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اجتماعی

گروه اجتماعی

چهرهها

ارائه تسهیالت برای متقاضیان اعزام
به عتبات

رییس سازمان حج و زیارت با بیان
اینکــه از ۲۳آبانماه اعزام زائران به
عراق آغاز شده است ،گفت :امیدواریم
بتوانیم بــرای هر زائــر از بانکها
تسهیالت ارزان قیمت پنج میلیون
تومانــی در نظر بگیریــم .علیرضا
رشــیدیان درباره اعــزام زائران به
عتبات عالیات اظهار کرد :تاکنون کمتر از 20هزار نفر ثبتنام قطعی برای
اعزام در دفاتر خدمات زیارتی استانها داشتهاند.

استقرار100درصدی نسخه الکترونیک
در برخی استانها

مدیر عامل ســازمان بیمه سالمت
ایران با بیان اینکه روند پیشــرفت
نسخه الکترونیک در بیمه سالمت به
مراتب جلوتر از دیگر سازمان های
بیمه گر است از استقرار 100درصدی
نسخه الکترونیک در برخی استانها
خبر داد .محمد مهــدی ناصحی با
اشــاره به اینکه در استانهای محروم هم اســتقرار  100درصدی نسخه
الکترونیک را شاهد هستیم ،اظهار کرد :بسیاری از مراکز درمانی رضایت
باالیی در بحث نسخه الکترونیک از بیمه سالمت دارند.

سهم نگران کننده موتورسواران
از قربانیان تصادفات

معاون آمــوزش و فرهنگ ترافیک
پلیس راهور تهران بــزرگ درباره
تصادفات موتورســواران در سطح
معابر شهر تهران گفت :با بررسی آمار
تصادفات منجر به فوت معابر شهر
تهران در 6ماهه اول امسال مشخص
شــد که حدود ۴۶درصــد متوفیان
مربوط به موتورسیکلت سواران است .سرهنگ علی همهخانی افزود :بعد
از موتورسیکلت ســواران ،عابران پیاده یکی از آسیبپذیرترین کاربران
ترافیک در تهران هستند.

آلودگی هوا معضلی است که سالهاست
گریبانگیر تهران بوده و به نظر میرسد در
سالهای اخیر راهکارهای ارائه شده نیز
نتوانستهاند در این زمینه گرهگشا باشند،
این در حالی بوده که ترافیک جدا از اینکه
معضلی پردردسر برای پایتختنشینان
اســت ،خود نیز عامل اصلی برای تولید
ذرات آالینده به شمار میرود و باید برای
آن چاره اندیشی شود.

میزبانی ریههــای تهرانیها از انواع
آالیندهها
روز گذشــته کیفیت هوا در  ۱۸ایستگاه کنترل
کیفیت هوای تهران در شــرایط قرمز و ناسالم
برای همه گروهها قرار گرفت ،آنچه که حکایت
از افزایش و جوالن ذرات آالینده در هوای تهران
و میزبانی ریههای شهروندان از انواع آالیندهها
دارد .شــرایطی که همواره گفته میشود وسایل
نقلیهای که در معابر تردد دارند ،باالترین میزان
تقصیر را در آن دارند.
به این ترتیب آن ســوی رشــته آلودگی هوا و
روزهای خاکســتری تهران به ترافیک و حجم
باالی خودروها که در معابر شهری آمد و شد دارند،
گره خورده اســت .این در حالی بوده که بهنظر
میرسد طرحهای اجرایی شــده برای کاهش
ترافیک و به طبع آن کم شــدن تردد خودروها
در کالنشهر مذکور نیز بینتیجه بوده یا حداقل
اثرگذاری خود را داشته است.
در این شــرایط سید جعفر تشــکریهاشمی،
عضو شورای اسالمی شــهر تهران از تشکیل
 11کارگروه ویژه بــرای کاهش ترافیک تهران
خبر داده است ،کارگروههایی که البته با توجه به

فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ترافیک
پیشبینی و تشکیل شده است تا از طریق علمی
و کار کارشناسی این معضل برطرف شود.
ترافیک ،خودروی شخصی و کمبود
ناوگان حمل و نقل عمومی
این در حالی بوده که در سالهای اخیر به تدریج
شــاهد افزایش میزان ترافیــک و آمار روزهای
ناسالم هوا در تهران هســتیم ،تا به آنجا که این
موضوع به گالیه جدی شهروندان در خصوص
مسائل شهری تبدیل شده است .آنچه که یکی
از دالیل اصلیاش به بحث کمبود ناوگان حمل
و نقل عمومی بازمیگردد .از نظر مهدی چمران،
رییس شورای اسالمی شهر تهران نیز مطالعات
و بررسیهای صورت گرفته حکایت از این دارد
که دلیل ایجاد آلودگی هوا و ترافیک در پایتخت
موضوع استفاده از خودروهای شخصی بوده به
طوری که بر اســاس آمار موجــود  80درصد از
آلودگی هوا ناشی از وسایله نقلیه شخصی است.
در این میان البته وی این را هم گفته اســت که
اتوبوسها به عنوان بخشی از ناوگان حمل و نقل
عمومی و کامیونها به ویژه حرکت آنها در شب
هم نقش زیادی در ایجاد آلودگی هوا دارد.

به هر حال دغدغه ترافیک و آلودگی هوا در حالی
به معضلی جدی برای پایتخت تبدیل شده است
که به نظر میرسد راهکارهایی کنونی نتوانسته
گرهگشا باشد ،ضمن اینکه طرحهای مربوط به
توسعه حمل و نقل عمومی هم چندان روند قابل
قبولی را نداشته است.
آمادگی بسیج
برای مقابله با آلودگی هوا
کمبــود یکهزار واگــن مترو در تهــران ،نیاز
پایتخت به 9هزار اتوبوس مواردی هســتند که
رییس شورای اسالمی شهر تهران از آنها سخن
گفته است ،آنچه که بیانگر این مطلب است که
کاهش ترافیک حداقل با بهرهگرفتن از شیوههای
مختلف در زمینه توسعه حمل و نقل عمومیزمان
نحسنزاده،
برخواهدبود،موضوعیکهسردارحس 
فرمانده سپاه محمد رســولاهلل (ص) تهران هم در
حاشیه حضور روز گذشته خود در صحن شورای
اسالمی شهر تهران به آن اشاره کرده است .اینکه
رفع برخی از مشکالت مانند ترافیک و آلودگی
هوا زمانبر اســت .این در حالی بوده که به گفته
وی نخبگان و متخصصان زیادی در حوزه بسیج
یتوان از حضورشان در جهت
فعالیت دارند که م 

درمان ناباروری بیمه شد

رفع این مشکالت اســتفاده کرد .در این راستا
سردار حســنزاده به آمادگی بسیج برای مقابله
با آلودگی هوا در پایتخت نیز اشاره کرده است و
اینکه آلودگی هوا قابل حل است و هیچ مشکلی
نیست مگر راهحل منطقی برای آن باشد و فقط
اراده و همت بلند میخواهد.
این در حالی است که باید درنظر داشت؛ همانطور
که مسئوالن شهری و کارشناسان حمل و نقل
و ترافیک نیز بارها بیان کردهاند ،عقب افتادگی
در بحث ســاماندهی ترافیک بیشــتر بهخاطر
کمبودهایی بوده که در ناوگان اتوبوسرانی و مترو
وجود دارد و به طبع ایــن موارد نیز این زودیها
قابل جبران نخواهد بــود .بحثی که چمران نیز
به آن پرداخته اســت.براین اساس همانطور که
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای
اسالمی شهر تهران اظهار کرده است ،پیگیری
جدی شورای شهر تهران در موضوع ترافیک و
آلودگی هوا در دستورکار شــورای شهر تهران
قرار گرفته اســت .این در حالی بوده که عالوه
بر کارگروهی که در شورا تشــکیل و در وزارت
کشــور نیز کارگروهی با محوریت این موضوع
ایجاد شده است.

ضرورت تغییر رویکرد
در نوسازی خودروهای فرسوده
ضمن اینکه کــه باید گفت هر گونه موفقیتی در
این زمینه نیازمند تغییر رویکرد نسبت به نوسازی
خودروهای فرسوده و تردد خودروهای شخصی
و مهمتر از همه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
است و براین اساس تشکیل کارگروههای مختلف
ی کاریهای آنها با یکدیگر به تنهایی
و گاها مواز 
گره گشا نخواهد بود بلکه به نظر میرسد بهترین
راهکار تقسیم وظایف و تعریف یک نهاد ناظر در
این زمینه باشد که همه دستگاههای دخیل به آن
پاسخگو بوده و با در نظرگرفتن ضمانت اجرایی در
صورت کم کاری نیز با آنها برخورد شود.

ممنوعیت آموزش مجازی صرف از امروز در مدارس
معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش گفت:
اختیار بازگشایی به مدارس واگذار نشده بلکه نحوه حضور،
گروهبندی دانشآموزان و طراحی برنامه درسی به مدارس
واگذار شده است.

رضوان حکیم زاده درباره روند بازگشــایی مــدارس ابتدایی از امروز و
در پاسخ به این پرســش که آیا اختیار بازگشایی به مدارس واگذار شده
اســت؟ اظهار کرد :اختیار بازگشایی به مدارس واگذار نشده بلکه نحوه
حضــور ،گروهبندی دانشآموزان و طراحی برنامه درســی به مدارس
واگذار شده است.

وی با اشــاره به ممنوعیــت آموزش مجازی صــرف از اول آذر افزود:
براساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه
اول از ابتدای آذر به شــیوهای که در دستورالعمل بازگشایی پیشبینی
شده و براســاس مدلی که مدرسه تعیین کرده است ،آموزش حضوری
خواهند داشت اما ترتیب روزهای حضور ،مدت زمان حضور در مدرسه و
گروهبندی دانشآموزان بر عهده مدارس است و ممکن است شرایط در
مدارس مختلف متفاوت باشد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت :مدارس شرایط
متفاوتی دارند و ممکن است کالسهای درس برخی مدارس پرجمعیت
باشــد بنابراین نیاز دارند کالس درس را به ســه گروه تقسیم کنند و

دانشآموزان برخی روزهای هفته به مدرســه بیایند بنابراین براساس
برنامهای که مدرسه ارائه میکند ،نحوه حضور دانشآموزان مشخص
میشود؛ اصول کلی یعنی بازگشــایی مدارس از ابتدای آذر ماه در ملی
کرونا تصویب شده است.
حکیمزاده ادامه داد :بازگشایی مدارس در ستاد ملی کرونا مصوب شده
است و بر اساس قوانین و مقررات ،دانشآموزان باید آنگونه که مدرسه
تعیین میکند در برنامه درسی مشــارکت داشته باشند یعنی برای آن
بخش از آموزشها که حضوری تعیین شده است در مدرسه حاضر شوند
و برای دروســی که به صورت غیرحضوری است ،آموزش را از فضای
مجازی دریافت کنند.

عضو دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت کشور گفت :اگر استاندارد
ارائه خدمت درمان ناباروری در کشــور در دو هفته آینده از طریق
وزارت بهداشت اعالم شود ،سازمانهای بیمهگر برای ارائه خدمات
در این حوزه منع قانونی نخواهد داشت.کاظم میکاییلی بیان کرد :بر
اساس قانون بودجهی سال  1400در ردیفهای بودجهای وزارت
بهداشت  ،درمان ناباروری و نازایی مورد توجه قرار گرفته است .به
این ترتیب منابع درمان ناباروری در اختیار وزارت بهداشــت قرار
گرفته است.

لزوم نوسازی  5سال یکبار
آمبوالنسهای اورژانس

سخنگوی ســازمان اورژانس کشور گفت :در حال پنج هزار و ۵۰۰
دستگاه آمبوالنس داریم؛ اما به جهت اینکه آمبوالنس های اورژانس
استهالک باالیی دارند؛ همچنین نمیتوانیم هر خودرو را مدتی از
چرخه امدادرسانی خارج کنیم باید هر پنج سال ناوگان آمبوالنسی
احیا شود.مجتبی خالدی بیان کرد :باید مطمئن باشیم که لجستیک
ایمنی را برای هموطنان در نظر گرفتهایم .وی با بیان اینکه بالگرد
به اورژانس کمک بسیاری کرده است ،گفت :در گذشته پنج فروند
بالگرد داشــتیم اما حاال این تعداد به حدود ۵۰فروند بالگرد رسیده
است .در بعضی از جادهها اولین مرکز درمانی در فاصله یک ساعته
اســت ،اما بالگرد می تواند مصدوم را در کمتر از ٢٠دقیقه به مرکز
درمانی برساند.

آغاز ثبتنام آزمون دکتری ۱۴۰۱

ثبت نــام آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز ســال ۱۴۰۱
برای پذیرش در دورههای روزانه ،نوبت دوم ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه
پیام نور ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس
خودگردان دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی از امروز آغاز و تا
هشتم آذر ادامه دارد.ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق
درگاه اطالع رسانی سازمان ســنجش انجام خواهد پذیرفت .هر
متقاضی بر اســاس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و
شــرکت در آزمون میتواند در یک کد رشته امتحانی ثبت نام و در
آزمون مربوط شرکت کند.

آخرین وضعیت
مناطق زلزلهزده هرمزگان

سخنگوی جمعیت هالل احمر با اشاره به این که تقویت انبارهای
امدادی جمعیت هالل احمر در دستور کار قرار گرفته است ،از توزیع
بیش از  ۶۰۰۰چــادر امدادی در میان زلزله زدگان خبر داد.دبیرکل
جمعیت هالل احمــر درباره آخرین وضعیت مناطــق زلزلهزده و
خدمترســانی به متاثران از زمین لــرزه هرمزگان گفت :جمعیت
هالل احمر با بهکارگیری  ۶۰۳نفر روز و تداوم استفاده از دو فروند
بالگرد در حال ارائه خدمات به مردم زلزلهزده استان هرمزگان است.
محمدحسن قوســیان مقدم ،افزود :تا صبح روز گذشته بیش از دو
هزار و  500کیلوگرم اقالم زیســتی و امدادی از طریق بالگردها به
مناطق زلزله زده منتقل شده است و تالشها در این عرصه تا رفع
کامل نیازمندی های مردم زلزله زده هرمزگان ادامه دارد.

گفتوگو

قصدمحدودکردن
شمارگانمطبوعاترانداریم

تقریظ رهبری بر «تنها گریه کن» رونمایی شد

چشم و دل را شستشو دادم
مراســم یازدهمین پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت به
مناســبت هفته کتاب و کتابخوانی در تــاالر وحدت برگزار
و همزمان با آییــن ملی تجلیل از مادران شــهدا و تقدیر از
نویسندگان کتابهای مرتبط با دفاع مقدس از تقریظ حضرت
آیتاهلل خامنهای بر کتاب «تنها گریه کن» نیز رونمایی شد.

اجازه نمیدهم مرزهای ایمانی جامعه جابهجا شود
وزیر فرهنگ و ارشاد در این مراسم اظهارکرد :وصیتنامه شهدای بزرگوار
ما آکنده از پیامهای فرهنگی است .ما امروز وظیفه صیانت از میراثی را
داریم که شهدا برای ما بر جای گذاشتند.
«محمدمهدی اسماعیلی» با اشاره به اینکه ما باید خودمان را در قبال
خون شهدا مسئول بدانیم ،گفت :در این راستا من به عنوان وزیر ارشاد
باید از مرزهای ایمانی جامعه حراســت و صیانت کنم و اجازه ندهم این
مرزهای ایمانی جابهجا شــود .وصیتنامه این شهدای بزرگوار ما آکنده
از پیامهای فرهنگی اســت .ما امروز وظیفه صیانت از میراثی را داریم
که شهدا برای ما بر جای گذاشتهاند.وی افزود :امروز بسیاری از پدران
و مادران شــهدا را از دســت دادهایم و باید باقیمانده ایشان را محترم
بشــماریم .ما با تمام وجــود در خدمت این پدران و مادران شــهدای
رنجکشیده هستیم .نفس آنها برای ما پر برکت است .وی با بیان اینکه
تقریظهایی که رهبر معظم انقالب بر کتب دفاع مقدس داشتهاند ،بیانگر
احساسات و نگاه ژرف ایشان به شهدا و خانوادههای شهداست ،تصریح
کرد :این تقریظ ها ما را به این موضوع رهنمون میکند که یاد و خاطره
ایشان را زنده نگه داریم.

استقبال جامعه کتابخوان از کتابهای تقریظی
«ایمانعطارزاده»معاونهماهنگیدفترحفظونشرآثاررهبرمعظمانقالب
هم در این برنامه اظهارکرد :تجربه دورههای گذشته پاسداشت ادبیات جهاد
و مقاومت نشان میدهد که انتشار توصیه ،تحسین و تقریظ رهبر انقالب بر
آثار دفاع مقدس استقبال جامعه کتابخوان و مردم را به همراه داشته است.
امیدواریم این کتاب هم با استقبال جامعه فرهنگی مواجه شود.
وی متذکر شــد :اتفاقی که پس از انتشار تقریظ بر کتابها رخ میدهد،
تولید آثار متنوع فرهنگی در قالب مستند ،سرود ،فیلم و ...است؛ از این رو
برای کتاب «تنها گریه کن» این اتفاق رخ داده و بناست امروز یادداشت
رهبر انقالب بر شعری که برای این کتاب سروده شده منتشر شود.
علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور هم با بیان
اینکه زندگی بانواشرف السادات منتظری را میتوان تاریخ مستند حیات
زن مؤمنه انقالبی در قرن حاضر دانست اظهارکرد :هر یک از آزمونها
و سختیهای جانکاه و روحفرسایی که از دوران جوانی او مخصوص ًا در
دوره  ۲۰ســاله از  ۱۳۴۷تا  ۱۳۶۸بر زندگی وی گذشــته کافی است تا
نه یک فرد بلکه یک خانواده را به ناامیدی و انزوا و پرهیز از هرگونه فعالیت
بکشاند و از نظر روحی به فرسودگی کامل منجر شود.
وی افزود :فرش حیات این بانوی گرامی با تار دیانت و پود انقالب بافته
شده است و هر یک از این حوادث گویی قطعه خاص و مهمی از شخصیت
او را شکل میدهند .نهال طیبه ایمان راسخی که از والدین خود به ارث
برده با عبادت و توسل و زیارت رشد یافته و سرانجام به درخت شکوفا و
تناوری تبدیل میشود که نه تنها خانواده و نزدیکان بلکه دیگر انسانها
را نیز از دریای زالل خود سیراب میکند.

موسیقی
دهه نخســت آبانماه بود که خبرهایی مبنی بر از ســرگیری کنسرتها
از سوی مسئوالن وزرات ارشــاد بر خروجی رسانهها قرار گرفت .حتی
برخی خبرها حکایت از آن داشت که شرکتهای برگزارکننده و نماینده
سالنهای برگزاری اجراها شرایط خود را در زمینه برپایی مجدد کنسرتها
اعالم کنند اما گویا هنوز برگزارکنندگان کنسرت ،تمایلی به اجرای آن در
پایتخت ندارند.
در روزهای گذشته موضوع برگزاری کنسرتها در پایتخت طی روزهای کرونایی به عنوان
یکی از مهمترین و بحثانگیزترین مباحث مطرح شده در رسانهها مورد توجه قرار گرفت؛
شــرایطی که با اظهارنظر مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی مبنیبر آغاز اجراهای
زنده موسیقایی در شهرهای با وضعیت نارنجی میتوانست به نوعی طلسم برگزار نشدن
کنسرتها در تهران را بشکند .اما بررسی سامانههای رسمی فروش بلیت کنسرتها ،نشان
از آن دارد که رویداد یا برنامه خاصی مبنیبر برگزاری کنســرت در تهران هنوز در دستور
کار برگزارکنندگان کنســرت قرار ندارد و فقط تعدادی کنسرت «پاپ» آن هم در جزیره
کیش با قیمت بلیتهای  ۳۰۰تا  ۴۵۰هزار تومانی در حال برگزاری است! محمود شالویی
سرپرســت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روز بیست و دوم آبان ماه
بود که در تازهترین اظهارات و اعالم مواضع وزارت ارشــاد درباره برگزاری کنسرتها از
آذرماه و وضعیت بررسی درخواستهای هنرمندان موسیقی برای اجرای زنده کنسرتها،

وی یادآورشد :درباره این کتاب هم نغمه مستشار نظامی از بانوان شاعر
کشورمان ترکیب بندی ســرودهاند که مورد تحسین رهبر انقالب هم
قرار گرفت.
در بخش دیگری از برنامه نغمه مستشــار نظامی سراینده ترکیب بندی
که در راستای کتاب «تنها گریه کن» سروده شده بود بخشهایی از شعر
خود را برای حاضران در تاالر وحدت خواند.
در ادامه مراسم متن تقدیر و تحسین رهبر انقالب بر شعر «نغمه مستشار
نظامی» و توجه این بانوی شاعر به مادران شهدا هم منتشر شد.
در متن تحســین رهبر انقالب آمده است« :بســم اهلل الرحمن الرحیم .
بسیار کار درست و به جایی کرده اند؛ آن بانوی شهید پرور و آن حماسه در
خور چنین ستایشی ست .ای کاش برای دیگر مادران ارجمند شهیدان
در قم مانند مادر شهیدان زین الدین و در سراسر کشور نیز زالل قریحه
شاعران آثاری بیافریند .من هم آن کتاب را خوانده ام و چند کلمه تقریظ
بر آن نوشته ام.
هدیه ویژه رهبر انقالب به مادر شهید
در این مراسم همچنین قرآن و انگشتر اهدایی رهبر انقالب به مادر شهید
محمد معماریان اهدا شد.
رونمایی از متن تقریط رهبر انقالب
در ادامه مراسم هم از مشروح متن تقریظ رهبر انقالب بر کتاب «تنها گریه
الرحیم  .با
الرحمن ّ
کن» رونمایی شد .در این متن آمده است« :بسم اهلل ّ
شوق و عطش ،این کتاب شگفتیساز را خواندم و چشم و دل را شستشو

دادم .همه چیز در این کتاب ،عالی اســت؛ روایــت ،عالی؛ راوی ،عالی؛
نگارش ،عالی؛ سلیقه تدوین و گردآوری ،عالی ،و شهید و نگاه مرحمت
ساالر شهیدان به او و مادرش در نهایت عل ّو و رفعت.هیچ سرمای ه معنوی
برای کشــور و ملّت و انقالب برتر از اینها نیست .سرمای ه باارزش دیگر،
قدرت نگارش لطیف و گویایی است که این ماجرای عاشقانهی مادرانه
به آن نیاز داشت.
 ۱۰اسفند ۱۳۹۹
از نویسنده ج ّدا ً باید تش ّکر شود».

باالرفتن هزینه برگزاری کنسرت در شرایط کرونایی
اظهارکرد :از زمان اعالم ســازوکارها برای اجرای زنده کنسرتها ،متقاضیان و داوطلبان
زیادی مراجعه کردهاند و جلسات متعددی با صاحبان سالنها ،تهیهکنندگان و خوانندگان
برگزار شده است.البته بررسیها به منظور متضرر نشدن سالندارها و البته مخاطبان است؛
قیمتها بعد از دو سال اجرا نشدن کنسرتها قدری تغییر کرده اما وظیفه مهم معاونت هنری
وزارت فرهنگ حمایت از مخاطبان و عالقه مندان موسیقی است و باید نقطه نظرهای آنها
را به اندازه متعارفی تامین کنیم.
وی همچنین درباره پیشــنهاد سالندارها مبنی بر دریافت تنها یک چهارم عایدی فروش
کنســرتها و موافقت معاونت هنری با این موضوع که اتفاق ًا یکی از چالشهای مهم در
برگزاری کنسرتهاســت ،هم بیان کرد :با تعدادی از ســالندارها جلساتی برگزار کردیم
اما هنوز به تصمیم قطعی نرسیدهایم و پیشــنهادهای دریافت شده در حال بررسی است.
شالویی با ابراز امیدواری از برگزاری کنسرتها از اول آذرماه هم اعالم کرد :فرایند بررسی
درخواستها برای بررسی مجوز کنســرتها ادامه دارد و هنوز مجوزی برای اجرای زنده
صادر نشده است.
به نظر میرســد این گفتگوی محمود شالویی نشان دهنده اختالفات متعددی میان حوزه

تهیهکنندگان و کنسرتگذاران در بخش اقتصادی کنسرتها به ویژه موسیقی پاپ است
که گویا هنوز به تفاهم مشترکی در این زمینه دست پیدا نکردهاند.
مهمترین چالشها
به هر ترتیب موضوع افزایش قیمت بلیت و اختالف نظرهای میان تهیهکنندگان و بخش
دولتی در ابعاد مختلف ،باال رفتن هزینه برگزاری کنســرت در شرایط کرونایی با توجه به
کاهش ظرفیت ســالنهای باالی هزار نفر ،عدم تعیین متوسط قیمت بلیت کنسرتها در
شــرایط کرونایی ،موضوع نحوه خرید بلیت کنسرتها با متصل شدن سامانههای فروش
بلیت به ســرورهای ســامانههای صدور کارت واکسیناســیون با هدف افزایش جمعیت
سالنهای برگزاری کنسرت ،معافیت کنســرتهای موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی از
پرداخت کرایه ســالن به واســطه حمایتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اتصال به
سامانه «ای پی آی» وزارت بهداشت ،شفافسازی برای ارائه قیمت اجاره بهای سالنهای
برگزاری کنسرت توسط مدیران سالنها بر اســاس بخشنامههای دولتی در این زمینه از
جمله مواردی هستند که تاکنون در ظاهر ماجرا از آنها به عنوان مهمترین چالشها پیرامون

مدیــرکل مطبوعــات داخلــی و
خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشــاد
گفت :این وزارتخانه قصد محدودسازی
تیراژ مطبوعات را ندارد و اص ً
ال وظیفه
ما دادن کاغذ به مطبوعات نیست بلکه
جایگاه حمایت مالی نسبت به روزنامهها
را داریم.
ایمان شمسایی در گفتوگو با مهر درباره
اتفاقاتی که برای چند روزنامه و مشــکل انتشــار و چاپ آنها به
خاطر مشکل کمبود و گرانی کاغذ پیش آمده بود،اظهارکرد :کاغذ
روزنامهای که استفاده میشود عمدت ًا خارجی است و از کشورهای
روســیه ،هند ،آلمان و کر ه وارد میشــود و نیاز بــه ارز دارد  .ارز
ترجیحی هم از سال گذشته به کاغذ بهعلت کاالی اساسی نبودن
تعلق نگرفته و حذف شده است .به همین منظور قیمت کاغذ باال
و از 3هزار تومان به حدود  ۳۰هزار تومان رســیده که این افزایش
قیمت موجب باال رفتن هزینههای تمام شــده روزنامهها شده و
برای خیلی از آنها ،انتشار کاغذی دیگر به صرفه نیست .وی در
پاسخ به سوالی که مشــکل اصلی چیست هم تصریح کرد :دادن
ارز ترجیحی یک ایراد بزرگی هم دارد و آن اینکه تفاوت قیمت آن
با بازار بهشدت زیاد است بهگونهای که مث ً
ال کاغذ با ارز ترجیحی
کیلویی  ۶هزار تومان برای روزنامه تمام میشــود و در بازار کاغذ
باطله را کیلویی  ۱۷هزار تومان میخرند .البته راهکارهایی در این
باب سنجیده شده که یکی افزایش خطوط تولید است و این مورد
هم چون مواد اولیه آن از خارج وارد میشــود با همان مشکل دو
نرخی ارز و تحریم مواجه است .

برگزاری کنسرتها یاد میشود.
برگزاری کنسرتها همزمان با جشنواره موسیقی فجر
در همین رابطه  ،رهبر ارکستر سمفونیک تهران معتقد است برگزاری جشنواره موسیقی فجر
طی سه ماه آینده میتواند بهترین شروع برای بازگشایی سالنهای موسیقی و کنسرتها
باشد .لوریس چکناواریان در گفتگو با میزان ،اظهارکرد :با توجه به اینکه شاهد کمرنگتر
شدن بیماری کرونا هستیم ،من هم به صورت جدی تری فعالیتهای موسیقیایی را پیگیری
میکنم و امیدوارم هرچه سریعتر بتوانم به صورت رو در رو با مخاطبان ارتباط برقرار کنم.
وی عرصه موســیقی را عرصه خالقیت و همگام شدن با جامعه خواند و افزود :ما به عنوان
هنرمند باید همواره به روز باشیم ،نباید از هنر جهانی بی خبر بمانیم ،زیرا با توجه به تکنولوژی
و راههای ارتباط جمعی جوانان میتوانند به راحتی هر نوع موسیقی در جهان را گوش کنند،
به همین دلیل ما باید سلیقه جوانان را شناسایی کرده و در جهت تقویت آن قدم برداریم.
چکناواریان با اشاره به بازگشایی سینما و تئاتر اضافه کرد :خوشبختانه حاال که سینما و تئاتر
در پی فراگیری واکسیناسیون کرونا بازگشایی شــده اند وقت آن رسیده که به بازگشایی
کنسرتها نیز فکر کنیم .به نظر من برگزاری جشــنواره موسیقی فجر طی سه ماه آینده
میتواند بهترین شروع برای بازگشایی سالنهای موسیقی و کنسرت ها باشد .هرچند همه
ما میدانیم که نباید بیماری کرونا را آسان بگیریم و نیاز داریم تا حتی اگر سالنها بازگشایی
شدند همچون نکات بهداشتی و پروتکلها را رعایت کنیم.

