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اجتماعی

سرانجام بعد از گذشت  234روز دوباره
آمار جانباختگان کرونا به زیر یکصد
نفر رسید ،آنچه که میتوان آن را نتیجه
رعایت پروتکلهای بهداشتی و به ویژه
تسریع در روند واکسیناسیون دانست.

شناسایی  5۴۲۷بیمار جدید
به این ترتیب اکنون بعد از گذشت بیش از  6ماه
آمار مرگ و میر روزانه کرونا دوباره دو رقمی شده
اســت که این امر میتواند خبر خوبی در زمینه
مقابله با کرونا باشد.
ایــن در حالی بوده که طبــق معیارهای قطعی
تشخیصی ،پنج هزارو  ۴۲۷بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۸۴۰نفر از
آنها بستری شدهاند.

پیشی گرفتن واکسیناسیون در ایران
از اروپا
طبق اظهارات مسئوالن وزارت بهداشت متوسط
کشوری نوبت دوم واکسیناسیون علیه کرونا در
گروه سنی  ۱۲ســال به باال در کشورمان به ۶۵
درصد رسیده است ،این در حالی بوده که متوسط
کشوری نوبت اول واکسیناسیون افراد  ۱۸سال
نیز بیــش از  ۸۳درصد عنوان شــده ،همچنین
متوسط کشــوری نوبت دوم واکسیناسیون ۱۸
ســال به باال هم  ۶۶درصد است .عالوه بر این
آنگونه که محمــد مهدی گویــا ،رییس مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر بیان کرده اســت،
متوســط کشــوری واکسیناســیون نوبت اول
 ۱۲تا  ۱۸ســال  ۸۳درصد و متوســط کشوری
واکسیناسیون نوبت دوم افراد  ۱۲تا  ۱۸سال نیز
 ۵۴درصد برآورد میشود.
آمار و ارقامی که در مقایسه با کشورهای اروپایی
رقم قابل توجهی اســت .زیــرا طبق اطالعات
منتشر شده واکسیناســیون نوبت اول کرونا در
اروپا تفاوت فاحشــی با کشورمان دارد ،زیرا عدد
مذکور در کشورهای اروپایی  ۶۴درصد است.
این در حالی بوده که گفته میشود؛ دغدغه کنونی
متولیان نظام بهداشــت و درمان کشور پوشش
گروههای سنی  ۶۰ســال به باال در نوبت سوم
واکسیناســیون علیه بیماری کووید 19بوده که

آمارها در هفته چهارم آبانماه
چه میگوید؟
عالوه براین آمارها نشان میدهد در هفته چهارم
آبانماه مطابــق با هفته  ۹۱همه گیری کرونا در
شاهد ادامه روند نزولی بســتریها نیز بودهایم.
ضمن اینکه روند سرپایی نیز کاهش چشمگیری
یافته و از  ۵۳هزار به  ۴۱هزار مورد رسیده است.
فوتیها نیز از  ۹۶۴به  ۸۳۳مورد رسیده است.
اما در استان تهران شرایط به چه نحوی است؟ در
این باره باید عنوان کرد استان مورد نظر با جمعیت
و اهمیتی که دارد ،کاهش در موارد بســتری را
تجربه کرده است و این موارد در بازه زمانی اشاره
شده به عبارتی هفته آخر آبانماه از یک هزارو 15
مورد به  ۹۳۴مورد و در ســرپایی از دو هزار 247
به یک هزارو  555مورد رسیده است ،همچنین
نمودار تعداد فوت شدگان هم کاهش این اعداد
از  ۱۳۵مورد به  ۱۰۶مورد را نشان میدهد .به این
ترتیب میتوان گفت همزمان با بازگشایی دوباره
مدارس و برپایــی کالسهای درس به صورت
حضوری خوشبختانه شاهد کاهش آمار فوتیها
به زیر  100نفر بودهایم که ایــن امر را میتوان
احتمالی قوی برای موفق شدن در نبرد نابرابر با
ویروسی منحوس در کشور دانست .براین اساس
امید میرود روند مذکور ادامه داشــته و به زودی
شاهد کاهش بیشتر تعداد فوتیها باشیم.

الهام صادقی
گروه اجتماعی

چهرهها

راهکار پلیس
برای حل معضل ترافیک تهران

رییس پلیس راهــور تهران درباره
راهکار حل معضل ترافیک پایتخت
گفت :درباره پیشنهادی به جمعبندی
رسیدیم که شهرداری تهران نیز آن
را دستورکار قرار داده و آن استفاده از
( LRTقطار سبک شهری) است.
سردار محمد حسین حمیدی افزود:
 LRTاکنون در کشورهای دنیا مورد اســتفاده قرار میگیرد ،چند برابر
اتوبوسهای فعلی مسافر جابهجا میکند و هوا را نیز آلوده نمیکند.

تکمیل متروی پرند
نیازمند ۷۵۰میلیارد تومان اعتبار

مدیرعامل شرکت راه آهن تهران و
حومه گفت :برای راهاندازی مترو پرند
تا یک ســال دیگر بــه ۷۵۰میلیارد
تومان هزینه نیــاز داریم.علی امام
افزود :راهاندازی خط مترو پرند ازسال
 1391آغاز شــد و قرار بــود با 400
میلیارد تومان  14ماهه به اتمام برسد،
اما از آنجایی که باید از طریق بودجه عمرانی دولت تأمین میشد منابع مالی
آنطور که باید به این پروژه تخصیص پیدا نکرد.

افزایش ۶۶درصدی
اهدای عضو

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان
بیماری وزارت بهداشت گفت :آمارها
از رشــد ۶۶درصــدی آن در ۶ماه
نخست ســال جاری نسبت به سال
 1399حکایت دارند.مهدی شادنوش
با اشــاره به اینکــه پیوند عضو یک
روش درمانی انتخابی نیست که اگر
این درمان انجام نشــد اقدام به درمان دیگری کرد ،اظهار کرد :در سال
 1398باالترین میزان اهدای عضو را داشتیم.

البته دستورالعمل این اقدام به دانشگاههای علوم
پزشکی کشور ابالغ شده است .ضمن اینکه امید
میرود ،با اتمام دوز یادآور در گروه ســنی اشاره
شــده و کادر درمان گروههای سنی پایینتر نیز
مشمول دریافت دوز ســوم شوند .از سوی دیگر
به نظر میرسد فعالتر شــدن گروههای سیار
واکسیناســیون در محلهــای پرخطر موضوع
دیگری است که مدنظر قرار دارد.
روز بدون فوتی در برخی استانها
به هر حال در مجموع و در یک جمع بندی کلی
میتوان بیان کرد کــه افزایش قابل توجه افراد
واکسینه شده علیه بیماری کرونا در کشور البته به
همراه موارد دیگر مانند رعایت دستورالعملهای
بهداشتی موجب شده تا این بیماری روند نزولی
را در پیش گیرد تا به آنجا که روز گذشــته بعد از
گذشته  238روز دوباره تعداد فوت شدگان بیماری
کووید 19دو رقمی شــود .ضمــن اینکه برخی
استانهای کشــور نیز روز بدون فوتی را سپری
کنند.به طور مثال شــکراله سلمانزاده ،رییس
دانشگاه علوم پزشکی آبادان روز گذشته از ثبت
ب غرب
سه روز متوالی بدون فوتی کرونا در جنو 
خوزستان خبر داده است .عالوه براین محمدرضا

قدیر ،رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز بیان
کرده است که در بازه زمانی  ۲۴ساعت منتهی به
اول آذرماه به عبارتی روز گذشته ،یک نفر بر اثر
ابتال به ویروس کرونا در این استان جان خود را
از دست داد ه است.
ایــن در حالی بوده کــه البته گویــا بیان کرده
اســت وضعیــت اســتانهایی ماننــد ایالم،
آذربایجان غربی ،کردســتان ،یزد ،خراســان
جنوبی ،سمنان ،کرمان و چهارمحال و بختیاری
را نگران کننده بوده و باید تمهیداتی برای کاهش
این روند اتخاذ شود.
در خصوص آمار سراســر فوت به دلیل ابتال به
بیماری کووید 19در کشور نیز باید بیان کرد که
متاسفانه در  ۲۴ســاعت گذشته ،تقویم زندگی
 ۹۷بیمار به ســطر پایانی خود رســیده و براین
اســاس مجموع جانباختگان این بیماری ۱۲۹
هزار و  ۵۳نفر اعالم شده اســت .نکته مهم در
این زمینه این بوده ،پس از گذشت  ۲۳۴روز آمار
مرگ و میر روزانه بیمــاران کووید ۱۹دو رقمی
شــد ،زیرا که آخرین باری که این رقم کمتر از
 100نفر بوده است به روز  ۱۲فروردینماه سال
جاری باز میگردد که تعداد جانباختگان روزانه
کرونا کمتر از  ۱۰۰نفر بود.

حذف جریم ه صادر شده بعد از لغو محدودیت تردد شبانه
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این مطلب که خبری از افزایش
مبلغ جریمه ها نیست ،گفت :جریمههایی که احیاناً بعد از لغو
محدودیت تردد شبانه صادر شده باشد حذف میشود.

سردار حسین اشتری با بیان اینکه طرح زمستانه پلیس از دیروز آغاز و
تا  ۲۰اسفند ادامه خواهد داشت ،اظهار کرد :در طرح زمستانه پلیس در
نقاط حادثه خیز و گردنههای برفگیر حضور خواهد داشت.
وی اظهار امیدواری کرد که با حضور مأموران ،اســتفاده از تجهیزات

به روز و همکاری مردم شــاهد کمترین تصادفات و خسارتها باشیم.
سردار اشــتری با بیان اینکه نیروی انتظامی با اســتفاده از تجهیزات
و ارتقا الکترونیکی توانســته خدمات بیشــتری ارائه دهــد ب ه بیانات
مقام معظم رهبری اشاره و بیان داشت :امیدوارم نخبگان علمی در این
حوزه به پلیس کمک کنند اگرچه جلسات خوبی در این حوزه برگزار شده
است .فرمانده نیروی انتظامی به تشریح دیدار با رئیس مجلس شورای
اســامی پرداخت و گفت :در این دیدار در خصوص قوانینی که نیاز به
اصالح دارد و همچنین در خصوص بودجه صحبت شــد که قولهایی

برای کمک دادند .وی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره افزایش مبلغ
جرایم رانندگی نیز صحبتی مطرح شــد ،گفت :در این خصوص هیچ
صحبتی مطرح نشده است.
فرمانده نیروی انتظامی درباره احتمال ثبت جریمه اشتباهی خودروها
پس از لغو محدودیت تردد شبانه خاطر نشان کرد :محدودیت تردد شبانه
با مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا لغو شد و هیچ خودرویی از روز شنبه
به عدم رعایت مصوبه منع تردد شبانه جریمه نخواهد شد اما اگر فردی
جریمه شد اعالم کردهایم که حتما باید این جریمه حذف شود.

هشدارکمبود پزشک
در برخی رشتهها

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت :باید به طور قانونی و با
نظارت و کار کارشناسی پزشکان عمومی را در حوزه بهداشت و درمان
کشور به کار بگیریم .در برخی رشتههای تخصصی که کمبود داریم،
یک پزشــک عمومی با بازآموزی و کارآموزشی میتواند آن را انجام
دهد .همه جای دنیا هم مرسوم است و باید نظاممند شود.
محمد رییس زاده درباره وضعیت تعرفهگذاری پزشــکی در ســال
آینده و پیشــنهاد افزایش تعرفه گلوبال  ۶۰درصدی در این زمینه از
سوی سازماننظام پزشکی نیز بیان کرد :در زمینه تعرفهها بر اساس
کار کارشناسی که انجام دادیم ،عدد  ۶۰درصد مورد نظرمان بود .در
برخی حوزههای پزشکی  ۲۱۷درصد رشد داشتیم .با توجه به شرایط
اقتصادی جامعه این عدد را پیشــنهاد دادیم که بتواند تضمینکننده
خدماتباکیفیتدرسالآیندهباشدواعالمکردیماگراینعددازحدی
پایینتر آید ،سازمان نظام پزشکی مخالف است و مخالفت هم کردیم.

اسامی پرطرفدار امسال

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :فاطمه برای دختران و امیر علی
برای پسران بیشــترین فراوانی را از آغاز سال  ۱۴۰۰تاکنون داشته
است.ســیف اهلل ابوترابی افزود :نامهای انتخاب شده برای نوزادان
پسر به ترتیب شامل امیرعلی ،محمد ،علی ،امیرحسین ،حسین ،آراد،
آریا ،ابوالفضل ،آیهان ،ســامیار ،امیرعباس ،ماهان ،محمدحسین،
کیــان ،محمدطاها ،مهدی ،علیرضــا ،محمدرضا ،محمدمهدی و
امیر مهدی است.برای دختران نیز فاطمه ،زهرا ،رستا ،حلما ،آوا ،زینب،
بهار ،مرسانا ،آیلین ،ریحانه ،رها ،دلوین ،یسنا ،نیال ،هانا ،باران ،فاطمه
زهرا ،نفس ،نازنین زهرا و سلین است.

ثبت آلودهترین روز تهران
در سال 1400

بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین شاخص
کیفیت هوای تهران در نخســتین روز آذرماه با ثبت شاخص ،۱۶۵
آلودهترین روز سال  ۱۴۰۰و کیفیت هوا در این روز برای دومین بار از
ابتدای سال جاری در شرایط ناسالم برای همه شهروندان قرار گرفت.
اولین روزی که شاخص کیفیت هوا از محدوده ناسالم فراتر رفت۱۸ ،
تیرماه بود که شاخص  ۱۶۲برای آالینده ازن ثبت شد .براین اساس
باید گفت؛ روز گذشته شاخص کیفیت هوا برای آالینده ذرات معلق
کمتر از  ۲.۵میکرون در بیشتر ایستگاههای شهر تهران در محدوده
ناسالم قرار داشت.

زمان تکمیل ظرفیت
رشتههای بدون کنکور

براساس اعالم سازمان سنجش انتخاب رشته و ثبت نام رشته های
بدون کنکور دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی از  ۱۴آذر آغاز
می شود .سازمان ســنجش در اطالعیهای تاریخ ثبت نام و انتخاب
رشته برای شــرکت در مرحله پذیرش دانشــجو براساس سوابق
تحصیلی سراسری بهمنماه ســال  ۱۴۰۰دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالی را اعالم کرد.ثبتنام تا  ۲۰آذر ادامه خواهد داشت.الزم
به توضیح اســت دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش
دوره مذکور همزمان با شروع ثبت نام از  ۱۴آذر از طریق درگاه اطالع
رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.

گفت وگو

کمبود و گرانیکاغذ دو مانع اصلی چاپ مطبوعات

است اما در پی آن هستیم با تقویت تولید داخلی و رفع موانع قیمتی واردات ،تا آنجا که ممکن است
قیمت و حجم واردات و تعادل آن با تولید را بهبود ببخشیم.
شمسایی درباره وضعیت فعلی تولید داخلی کاغذ هم گفت :پیگیری این مورد زیر نظر ارشاد نیست
و مسئول اصلی آن بخش صنعت کشور است .ما جایگاه حمایتی مالی نسبت به روزنامهها را داریم؛
نه اینکه کل کاغذ ضروری و هزینههای یکرســانه را تقبل کنیم .وزارت ارشاد تامین بخشی از
کاغذ و کمک مالی را برای رســانهها برعهده خواهد داشت و پس از این ،رسانهها باید این حمایت
را مدیریت کرده و از آن استفاده کنند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی تاکید کرد :وقتی ارز گران میشود ،باید تیراژها واقعی
شود و روزنامهها نباید با کاغذ دولتی تیراژ غیر واقعی داشته باشند که حجم باطله آن در بازار بیشتر
شود و قیمتهای کاذب پدیدار شود.

تعطیلی روزنامهها و مطبوعات ،به واســطه
سارا طالبی زاده
بحران ناشی از کمبود کاغذ ،کم کم به اتفاقی
گروه فرهنگی
معمول در فضای رســانههای مکتوب تبدیل
شده است .همین چند روز پیش بود که مدیر مسئول یکی از روزنامههای صبح
کشور با گالیه از فقدان کاغذ وافزایش قیمت تصاعدی آن ،خبر از تعطیلی روزنامه
متبوعش داد و به مسئوالن یادآورشد که بحران ناشی از کمبود و گرانی ،دو مانع
اصلی چاپ مطبوعات و رسانههای مکتوب است.
یک هفته پیش ،نشست هماندیشی تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور با حضور معاون مطبوعاتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از مدیران مطبوعات و واردکنندگان کاغذ برگزار شد؛ نشستی
که در آن تاکید شد که دولت عزم جدی در تامین کاغذ مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی دارد.
فرشاد مهدیپورمعاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این نشست تاکید کرد که
معاونت تحت امرش ،تالش میکند زمینههای الزم برای تامین کاغذ مطبوعات بهقدر کفایت و
بر اساس نیاز بازار تهیه و در اختیار نشریات کشور قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به کاهش شــدید میزان توزیع کاغذ با ارز دولتی در سال  99بر برنامهریزی
درازمدت برای تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات با اســتفاده از ظرفیت تولید داخل ،تاکید و تصریح
کرد :با توجه به محدودیت تولید کاغذ مطبوعات در مقطع کنونی ،همه تمهیدات الزم برای واردات
آن اندیشیده شده است.
وی با تاکید بر لزوم همکاری و همافزایی مدیران رسانهها ،تولیدکنندگان و وارد کنندگان کاغذ و
همچنین فعاالن چاپ و نشر کشور برای بهبود شرایط کنونی خاطرنشان کرد :برای ثبات و ایجاد
شرایط مطلوب در بازار ،نیازمند یک تدبیر فوری و کوتاهمدت هستیم اما طرح بلندمدت ما این است
که دولت بهطور کلی از تصدیگری در موضوع کاغذ خارج شــده و تامین و توزیع آن را به بخش
خصوصی واگذار کند.
ضرورت حمایت مالی از روزنامه ها
بعد از این سخنان بود که مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد هم با بیاناینکه وظیفه ما دادن

کاغذ به مطبوعات نیســت بلکه جایگاه حمایت مالی نسبت به روزنامهها را داریم ،درباره اتفاقاتی
که برای چند روزنامه و مشکل انتشار و چاپ آنها بهخاطر مشکل کمبود و گرانی کاغذ پیش آمده
بــود ،اظهارکرد :قیمت کاغذ باال و از 3هزار تومان به چیزی حدود  ۳۰هزار تومان رســیده که این
افزایش قیمت موجب باال رفتن هزینههای تمام شده روزنامهها شده و برای خیلی از آنها ،انتشار
کاغذی دیگر به صرفه نیست .
ایمان شمسایی با اشاره به سخنان وزیر ارشاد مبنی بر راهاندازی خطوط تولید داخلی کاغذ ،تصریح
کرد :مواد اولیه تولیدات داخلی هم از خارج وارد میشــود و دراین خصوص باز هم با همان مشکل
دو نرخی ارز و تحریم مواجه هستیم .البته قیمت تمام شده تولید داخلی نسبت به واردات آن کمتر
و بهصرفهتر است؛ اما مشکل کامل رفع نمیشود.
وی در خصوص مشکالت واردات کاغذ هم بیان کرد :مشکل خاصی به غیر از قیمت ارز و دالر وجود
ندارد که مانند سایر کاالها وقتی قیمت دالر چند برابر شد قطعا روی کاغذ هم تأثیر خود را گذاشته

معارف

ثبت بیش از ۴۰هزار مسجد در طرح ملی آمایش
بر اساس آخرین آمار به دست آمده ،تعداد مساجد ثبت شده در طرح ملی آمایش مساجد از مرز  ۴۰هزار
مسجد گذشت.
بر اســاس آخرین آمار به دست آمده تا  ۲۹آبان ماه ،اطالعات بیش از  ۴۶هزار و  ۲۹مسجد در طرح ملی
آمایش مساجد به ثبت رسیده و استان خوزستان نیز با ثبت  ۳هزار و  ۱۵۱مسجد ،بیشترین میزان مشارکت
در این طرح را به خود اختصاص داده است.استانهای مازندران با  ۳هزار و  ۱۲۱ثبت ،اصفهان با  ۳هزار و
 ۱۱ثبت ،کرمان با  ۳هزار و  ۱۰ثبت و فارس با  ۲۹هزار و  ۶۴ثبت ،در رتبههای بعدی قرار دارند .کمترین
میزان ثبت نیز تا کنون در استان قزوین بوده که رقم  ۳۰۲مورد را به خود اختصاص داده اند.از برنامههای
مهمی که از ابتدای مهرماه در دستور کار بنیاد هدایت قرار گرفته و آن را همگام با مهرواره اوج پیش میبرد،
طرح آمایش مساجد کل کشور است .در این طرح قرار است اطالعات و آمار همه مساجد کشور به صورت
دقیق استقراء و ثبت شود.در این طرح ثبت اطالعات در خصوص ظرفیتهای مسجد ،امام مسجد و برخی
ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مربوط به محله یا روستایی که مسجد در آن قرار گرفته انجام میشود.
در این آمایش مساجد فعال ،مساجد دایر ،مساجد تعطیل ،مساجد نیاز به حضور و استقرار امام و مسائلی از
این دست شناسایی میشوند .اطلس فرهنگی اجتماعی مساجد ،خروجی این طرح خواهد بود که عالوه
بر نکات ذکر شده سابق ،فراوانی مساجد در پهنه جغرافیایی کشور را نیز نمایان خواهد کرد.
بیش از  ۸۰هزار مسجد در سراسر کشور وجود دارد و این نخستین باری است که اطالعات دقیق ،مستند
و منسجمی از ظرفیتهای مختلف مساجد گردآوری میشود.

چاپ روزنامه به صرفه نیست
اما روز گذشــته رییس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ با بیان اینکه کاغذ روزنامه ،داخل کشور
تولید نمیشــود ،تصریح کرد که افزایش قیمت و کمبود کاغذ روزنامه موجب شده ،چاپ روزنامه
به صرفه نباشد.
ابوالفضل روغنی در گفت وگو با مهر اظهارکرد :کاغذ روزنامه داخل کشور تولید نمیشود؛ از سویی
دیگر نیز حجم مصرف کاغذ روزنامه نسبت به  ۳تا  ۴سال پیش به شدت کاهش یافته و از آن طرف
نرخ ارز صعودی شده است؛ از این رو واردات کاغذ روزنامه چندان مقرون به صرفه نیست.
وی افزود :یک شــرکت داخلی قب ً
ال کاغذ روزنامه تولید میکرد که به دلیل عدم استقبال فعاالن
مطبوعات به تولید آن ادامه نداد؛ البته با شــرایط امروز امــکان حمایت از تولید داخل وجود دارد و
میتوان با تولید داخل ،تا حدودی مشکالت روزنامهها را حل کرد.
وی یادآور شد :با توجه به نوســانات نرخ ارز و پروسه طوالنی واردات کاغذ ،واردات این محصول
فاقد ارزش است.
روغنی گفــت :در حال حاضر عرضه خاصی در حوزه واردات کاغذ روزنامه انجام نمیشــود و آن
مقدار عرضهای هم که داریم بســیار گران اســت؛ در واقع کاغذ گران قیمتی به دست مطبوعات
چاپی میرسد؛ از این رو مسئوالن روزنامهها و مطبوعات اعالم کردهاند که چاپ به صرفه نیست.

تیترواره
رییس سازمان صدا و سیما گفت :از ضوابط حرفهای و قانونی رسانه ملی است که از تمام ظرفیتها و قدرت آنتن برای جلب اعتماد
و جذب نظر مخاطبان اســتفاده کند و هیچ گونه ظرفیتی را نباید نادیده بگیرد.پیمان جبلی تاکید کرد :استفاده بهینه از تمام ظرفیتها
و پتانســیلها از ضوابط و معیارهای اساسی سازمان است ،در دوره جدید ما سعی میکنیم از هیچ ظرفیتی در حوزه توانمندی ،استعداد،
محتوا ،ژانرهای برنامه سازی در حوزه نیروی انسانی غافل نشویم و همه را به رسمیت شناخته و از تک تک آنها صیانت کنیم.
توگوهای مکرر با شرکت ملی پست گفت :بهرغم تالشهای صورت
یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به گف 
گرفته و جلسات و مذاکرات متعدد هنوز با شرکت پست درباره استمرار خدمات پستی به ناشران به توافق نرسیدهایم.وی ادامه داد :قرارداد
جدیدی که شرکت پست پیشنهاد داده است منجر به افزایش هزینههای پستی ناشران خواهد شد.
فیلم سینمایی منصور در فاصله  ۱۰روز از آغاز اکران های خود ،توانست به فروش  ۱۰۳میلیونی در شهرهای فاقد سینما در اکرانهای
مردمی عمار دست یابد.از آغاز اکران فیلم منصور بیش از هزار درخواست برای اکران این فیلم در سامانه عماریار ثبت شده که تاکنون
 ۱۲۰سانس اکران انجام شده و  ۶۳۲۳به تماشای این اثر نشستند.پایگاه شهید نوژه همدان با مخاطب  ۱۲۵۰نفری و فروش  ۷میلیون
تومانی رکوردار میزان فروش و مخاطب در یک اکران است.
با دریافت طرحهای شــرکتکنندگان فصــل هفتم «چهارفصل» آغاز به کار کرد .ایوب آقاخانی ،طراح و سرپرســت این پروژه و
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز هنرهای نمایشی حوزهی هنری ،اعالم کرد هفتمین فصل از دور نوین پروژ ه جامع آموزشی
ملی نمایشنامهنویســی خارج از پایتخت« ،چهارفصل تئاتر ایران» ،با عنوان «فضای مجازی در زندگی امروز» با دریافت  46طرح از
 14استان کشور کار خود را آغاز کرد.

برخوردهایسلیقهای
مناسبجشنوارهفیلمفجرنیست
یک کارگردان ســینما معتقد
اســت :اینکه ما بخواهیم در
برخی از جریانات ســلیقهای
عمل کنیم ،مناسب بزرگترین
و مهمترین جشنواره سینمایی
کشور نیست.
شــهریار بحرانــی دربــاره
بازنگری سیاستهای کالن جشنواره فیلم فجر به فارس گفت:
در تمام ادوار جشــنواره شاهد اتفاقات خوب یا بد بودهایم که تمام
این جریانات به یک قانون مدون احتیاج داشت.
وی ادامه داد :اینکه ما بخواهیم در برخی از جریانات ســلیقهای
عمل کنیم ،مناسب بزرگترین و مهمترین جشنواره سینمایی کشور
نیست .اینکه قانونی را دوباره بازنگری کردهاند و دوباره نوشتهاند،
یعنی سینما رو به پیشرفت است.
کارگردان «ملک سلیمان» درباره ســینمای انقالبی در راستای
اهداف خانواده توضیح داد :سینماگران و مدیران سینمایی همیشه
دغدغهمند ســینمای خانوادگی بودهاند و حاال همت بلند مدیران
باعث شده تا نگاه ویژهای به این امر داشته باشند.
این کارگردان درخصوص اهداف انقالبی سیاستهای کالن ادامه
داد :ما سالها از سینمای انقالبی صحبت کردهایم ،اما هیچکدام
از مدیران در هیچ جهتی حرکــت نکردهاند .اینکه برای اولین بار
گروه و دولتی به طور ویژه به این موضوع نگاه کردهاند ،اتفاق خوبی
است .امیدوارم سینما به طور تمام و کمال به این سمت حرکت کند.
این امر باعث میشود تا در سطح سینما تفکراتی شکل بگیرد که
حتی بازار رقابتی را برای جوانان مستعد در این عرصه فراهم کند.

سینما

درخواستبازگشتظرفيتصددرصدیفروشسينما

شورای صنفی اکران در جلســه روز گذشته خود خواستار رایزنی با نهادهای مربوطه برای بازگشتن ظرفیت
سینماها به روال سابق شد.در این جلسه درخواست شــد تا ظرفیت سینماها به روال سابق بازگردد و در این
باره با نهادهای ذیربط رایزنی شــود.همچنین ضمن تاکید بر حفظ حقوق فیلمهای جدید توصیه شد که در
تخصیص سانسها به فیلمهای جدید اولویتبندیها رعایت و تقدم و تأخر لحاظ شود.
اما روز گذشته مدیرکل هنرهای نمایشی اعالم کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال رایزنی با وزارت
بهداشت برای استفاده از ظرفیت  ۱۰۰درصدی سالنهای تئاتر و سینما است.
قادر آشــنا درباره اینکه آیا محدودیت استفاده از  ۵۰درصد ظرفیت سالنهای تئاتر برداشته میشود و اجراها
میتوانند با ظرفیت  ۱۰۰درصدی روی صحنه بروند ،به مهر گفت :وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حال
رایزنی با وزارت بهداشــت اســت و گفت وگوهایی در خصوص لغو محدودیت استفاده از  ۵۰درصد ظرفیت
سالنهای تئاتر و سینما انجام شده ولی هنوز تصمیمی قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.
وی تأکید کرد :نظر تخصصی ما این اســت که با شــرایط فعلی و همچنین رعایت شیوهنامههای بهداشتی
تئاتر میتواند از ظرفیت  ۱۰۰درصدی سالنهای اجرا استفاده کند ولی تابع قانون و تصمیم وزارت بهداشت
در این خصوص هستیم.
آشــنا درباره وضعیت حمایت از گروههای نمایشی و پرداخت تعهدات ادارهکل نسبت گروهها ،یادآور شد :در
بحث پرداخت تعهدات مشــکلی نداریم و به محض اینکه تعهدات جدیدی ایجاد شــود به سرعت پرداخت
میشود تا مشمول زمان نشود.

