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شماره 5183

توضیح درباره وضعیت رنگ بندی جدید کرونایی
همچنین آمارهای مربوط به ابتال ،بستری و فوت
ناشی از این بیماری به آن پی برد.

الهام صادقی

اجتماعی

گروه اجتماعی

از اول آذرماه مدارس ابتدایی و متوسطه
اول با برنامه و الگویی که خود مدارس
تدوین کردهاند ،بــه صورت حضوری
بازگشایی می شــوند و به این ترتیب
حضور همه دانــش آموزان در مدارس
الزامی است.

چهرهها

درگیری مرزبانان
با قاچاقچیان سالح

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی از
درگیــری مســلحانه مرزبانــان با
قاچاقچیــان ســاح در آبهــای
هورالعظیم خبر داد و گفت ۷۹ :قبضه
کلت کمری از شــناور قاچاقچیان
کشف شد.سردار احمدعلی گودرزی
افزود :در این عملیــات مرزبانان با
رعایت قانون بهکارگیری ســاح به سمت قاچاقچیان تیراندازی کرده و
موفق شــدند یک قاچاقچی را به هالکت رسانده و یک شناور را توقیف
کنند.

ساخت ۸۰درصد مدارس استثنایی
توسط خیران

رییس ســازمان آموزش و پرورش
اســتثنایی کشــور گفت۸۰ :درصد
مدارس اســتثنایی توســط خیران
ساخته شده است .سیدجواد حسینی
با بیان این که امروز ۳۰هزار خیر در
قالب مجمع خیران مدرســه ساز در
کشــور فعالیت میکنند ،بیان کرد:
سازمان نوسازی و توسعه مدارس در قالب برنامه آجر به آجر و مشارکت
خرد یک میلیون و دویست هزار نفر را در نهضت مدرسه سازی مشارکت
داده است.

تامین یک درصدی برق کشور
از منابع تجدید پذیر

رییس سازمان حفاظت محیط زیست
با تاکید بر اینکه کشور در حوزه توسعه
اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر
گامهای بزرگی برنداشــته اســت،
گفت :در حالی که  ۲۳درصد از برق
دنیا از تجدید پذیرها تامین می شود،
این میزان در ایران کمتر از یک درصد
است.علی سالجقه یکی از ارکان پایداری انرژی را استفاده از انرژیهای
تجدید پذیر عنوان کرد.

خبر

بهگفته علیرضــا کاظمی ،سرپرســت وزارت
آموزش و پرورش از فردا تمامی دانش آموزان در
همه مقاطع تحصیلی باید به شکل حضوری در
کالسهای درس مدارس حاضر شــوند .به این
ترتیب از ابتدای آذرماه مدارس شیوه تدریس در
مقاطع مختلف تحصیلی به شرایط عادی پیش
از کرونا با خواهد گشت.
این در حالی بوده که بــه گفته برخی از متولیان
امر آمــوزش مجازی منجر بــه افت تحصیلی
دانشآموزان در مناطق مختلف کشور شده است.
به عنوان نمونه حجت صالحی ،مدیر آموزش و
پرورش تربتحیدریه تاکید دارد که شرایط ناشی
از شــیوع کرونا ،عالوه بر افت سطح آموزش و
تحصیل دانشآمــوزان ،موجب ترک تحصیل
شماری از دانش آموزان نیز شده است.
در این زمینه وی مثالی نیز آورده است؛ اینکه در
مقطع متوسطه اول این خطه کشور نیز از جمعیت
 ۹هزار نفری ۴۰۳ ،نفر ،معادل  2/3درصد ترک
تحصیل کرده اند دلیل اصلی ترک تحصیل این
افراد ترس از کرونا بوده اســت .البته از این تعداد
 ۱۳۴نفر دیماه امسال در آموزش از راه دور ثبت
نام میشوند .اشاره به این موضوع ضرورت دارد
که شــرایط عنوان شــده به میزان زیادی دیگر
شهرها و مناطق کشور را نیز در بر میگیرد.
چالش مهمی به نام افت تحصیلی
براین اساس به نظر میرسد چالش افت تحصیلی
دانشآموزان ،عالوه براین افرادی که در دوران

ل کردهاند ،اکنون
آموزش مجازی ترک تحصی 
دو دغدغه جدی نظام آموزشی کشور که بعد از
بازگشایی حضوری مدارس شاید بیشتر مطرح
می شود.
در توضیح بیشــتر در این باره همچنین میتوان
به ســخنان علیرضا کاظمی ،سخنگوی وزارت
آموزش و پرورش نیز پرداخــت که بهتازگی از
ترک تحصیل  970هــزار دانشآموز خبر داده
است ،آماری که حدود  210هزار ازآن مربوط به
دوره ابتدایی شده ضمن اینکه به گفته وی حدود
 760هزار دانشآموز نیز دوره متوســطه ،ترک
تحصیل کردهاند.
به این ترتیب باید عنــوان کرد آموزش مجازی
بهشــدت کیفیت یادگیری را مورد آســیب قرار
داده است ،تا آنجا که شاهد افت پنهان هستیم،
ایــن در حالی بوده که میانگیــن نمرات بهطور
غیرمنتظرهای رشد کرده ،تا به آنجا که علیرضا
کمرهای ،معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش از این موضوع خبر داده اســت که در
برخی دروس رشد پنج تا  6نمرهای دانشآموزان
را داشتهایم ولی طبق ارزیابیهای صورت گرفته،
یادگیری محقق نشــده اســت ،آنچه که نشان
دهنده افت پنهان و بروز نگرانیهای جدی برای
آینده یادگیری دانشآموزان است.

الگوی حضوری شدن
در اختیار مدرسه و منطقه
در آن سوی ماجرا البته بهرغم کاهش آمارهای
مربوط بــه بیماری کووید ،19انجام گســترده
واکسیناسیون در کشــور و مواردی از این قبیل
اما هنوز والدین دلنگرانیهای فراوانی از جهت
شیوع بیماری کرونا دارند و اگر چه بسیاری از آنها
خود نیز معتقدند آمــوزش مجازی چندان به بار
علمی فرزندانشان اضافه نکرده است .اما اینکه
به واقع رفتن دانشآموزان به مدارس تهدیدی
برای ســامت آنها نیســت خود به دلواپسی
جدی تبدیل شده اســت .البته در این راستا نیز
کاظمی بیان کرده است؛ الگوی حضور و اینکه
دانش آموزان یک روز ،دو روز یا سه روز در مدرسه
باشند در اختیار منطقه و مدرسه است ،اما به طور
کلی حضــور دانشآموزان همانند دوره مجازی
و روزانه اســت و فرقی نمیکند .در واقع تفاوتی
بین آموزش حضــوری و مجازی به لحاظ الزام
برای شرکت در کالس نیست .در این میان اگر
دانشآموزی بیمار شد و کسالت داشت میتواند
تا زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد .اما اینکه
تصمیم مذکور در چه شرایطی از وضعیت شیوع
بیماری کووید 19شــکل اجرایی به خود گرفته
است ،موضوعی است که شــاید بتوان با کمی

تازهترین رنگ بندی کرونایی
براین اســاس باید عنوان کرد؛ طبــق تازهترین
رنگ بندی کرونایی ،تعداد شهرستانهای قرمز
کرونایی همزمان با خروج بیشــتر نقاط کشور از
خیز پنجم کرونا ،کاهش یافته است و تنها هشت
شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند ،عالوه براین
 ۵۸شهرستان نارنجی ۲۳۶ ،شهرستان زرد و ۱۴۶
شهرستاننیزدروضعیتآبیهستند.همچنینباید
در زمینه آمارهای به روز و جدید این بیماری نیز باید
گفت که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در
بازه زمانی 24ساعت گذشته سه هزار و  ۵۳۹بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
 ۶۱۶نفر از آنها بستری شدند .متاسفانه ۱۱۸ ،بیمار
هم جان خود را از دست داد هاند .این در حالی بوده
که خوشبختانه آمارها در این زمینه سیر نزولی را در
پیشگرفتهاندوکاهشتعدادشهرهایدروضعیت
بحرانیکروناهممیتواندخبرخوبیباشد.آنچهکه
شاید موجب شده تا آخرین نظرسنجی هایی که در
پژوهشگاههای معتبر سطح کشور ارائه شده است
گویای این مطلب باشد که میزان موافقت والدین
برای حضور دانش آموزان در مدارس نزدیک ۷۰
درصد بوده و براین اســاس میتوان گفت والدین
نیز خود به اهمیت این موضوع واقف هســتند .با
این وجود دلنگرانی 30درصــد دیگر خانوادهها
موجب شده تا سرپرست وزارت آموزش و پرورش
بیان کند ،الگوی حضور دانش آموزان به مدارس
و منطقه واگذار شده است تا با توجه به شرایط خود
بهترین تصمیم را در ایــن زمینه اتخاذ کنند ،زیرا
همانطور که اشاره شــد سالمت دانشآموزان در
اولویت نخست قرار دارد و براین اساس نیز تالش
شده تا موجبات حضور ایمن آنها در مدارس فراهم
شود .ضمن اینکه رویکرد مورد نظر در این زمینه
بازگشــایی آرام و تدریجی بــوده و بنابراین باید
تدابیری مدنظر قرار گیرد که در این روند نگرانی
خانوادهها نیز برطرف شود.

لغو منع تردد شبانه به محض ابالغ به پلیس
به دنبال اعالم رییس جمهوری در مورد لغو اجرای طرح منع
تردد شبانه ،جانشین رییس پلیس راهور ناجا اعالم کرد که
اجرای این طرح به محض ابالغ متوقف خواهد شد.

سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان ،رییس جمهور در جلسه دیروز
ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که «با توجه به واکسیناسیون عمومی،
ممنوعیت تردد شبانه در شهرها لغو شود ».در این راستا نیز سردار سید

تیمور حسینی ،جانشین رییس پلیس راهور ناجا درباره اجرای طرح منع
تردد شــبانه گفت :لغو اجرای طرح منع تردد شبانه به محض ابالغ به
پلیس لغو خواهد شد .ما در این طرح مجری مصوبات ستادملی مقابله با
کرونا بودیم و بدیهی است که اگر توقف اجرای آن به پلیس ابالغ شود،
اجرای آن متوقف خواهد شد .طرح منع تردد شبانه که بر اساس آن تردد
خودروها در تمامی شهرهای کشور اعم از شهرهای قرمز ،نارنجی ،زرد

و آبی کرونایی را از ســاعت  22تا 3بامداد ممنوع کرده بود ،همزمان با
اوج گیری کرونا در ســال  1399اجرایی شد .تداوم اجرای این طرح در
ماههای اخیر و به خصوص پس از اعالم لغو دورکاریها و عادیسازی
فعالیتها انتقادات بسیاری به دنبال داشت که از جمله این موارد میتوان
به انتقاد فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران و روسای پلیس راهور
تهران و ناجا اشاره کرد.

ارائه تسهیالتوام صندوق رفاه
دانشجویان فنی و حرفهای

دانشــگاه فنی و حرفهای از معاونین دانشــجویی و کارشناسان رفاه
دانشجوییدانشکدههاوآموزشکدههایسراسرکشوردرخواستکرد،
با توجه به اینکه در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱توزیع اعتبار وام ضروری
به صورت متمرکز از ســوی صندوق رفاه دانشجویان انجام میشود
جهت بهرهمندی هرچه بیشتر دانشجویان کم بضاعت ،تدبیری اتخاذ
شود تا ضمن تسریع در فرآیند ثبت و تأیید وام دانشجویان ،زمینه جذب
حداکثری تسهیالت فراهم شود.براین اساس اعتباروامهای تحصیلی
و شهریه از سوی دانشگاه در حساب مراکز منظور و در سال تحصیلی
جاری مبالغ وامهای دانشجویی۳۰درصد رشد داشته است.

کشف ۷۰۰هزار لیتر
فرآورده نفتی قاچاق

رییس پلیس مبــارزه با قاچاق کاال و ارز پلیــس امنیت اقتصادی
ناجا از کشــف ۷۰۰هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش بیش از
۵۰میلیارد ریال در هفته گذشته در سراسر کشور خبر داد.سرهنگ
جالل امینی افزود :فرآوردههای نفتی مکشــوفه به شرکت پخش
فرآوردههای نفتی استانها تحویل شد و متهمان دستگیر شده به
همراه پروندههای متشکله تحویل مراجع قضایی شدند .وی گفت:
از تخلفات انجام شده در این حوزه حمل بدون اسناد و مدارک قانونی،
حمل سوخت در باک اضافه و غیراستاندارد ،عرضه خارج از شبکه،
انحراف از مسیر ،دریافت سهمیه ســوخت با توجه به عدم فعالیت
برخی از واحدها در ســایه نبود نظارت دقیق بر میزان سهمیههای
واگذاری شده از سوی سازمانهای متولی است.

کمبود انبارهای استراتژیک
انتقال خون

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت :انبارهای استراتژیک
انتقال خون در کشور باید تجهیز و گسترش پیدا کنند و ما انبار کافی
نداریم.پیمان عشقی افزود :از سال  1398و به دنبال تشدید تحری مها،
ما باید انبارهای اســتراتژیک انتقال خون را تجهیز میکردیم .اگر
شــرایط نگهداری کیســههای خون به تأیید اتحادیه اروپا نرسد،
دیگر پالسمای ما را قبول نمیکنند و از این حیث تجهیز انبارهای
استراتژیک انتقال خون از اهمیت زیادی برخوردار است.

جلسه اضطراری پلیس
برای ترافیک پایتخت

رییس پلیس پایتخت با اشاره به برگزاری جلسه اضطراری تسهیل
تردد و مدیریــت ترافیک اظهار کرد :در زمینــه ترافیک تهران از
ظرفیت مرکز هوشــمند کنترل ترافیک راهــور ،همچنین مرکز
فرماندهی و کنترل پلیس پایتخت بیش از پیش اســتفاده خواهد
شد ،ضمن اینکه طرحهای ویژه ای در حوزه روان سازی و مدیریت
ترافیک از روز گذشــته اجرایی شده است .سردار حسین رحیمی با
تاکید بر اینکه موضوع مدیریت ترافیک و مقابله با سرقت بهصورت
ویژه در دستورکار پلیس پایتخت قرار دارد ،افزود :در کنار اقدامات
صورت گرفته در حوزه روان سازی ترافیک ،علل و عوامل افزایش
ترافیک پایتخــت و راههای برون رفت از آن در دســتورکار دفتر
تحقیقات کاربردی پلیس پایتخت قرار گرفته است.

کتاب

مشارکت۹۸۰کتابفروشی
در پاییزه کتاب

همزمان با  انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب «تنها گریه کن»

نوشتن درباره مادران شهدا کار ویژهای است
گروه
فرهنگی

مراسم یازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و
مقاومت امروز برگزار خواهد شد؛ مراسمی
که قرار اســت در آن تقریظ رهبر انقالب بر
کتاب «تنها گریه کن» هم منتشر شود.

چند روز پیش« ،ایمان عطارزاده» معاون هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار
رهبر معظم انقالب در گفتوگو با تسنیم خبر از انتشار تقریظ رهبر معظم
انقالب بر کتاب «تنها گریه کن» همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی
داد و اعالم کرد که این مراســم روز یکشنبه  30آبانماه جاری با حضور
جمعی از خانوادههای شهدا ،پیشکسوتان جهاد و مقاومت برگزار میشود
و عالوه بر انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب بر این کتاب ،هدیه و تقدیر
ویژه معظم له به نویسنده و راوی کتاب نیز اهدا خواهد شد.
خاطرات یک مادر شهید
کتاب «تنها گریه کن» خاطرات «اشــرف منتظری» مادر شهید محمد
معماریان از دوران مبارزات انقالب اســامی و جنگ تحمیلی است که
به قلم «اکرم اســامی» تدوین و توسط انتشارات حماسه یاران منتشر
شده است.
اکرم اسالمی نویسنده کتاب «تنها گریه کن» درباره این اثر مورد تفقد
رهبری اظهارکرد :نگارش درباره زندگی مادران شهدا سوژهای است که
میتوان بسیار به آن پرداخت.
وی درباره شــیوه نگارش ایــن کتاب بیان کرد :بــرای انجام مصاحبه
های کتاب «تنها گریه کن»  1/5تا  2ســال ،با اشرف السادات منتظری
معاشرت و گفتوگو کردم .پس از پیادهسازی مصاحبهها ،درباره مطالب

مختلف پژوهش کردم و در برخی موارد مصاحبههای تکمیلی انجام دادم.
مصاحبهها طبقه بندی شدند و کار نگارش کتاب حدود یک سال طول
کشید .در برخی موارد هنگام نگارش کتاب به همراه تیم کاری ،متوجه
میشدیم که هنوز به مصاحبه نیاز داریم.
وی ادامه داد :پیش از آغاز کار با « اشرفالســادات منتظری » آشنایی
نداشتم .چند جلسه با مدیر انتشارات حماسه یاران گفتوگو کردم و وی به
من پیشنهاد داد ،کتابی درباره مادر شهید محمد معماریان به رشته تحریر
درآورم .نوشــتن درباره زندگی مادران شهدا سوژهای است که میتوان
بسیار به آن پرداخت .یک بار که به دیدار مادر شهید محمد معماریان رفتیم،
نوع استقبال وی از ما و فضای صمیمی میان ما  ،باعث شد مشتاق و تشنه
بیشتر دانستن درباره وی شویم .رفاقت و صمیمیت میان ما بیشتر شد.
نویسنده کتاب «تنها گریه کن» با اشاره به کار درباره مادران شهدا اظهار
کرد :از آنجا که نوشتن درباره مادران شهدا کار ویژهای بود ،فکر نمیکردم
تا این حد شیرین و دلچسب باشــد .بعد از نگارش کتاب درباره زندگی
«اشرف الســادات منتظری» به صوت ها و مصاحبه های مادران شهدا
گوش میکردم .در آن زمان متوجه شــدم این وادی تا چه میزان ،وادی
بکر و جدیدی است .مادران شهدا آگاهی اجتماعی و دینی فوقالعادهای
دارند؛ با اینکه خیلی از آنها تحصیالت زیادی ندارند .به نظرم اگر فرزندان
این مادران به شهادت نمیرسیدند ،در حق این مادران اجحاف میشد.
عجیب است که تحت تأثیر تربیت این مادران باشی و عاقبت بخیر نشوی.

هیچ کار خیری نزد خدا پنهان نمیماند
این نویسنده همچنین با بیان اینکه من معتقدم هیچ کار خیری نزد خداوند
پنهان نمیماند ،خاطرنشــان کرد :تقریظ توسط مقام معظم رهبری بر

سینما

عدمصدورمجوزبرایفیلمهایسخیف
رییس سازمان سینمایی با حضور در مجلس شورای اسالمی گزارشی از وضعیت ،مشکالت و چالشهای
سینما،موضوعاتیهمچونمحتوایضعیففیلمهایتولیدشده،تحولدرسینمایکشور،قدرتحاکمیت
غیررسمیدرعرصههنر،نظارتهمراهبابرنامهریزیازطرفوزارتارشاد،تعیینبستهزمانیمشخصشده
برایرسیدنبهاهداف،حفاظتازفرهنگدرقالبسینما،همچنینحمایتازفیلمسازانانقالبی،مشکالت
معیشتی هنرمندان در دوران کرونا ،بیمه هنرمندان و اصالح آیین نامه سازمان سینمایی و ضرورت های
پیش رو به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه داد .محمد خزاعی با بیان اینکه حوزه
سینما پرچالش ترین حوزه مدیریتی در عرصه فرهنگ و هنر است به منابع و اعتبارات محدود سینما اشاره و
خاطرنشان کرد :به میزان تاثیرگذاری این رسانه و انتظار جامعه و مسئوالن متاسفانه ،منابع سینمای کشور
بسیار ناچیز است .گردش مالی سینما نسبت به بسیاری از مشاغل و اصناف اساسا ،به چشم نمیآید و بخش
عمده همین منابع هم ،صرف هزینه های جاری و امور اداری می شود  .وی با اشاره به اینکه سینمای ایران
از اســتعدادها و نیروهای انسانی خوبی برخوردار است ،بیان کرد :با همین امکانات کم و بودجه اندک هم،
خوشبختانه ،سینمای ایران سربلند است و فیلمسازان آثار خوبی را تولید کرده اند  .وی با بیان اینکه سینمای
ایران در کنار رشد علمی و نظامی مهمترین شناسه و شاخصه بین المللی ما است گفت :این بدان معنا نیست
که به نقطه ایده ال و مطلوب رسیده ایم .بخشی از تولیدات سینمایی ،قابل دفاع نیستند و در شأن یک خانواده
ایرانی و مسلمان نیست .قطعا ،از این پس ،به آثار ضعیف و سخیف پروانه ساخت و نمایش نمیدهیم زیرا
سینمای ایران سینمای فرهنگی ،اندیشه محور و سینمای خانواده مدار است.

کتاب «تنها گریه کن» پاســخ ارزنده و ارزشمند خداوند به تالشها و
سختیهای زندگی مادر شهید محمد معماریان است.
اسالمی با تاکید بر این مهم که کتاب «تنها گریه کن» سیر زندگی اشرف
السادات منتظری را نشان میدهد ،افزود :این کتاب یادآور این مهم است
که فراز و فرود زندگی ،چگونه شخصیت افراد را شکل میدهد .متن کتاب
«تنها گریه کن» یک روایت پیوسته از زندگی اشرف السادات منتظری
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 او از کودکی تا زمان شهادت فرزندش و پس
از آن طی میشود بسیار خواندنی و قابل تحمل است.

از انقالب تا شهادت
وی همچنین به بخشهایی از کتاب «تنها گریه کن» اشــاره و تصریح
کرد :بخشهایی از کتاب «تنهــا گریه کن» به زندگی این مادر پیش از
پیروزی انقالب اسالمی باز میگردد .با توجه به اینکه در طول آن زمان
وی به عنوان یک مادر مســئولیت بچهها را برعهده داشته است ،اما این
امر سبب نمیشده که از نظر سیاسی از فعالیتهای اجتماعی فارغ شود و
در کنار زندگی عادیاش سختیهای قابل اعتنایی را پشت سر میگذارد
و مبارزات ویژهای را با رژیم پهلوی در پیش میگیرد؛ به حدی که مدتها
در مسیر قم و تهران اعالمیهها و نوارهای صوتی سخنان «امام خمینی
(ره)» را منتشر میکرده است .از ســوی دیگر منزلش به عنوان یکی از
پایگاههای مبارزاتی مهم در راستای پیروزی انقالب اسالمی فعال بوده
و این پایگاه به حدی منظم و اساســی در شهر قم فعالیت میکرده است
که حتی پس از پیروزی انقالب اســامی ایران و در زمان هشت سال

دفاع مقدس نیــز برای جمع آوری تدارکات و ارســال به جبههها مورد
استفاده قرار داشــته و این امر در کنار تالشهای بیوقفه جهادگران در
راستای کمک به پشت جبههها ،داستانها و نکتههای قابل توجهی دارد
که در کتاب «تنها گریه کن» به آن اشاره شده است.
اسالمی به ویژگیهای شخصیتی اشرف السادات منتظری اشاره و تاکید
کرد :وی ،شخصیت ویژه و محکمی دارد .اگر مادر شهید بودن را از این
فــرد بگیریم باز هم باید او را به عنوان زن تراز اول انقالب اســامی به
عنوان یک الگو مطرح کنیم .
وی بااشاره به علت نامگذاری کتاب «تنها گریه کن» هم اظهارکرد :شهید
محمد معماریان در آخرین دیدار خود با مادرش سفارشی به او دارد؛ اینکه
بعد از شــهادتش مادرش گریه و عزاداری نکند که دشمن از این رویداد
شاد شود و اگر ناراحت است در خفا و پنهانی گریه کند ،همین امر سبب
شد تا نام کتاب را «تنها گریه کن» بگذارم.

تیترواره
دبیر جشنواره فیلم فجر از احتمال باالی پذیرش حداکثری در سینماهای مردمی چهلمین جشنواره فیلم فجر خبر داد.
مسعود نقاش زاده با ارائه گزارشی کوتاه از روند فعلی جشنواره فیلم فجر ،بیان کرد :تا  5روز گذشته  20نفر از صاحبان فیلمها آثار خود را
در دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ،ثبت کردهاند که البته تجربه سالهای قبل نشان میدهد که در روزهای آخر تعداد بیشتری از صاحبان
فیلمها ،ثبت نام میکنند.این کارگردان سینما در خصوص فعالیت بخش سینماهای مردمی و میزان پذیرش سالنهای سینما از مردم
در جشــنواره امسال گفت :سال گذشته با اینکه واکسیناسیون گســترش پیدا نکرده بود ،ستاد ملّی مقابله با کرونا با  50درصد ظرفیت
سالنهای سینما موافقت کرد اما امسال با توجه به واکسیناسیون درصد بسیار باالیی از هموطنانمان و باال رفتن ایمنی در جامعه ،این
امید را داریم که حضور تمامی تماشاگران و عالقهمندان سینما در جشنواره فیلم فجر ،اجرا خواهد شد.
تهیهکننده مسابقه تلویزیونی «دستپخت» ،از مراحل تولید و پخش سری جدید این برنامه خبر داد .سید وحید حسینی تهیهکننده ،در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران درباره سری جدید مسابقه تلویزیونی «دستپخت» گفت :سری جدید این مسابقه در  ۱۰۰قسمت تولید
خواهد شد و تاکنون  ۳۵قسمت آن ضبط شده است .این روزها همزمان با پخش مسابقه مشغول ضبط دیگر قسمتهای سری جدید
هستیم.وی ادامه داد :هدف سری جدید «دستپخت» باال بردن سطح خالقیت خانوادهها و تغییر در تنوع غذایی است .شعار ما در دستپخت
این است که خانوادهها با مواد اولیهای که در منزل دارند ،بدون نگرانی یک غذای جدید با طعم جدید درست کنند.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی از نحوه اختصاص کاغذ به ناشران در دولت سیزدهم خبر داد .یاسر احمدوند اظهار
کرد :کارگروهی که برای کاغذ در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شده است ،همچنان تقاضای ناشران برای
دریافت کاغذ را بررسی میکند.وی ادامه داد :کارگروه کاغذ در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کاغذ مورد نیاز ناشران
را براساس فعالیت فرهنگی شان و عملکردی که دوره قبل در زمینه گرفتن کاغذ داشتند ،بررسی میکند.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از آغاز اجرای طرح
پاییزه کتاب  ۱۴۰۰با مشارکت  ۹۸۰کتابفروشی در سراسر کشور
خبر داد.
علی رمضانی به روند برگزاری طرح پاییزه کتاب  ۱۴۰۰اشاره کرد
و گفت :فراخوان ثبتنام از کتابفروشان برای حضور در طرح پاییزه
کتاب  ۱۴۰۰از روز پنجشنبه  ۲۰آبانماه  ۱۴۰۰آغاز شد و تا پایان
روز دوشنبه  ۲۴آبان ادامه داشت .وی افزود :در این دوره از طرحهای
توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها (طرحهای فصلی فروش
کتاب) حضور  ۹۸۰کتابفروشی از سراسر ایران تایید شد که از این
تعداد  ۱۵۰کتابفروشی در استان تهران و  ۸۳۰کتابفروشی در سایر
استانها فعالیت دارند .از تعداد  ۸۳۰کتابفروشی سایر استانها۷۴۶ ،
کتابفروشی در مراکز استانها فعالیت دارند و  ۴۱کتابفروشی نیز در
شهرهای کمتر برخوردار هستند .مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات
ایران گفت :اجرای طرح به مدت پنج روز ،یعنی از روز شنبه  ۲۹آبان
تا روز چهارشنبه ســوم آذرماه خواهد بود .همانطور که در نشست
خبری هفته کتاب نیز اعالم شد برای اجرای بهتر عدالت فرهنگی
این طرح در شهرهای کمتر برخوردار از کتابفروشی ۱۰ ،روز است،
بنابراین روز پایانی طرح در این شــهرها پایان روز دوشنبه هشتم
آذرماه خواهد بود .رمضانی خاطرنشان کرد :معاونت امور فرهنگی
وزارت ارشــاد برای تهیه کتابها کمک حال مردم سراسر ایران
خواهند بود ،اما در نظر گرفتن مولفهها و ویژگیهای کتاب خوب
برعهده خود مردم و مخاطبان است و البته رسانهها نیز در روند این
انتخاب نقش دارند .امیدوارم اجرای طرحهای توزیع یارانه کتاب از
طریق کتابفروشیها (طرحهای فصلی فروش کتاب) ترویج هرچه
بیشتر فرهنگ کتابخوانی را موجب شود.

خبر ویژه

لزومتوسعهفرهنگدرفضایمجازی

وزیر فرهنگ وارشــاد اسالمی در بازدید از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی گفت :باید شرایطی
فراهم شود تا هدفگذاری سبک زندگی با نگاه آرمانی نظام که منجر به ظهور منجی میشود ،همسو باشد.
محمدمهدی اسماعیلی با تأکید بر استمرار فعالیتهای مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی است
تصریح کرد :درادامه مسیر باید برنامههایی برای تقویت این مرکز به عنوان پیشران وزارتخانه داشته باشیم.
وی با اشاره به برنامهها و فعالیتهای مرکز ،بر ارتقای سامانههای ایجاد شده و پیگیری برنامه تحولی وزارتخانه
برای پیشبرد اهداف این مرکز نیزتاکید کرد.
اسماعیلی همچنین خواستار ترویج و گسترش فعالیتها و برنامههای نوآورانه مرکز مانند پویشهای تولید
محتوا ،نشر آثار فاخر سواد رسانهای و برنامههای آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با قدردانی ازفعالیتهای انجام شده ،بر لزوم تشکیل اتاق فکر و اندیشهورزی
مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی تاکید کرد و گفت :برای نیل به اهداف مد نظر در خصوص این
مرکز باید نظرات مدیران عالی دستگاههای فرهنگی کشور برای تقویت نقش پیشرانی مرکز در وزارتخانه و
تنظیم تفاهمنامه همکاری مشترک با سایر بخشهای وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا بهمنی رییس مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی هم «رویکرد تمدنی» را رویکردی
جامع برای تعیین الگوی مواجهه دستگاههای فرهنگی با تحوالت فضای مجازی توصیف کرد و گفت :ما در
این مرکز با اتخاذ چنین رویکردی و برای ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در فضای مجازی ،افق
حرکت را «پیشرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در فضای مجازی» تعریف کردهایم.

