد.

وزارت نیرو ملزم به تامین حقابه
تاالبهاست

معاون تاالبهای سازمان محیط زیست با بیان اینکه قانون ،وزارت
نیرو را ملزم به تامین حقابه تاالبها کرده است ،اظهار کرد :تامین
نیاز آبی تاالبهای هورالعظیم و شادگان به دالیل وضعیت خاص
آنها باید در اولویت وزارت نیرو باشد.احمدرضا الهیجانزاده در ادامه
بیان کرد :همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا
میزان نیاز آبی و حقابه تاالبها را مشخص کند.

باد و باران در تهران

بر اســاس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران ،از فردا با ورود
ســامانه بارشــی ،بارش پراکنده باران در تهران آغاز خواهد شد.
همچنین طبق بررسی دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی ،از
بعد از ظهر فردا با نفوذ تدریجی سامانه بارشی ،به تدریج افزایش ابر
و از ساعات پایانی روز تا صبح سهشنبه در بعضی ساعات بارش باران
و وزش باد و در بخشهای شــمالی بارش باران و برف پیشبینی
میشود.

فقیرترین مناطق تهران از نظر
پایگاه مدیریت بحران

سرپرســت ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران
ســتادهای مدیریت بحران در پایتخت را ســرمایههای ارزشمند
شهرداری توصیف کرد .علی نصیری گفت :جالب است بدانید که بر
خالف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد ،سه منطقه یک،
سه و  6از نظر عدد پایگاههای مدیریت بحران فقیرترین مناطق شهر
تهران هستند و الزم است که سازوکاری برای اختصاص زمین برای
ساخت این پایگاهها ایجاد شود.

مهم ترین دالیل توقف برنامه
پزشک خانواده

عضو شورای عالی نظام پزشکی ،در ارتباط با دالیل توقف اجرای
برنامه پزشک خانواده در کشورگفت :تغییر در سیاستگذاریهای
وزارت بهداشت ،بی توجهی به وظایف محوله قانون و اولویتهای
تعیین شده نظام ســامت ،عامل توقف گسترش اجرای برنامه به
سایر استانها است.الله تدین خاطرنشان کرد :شرط ضروری برای
رفع معضالت فعلی و تسهیل زمینه اجرای کشوری برنامه پزشک
خانواده ،دخیل کردن نمایندگان کارشناس و فعال در این حوزه است.

سینما

پیگیریافزایشظرفیت
بلیتفروشیسینماها

بررسی برای برپایی نمایشگاه فیزیکی و یا مجازی آغاز شد

مصلی ،همچنان گزینه نخست برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
عدم برگزاری نمایشگاه
سارا طالبی زاده
بینالمللیکتابتهرانبه
گروه فرهنگی
واسطه شیوع کووید19-
در دوسال گذشته واکنشهای بســیاری در پی داشت.
ناشــرانی که از کاهش میزان فروش کتابهایشان گله
داشــتند تا مخاطبانی که به دنبال ارتباط چهره به چهره
با نویسندگان مورد عالقهشان بودند و ...همگی خواستار
آن هســتند که با کاهش شــیوع کرونا و البته تسریع در
واکسیناســیون عمومی ،نمایشگاه کتاب تهران باز هم به
صورت قیزیکی برگزار شود؛ اتفاقی که احتماال در اریبهشت
 1401رخ خواهد داد و حتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
روز گذشته برای بررسی وضعیت دو محل احتمالی برپایی
آن یعنی مصلی تهران و نمایشگاه شهرآفتاب  ،بازدیدی از
این مصلی داشت.

خواهیم داشــت تا نســبت به فضاهای دیگر نیز اطمینان حاصل کنیم.
نشستهایی در خانه کتاب درخصوص برگزاری نمایشگاه هم پیگیری
خواهد شــد و امیدوارم آمادگی الزم برای برگزاری نمایشگاه حضوری
را پیدا کنیم.
وی ادامه داد :البته برگزاری نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه هنوز نهایی
نشده و چون زمان زیادی مانده است در ستاد ملی کرونا نیز آن را مطرح
نکردهایم؛ ما در تالش هستیم در فصل بهار نمایشگاه را برگزار کنیم.
احمدوند همچنین با یادآوری برخی از مشکالت سالهای گذشته فضای
مصلی حضرت امام خمینی (ره) در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب گفت :در
زمان برپایی نمایشگاه کتاب برخی از مشکالت از جمله مشکل دسترسی
پارکینگ باید حل شود .موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران میتواند در
قالب تفاهم نامه ،برنامههای مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با
مصلی را داشته باشد تا تمامی برنامهریزیها و امور محتوایی همکاری
دوجانبه پیگیری شود.

دو روز پیش ،معاون فرهنگی وزیر ارشــاد در نخســتین نشست خبری
خود ،با اعالم این که روز جمعه بازدیدی از مصلی تهران برای برگزاری
نمایشگاه کتاب سال آینده خواهیم داشت به دوستداران کتاب ،ناشران و
کتابفروشان وعده بازگشایی نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده را داد.
یاسر احمدوند با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده
اظهارکرد :اگر شرایط بهداشتی اجازه دهد ما در اردیبهشت ماه سال آینده
نمایشگاه را برگزار میکنیم .در این خصوص بازدیدی از مصلی تهران
خواهیم داشــت تا امکان برگزاری نمایشگاه در آن را مورد سنجش قرار
دهیم .در روزهای آینده نیز بررسیهای محیطی دیگری از سطح شهر

مصلی تهران نماد فرهنگی و هنری کشور شده است
روز گذشــته هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تدوین طرحی
برای استفاده از مصلی تهران برای اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی،
گفت :این مکان نماد فرهنگی و هنری کشور شده است.
محمدمهدی اســماعیلی با تاکید بر این موضوع کــه مصلی امام (ره)
مجموعه فاخر هنری اســت که از جنبههای مختلف قابل اعتنا و توجه
اســت ،یادآور شد :این وزارتخانه نزدیکترین نهاد حاکمیتی در رابطه با
همکاریهای دو جانبه فرهنگی و هنری با مصلی امام خمینی (ره) است.
در دو دهه اخیر بسیاری از نمایشگاههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

تئاتر

روزهاىخوبتئاترباتسريعدرواكسيناسيونعمومى
مدير تماشاخانه مهرگان گفت :خدا را شکر ما شاهد این هستیم که با تسریع در واکسیناسیون عمومی
استقبال از خرید بلیت تئاتر بســیار بهتر شده و بار دیگر خرید بلیت تئاتر به سبد کاالی فرهنگی خانوار
بازگشته است.
ســارا داروفروش در گفتوگو با میزان درخصوص میزان استقبال مخاطبان از تماشاخانه مهرگان طی
هفتههای گذشــته اظهارکرد :طی هفتههای اخیر که واکسیناسیون به شکل سریع تری در حال انجام
است  ،مردم هم از این موقعیت اســتقبال خوبی کرده اند تا هر چه زودتر بتوانیم به حالت عادی زندگی
خودمان برگردیم .
وی تاکید کرد :این حرکت جمعی به ویژه در مشاغلی همچون سینما و تئاتر که در فضای بسته صورت
میگیرد و مردم ناگزیر هستند که در یک مکان نزدیک هم بنشینند بسیار تاثیرگذار است؛ البته که ما در
تماشاخانه مهرگان همچنان تمامی اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت میکنیم اما به هر حال
ویروس کرونا ابعادی گسترده دارد و اگر واکسیناسیون به سرعت انجام نشود و مردم اگر به این موضوع
اهمیت ندهند خیلی دیرتر به شرایط مطلوب زندگی خود دست پیدا میکنیم.
مدیرعامل تماشــاخانه مهرگان اضافه کرد :با استقبال خوبی که از ســوی مردم برای واکسیناسیون
وهمچنین تســریع در آن صورت گرفته موجب شده تا گروههای تئاتری انگیزه بیشتری پیدا کنند و به
کار برگردند تا نمایشهای خود را بار دیگر روی صحنه ببرند و از طرفی مردم هم با اطمینان بیشــتری
در سالن نمایش حضور پیدا میکنند .

از جمله نمایشگاههای بینالمللی کتاب ،مطبوعات و قرآن در این مجموعه
فاخر برگزار شده و بعد از این هم بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری
این وزارتخانه قابل ارائه است.

تحوالت جدید در راه نمایشگاه کتاب تهران
هفته پیش هم ،مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی در گفتوگو با میزان درباره نمایشــگاه کتاب گفت :یکی از
مهمترین برنامههای ما در معاونت فرهنگی برگزاری نمایشگاه کتاب
است؛ اگرچه در طی دو ســال اخیر نمایشگاه به صورت مجازی برگزار
شده ،اما برگزاری نمایشگاه همواره در صدر برنامهها پیش روی ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد.
علیرضا اســماعیلی با بیان اینکه معتقدم که نمایشگاه کتاب مجازی
تجربهای خوب و سازنده برای تحوالت آتی در نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران خواهد بود ،ادامهداد :گسترش بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی زمینه رابرای شکل گیری نمایشگاه کتاب بین المللی تهران
به شــیوهای متفاوت فراهم کرد و آن نمایشگاه مجازی کتاب بود که در
بهمن ماه گذشته برگزار شد ،اما با کاهش پیک بیماری نمایشگاه کتاب
به صورت فیزیکى برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد :نمایشــگاه مجازی کتاب تالش داشت تا آسیبهای
حاصل از بیماری کرونا را کاهش دهد و در عین حال شرایطی مناسبی را
برای کتاب دوستان و خوانندگان کتاب در اوقات فراغت حاصل بیماری
کرونا ایجاد کند ،نتایج برگزاری نمایشگاه مجازی در سال گذشته نشان
داد دراین زمینه موفق عمل شده اگرچه نمیتوان ایرادات ایجاد شده در
روزهای ابتدایی نمایشــگاه مجازی کتاب را نادیده گرفت ،اما اصالح

ساختارهای نمایشگاه مجازی سبب شد تا در روزهای بعد موفق عمل کند
و میزان قابل توجهی از خرید کتاب را به خود اختصاص دهد.
اسماعیلی با تاکید بر این موضوع که در نمایشگاه مجازی کتاب توانستیم
تسهیالت فرهنگی در نظر گرفته شده برای دوستداران کتاب را به حتی تا
دورترین نقاط ایران ارسال کنیم ،تاکید کرد :تالش ما بر این نقطه متمرکز
است که نمایشگاههای سالهای آتی پر توانتر و با نگرشی نوین به اجرا
گذاشته شود تا کارکردهای بهتری را داشته باشد.
وی البته بیان کــرد :رایزنی در مورد برگزاری نمایشــگاهها مجازی و
فیزیکی کتاب همچنان ادامــه دارد ،زیرا امکان برگــزاری این نوع از
نمایشگاهها وجود دارد.

تیترواره
جواد افشــار کارگردان مجموعههای تلویزیونی در برنامه تشــرف درباره جزییات ساخت ســریال حضرت معصومه (س) گفت:
پیشــنهادهای بسیاری برای کارگردانی داشتم ،اما به شدت عالقهمند هستم سریال حضرت معصومه (س) را با عشق و عالقه بسازم.
وی درباره بازیگر نقش حضرت معصومه (س) و نشان دادن سیمای آن حضرت هم گفت :در حال رایزنی هستیم و تالشهایی انجام
دادیم .البته به ما توصیه شــده که ســیمای حضرت معصومه (س) را نمایش ندهیم و تالش میکنیم بــا تمهیداتی حق مطلب را به
خوبی ادا کنیم.افشــار اظهارکرد :سکانس اول سریال باشکوه است و خیلی آن سکانس را دوست دارم .یک شاعرانه است که حضرت
معصومه (س) در سن  ۸سالگی شاگردی یک خانم را در مدینه سپری میکند و در آنجا شعر میخواند .شعرشان درباره نور در دل تاریکی
است .شعر این سکانس دغدغه عجیب ما است که با چند نفر درباره آن صحبت کردم.
رقابت جدیدی است که از
مسابقه بزرگ تهمتن با محوریت آمادگی جسمانی و قابلیتهای به آنتن شبکه نسیم رسید .این مسابقه نام ِ
برای
شب گذشته روی آنتن شبکه نسیم رفت ؛مسابقهای که براساس توانمندیهای جسمی ،قدرتی ،توان هوازی افراد طراحی شده و ِ
خانوادههای ایرانی میتواند هیجانهای مسابقهای و رقابتی را به ارمغان آورد«.تهمتن» با دکوری عظیم در فضایی حدود  7500متر
مربع برگزار شد و به نوعی شرکتکنندگان در ورزشگاهی در ابعاد اصلی با تمام جزئیات به رقابت خواهند پرداخت.این مسابقه را آیدین
ختایی و «بهداد سلیمی» قهرمان جهان و المپیک اجرا میکنند.
مهلت ثبت نام شرکت در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر تا  ۳۰آبان ماه تعیین شده است.براساس فراخوان این دوره از جشنواره آثاری
که پروانه ساخت دارند و در هیچیک از رویدادها ،جشنوارهها و بازارهای سینمایی داخلی و خارجی به نمایش درنیامده باشند ،میتوانند
با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس  fajrfilmfestival.comجهت حضور در این رویداد ثبت نام کنند.چهلمین جشنواره فیلم
فجر در  ۲بخش فرهنگی و رقابتی به دبیری مسعود نقاشزاده از  ۱۲تا  ۲۲بهمن  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.

رییس سازمان سینمایی از پیگیری جدی و مذاکره با ستاد ملی مقابله
با کرونا برای افزایش سهم مخاطبان و بلیت فروشی سالنهای سینما
خبر داد.محمد خزاعی با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از فیلمهای
روی پرده و افزایش ظرفیت بسیاری از مشاغل و صنوف و با اشاره به
مطاله خانواده سینِما و مردم گفت :بسیاری از مردم ،مدیران سالنهای
سینما و صنوف تقاضا کردند تا با توجه به فروکش کردن کرونا در پی
واکسیناسیون سراسری و پیرو استقبال مردم و خانوادهها از فیلمها
در روزهای اخیر شــرایطی فراهم شود تا محدودیت سقف ظرفیت
 ۵۰درصدی برای بلیت فروشی در سالنهای سینما برداشته شود و
سینماداران بتوانند از همه ظرفیت خود استفاده کنند .وی ادامه داد:
مدتی است که اغلب دورکاریها به پایان رسیده و حتی دانشآموزان
نیز ب ه صورت پارهوقت به مدارس بازگشــتهاند و دانشــگاهها نیز از
چندی دیگر پذیرای دانشــجویان خواهند بود ،اما سینماها از معدود
اماکنی هستند که محدودیتها در موردشان اعمال میشود .به گفته
خراعی ،در شرایط کنونی بسیاری از پروازها ،رستوران ها ،اتوبوس ها
و از صددرصد ظرفیت هایشان دارند استفاده می کنند؛ طبیعی است
مانند بســیاری از مشاغل و کسب و کارها سینماداران هم حق خود
بدانند که بتوانند برای ظرفیت کامل ســالن بلیت بفروشند و جبران
مافات روزهای گذشته را کنند .در حال حاضر هر سالن سینما میتواند
تنها۵۰درصد ظرفیتش بلیت بفروشد .رییس سازمان سینمایی اظهار
کرد :به دنبال درخواست و مطالبه خانواده سینِما و سینماداران و پخش
کنندکان درحال گفتگو با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
و مذاکره با ســتاد ملی مقابله با کرونا هســتیم تا درصورت امکان و
مناسب بودن شرایط ظرفیت بلیت فروشی سالن های سینما با حفظ
پروتکلهای بهداشتی افزایش پیدا کند.

تجسمی

افتتاحنمایشگاهآثارزندهیادفخارمنفرددربرجآزادی

نمایشگاه آثار زندهیاد مهرزمان فخارمنفرد در گالری آسمان برج آزادی افتتاح شد.
مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی در این رویداد درباره فخار منفرد گفت :صحبت از شخصیتی است که
فرهیختگی او بر کسی پوشیده نیســت .وی در قلبهای هنرمندان پیشکسوت جای داشت .فخار منفرد را
میتوانیم نماد شخصیت زن فرهیخته ایرانی معرفی کنیم که  ۲بال پرواز داشت؛ یکی پشتکار ،جدیت و اهتمام
که با وجود سن همچنان مشغول کار کردن در منزل بود و با ذوق هم این کار را انجام میداد .نکته دیگر درباره
او بحث معرفتی اســت که از ابتدا به یک خودسازی رسیده بود؛ اخالق را رعایت میکرد و هر جا میرفت به
نیکی از ایشان یاد میشد .جمع این  ۲را میتوان ویژگی برجسته این هنرمند دانست.
هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجســمی نیز در سخنانی کوتاه یاد و خاطره این هنرمند را گرامی داشت و
اظهارکرد :ایشان تا آخرین لحظات هم دغدغه آثار خود را از جنبه هنری داشتند.
عباس عظیمی نیز در سخنانی درباره فخار منفرد بیان کرد :فقدان این بانوی هنرمند و هنرآفرین که همواره
در دنیای هنر پر تالش بود هنوز در باور تک تک ما نیست .وی مناعت طبع عجیبی داشت و همیشه دغدغه
اهالی هنر را داشت .او به هنرش عشق میورزید و همیشه دغدغهمند حفظ و پاسداشت هنر اصیل ایرانی بود
و از اینکه ذائقهها در این خصوص تنزل پیدا کرده گالیهمند بود.
رییس برج آزادی تصریح کرد :باعث افتخار مجموعه ما است که متأسفانه علیرغم اینکه از وجود خود ایشان
محروم هستیم ،میزبانی آثار گرانبهای این هنرمند مخصوص ًا تابلوی معراج و گل و مرغ وی را که میراث آن
زندهیاد است به عهده داریم .امیدوارم شرایطی فراهم شود که کتاب آثار وی در اولین فرصت چاپ و منتشر شود.

