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اجتماعی

به این شــرایط و عدم پوشــش واکسیناسیون
زیر  ۱۲ســاله ها ،لزوم رعایــت پروتکل های
بهداشــتی در مدارس بیــش از پیش ضرورت
می یابد .این موضوع البته موجب شــده تا وی
از درخواســت برای بازنگری در روند بازگشایی
مدارس و دانشــگاهها ســخن بگویــد و اینکه
بازگشاییهای بیمحابا در مدارس ،دانشگاهها و
مجامع ،رستورانها ،سینماها و ...باتوجه اینکه
هنوز هم به ایمنی جمعی نرســیدیم و با توجه به
اینکه کودکان ما از واکسیناسیون کافی برخوردار
نیستند ،خودش میتواند باعث ایجاد پیک ششم
کرونا در کشور باشد و باید این را مورد نظر قرار داد.

الهام صادقی
گروه اجتماعی

چهرهها

تردد 4میلیون دستگاه موتورسیکلت
آالینده در تهران

عضو کمیســیون برنامــه و بودجه
شورای اسالمی شهر تهران گفت :ما
چهار میلیون موتور ســوار در شهر
داریم که  ۹۰درصــد آلودگی ایجاد
میکنند .این رقم منهای  ۱۰۰هزار
دستگاه کامیونی است که شبانه در
حال حرکت در تهران هستند.ناصر
امانی بیان کرد :آلودگی هوا محرمانه نیست اما نیاز به کار بلند مدت دارد
که دولت باید ورود کند.

اجرای طرح ویژه
مقابله با سرقت

امر اختصاص یافته و فعال است.

فرمانده انتظامی تهــران بزرگ از
اجرای طرح ویژه مقابله با سرقت در
تهران خبر داد.سردار حسین رحیمی
افزود :بیش از دو هفته است که طرح
ویژه ای برای مقابله با ســرقت در
تهران آغاز شده و  ۱۴۰اکیپ ویژه از
سوی پلیس پیشگیری برای همین

افزایش  20درصدی ترافیک
با بازگشایی مدارس

رییس شورای شهر تهران با اشاره به
اینکه مدیریت شــهری ســابق با
نخریدن واگن مترو باعث بدتر شدن
اوضــاع حمل و نقل عمومی شــده
است ،گفت :از 6هزار اتوبوس فعال
تهران در دوره چهارم شــورا اکنون
فقط دو هــزار و  200اتوبوس فعال
اســت ،همچنین تعداد یک هزار واگن به 400مورد رسیده است.مهدی
چمران افزود :بازگشــایی مدارس دانشگاهها باز نشــده و اگر مدارس و
دانشگاهها بازگشایی کامل شوند ،حداقل 20درصد دیگر هم به ترافیک
تهران افزوده خواهد شد.

درحالی که آمــار و ارقام روزهای اخیر
حکایت از کاهــش آمارهای مربوط به
کرونا در کشور دارد اما به نظر میرسد
هنوز هــم نگرانی درباره بــروز موج
جدید این بیماری وجود دارد ،مصداق
آن ابراز دلنگرانی برخی از مســئوالن
نظام سالمت در زمینه وضعیت بیماری
کووید 19در برخی از استانهای کشور
است.
هشدار برای احتمال بروز پیک ششم
در حالی کــه آمار افراد واکســینه شــده علیه
بیماری کووید 19در کشــور روند رو به رشدی
داشــته و توانسته به میزان قابل قبولی برسد ،اما
زمزمههایی در خصــوص وضعیت نگرانکننده
کرونا در هشت استان به میان آمده است ،آنچه
که به اظهارات جدید محمدمهدی گویا ،رئیس
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
بازمیگردد که گفته است؛ وضعیت استانهایی
از جمله ایالم ،آذربایجان غربی ،کردستان ،یزد،
خراسان جنوبی ،سمنان ،کرمان و چهارمحال و
بختیاری در زمینه کرونــا را نگرانکننده بوده تا
به آنجا که وی خواســتار اتخاذ تمهیداتی برای
مواجهه با این امر و کاهش این روند شده است.
این درحالی بوده کــه حمیدرضا جماعتی ،دبیر
کمیته علمی کشــوری کووید  ۱۹هم نسبت به
پیک ششم کرونا در کشور هشــدار داده است.
آنچه که به نظر میرسد موجبات نگرانی متولیان
امر را فراهم آورده است تا به آنچه که اجماع نظر
کمیته علمی درباره بازگشــاییها به ستاد ملی

آغاز به کار شبکه ملی کارشناسان
گردشگری خوراک در کشور

کرونا اعالم میشود.
شکل گیری پیک جدید
در برخی کشورهای اروپایی
این نگرانیها در شــرایطی عنوان شــده است
که با مروری بر حــال و روز این روزهای برخی
از کشــورهای اروپایی از جمله آلمــان و هلند
متوجه خواهیم شــد که در این کشورها دوباره
موج بیماری کرونا در حال شــکل گیری است.
آن هم در شــرایطی که میتــوان گفت میزان
واکسیناسیون در آنها شــاید از نظر درصدی ،در
مقایسه با کشور ما عدد و رقم قابل توجهی باشد.
البته این را هم باید عنوان کرد؛ کشورهایی مذکور
اگر چه از نظر رعایت دستورالعملهای بهداشتی و
محدودیت همچنین قوانین موردنظر برای مقابله
با این ویروس منحوس اقدامات بیشــتری را در
دســتورکار خود قرار داده بودند ،اما در این میان
موضوعی دیگری نیز مطرح بود ،اینکه آنها بحث
واکسیناسیون زیر  ۱۸سال به عبارتی کودکان و
نوجوانان را چندان جدی مورد پیگیری و اجرا قرار
ندادند ،آنچه که خود یکی از عوامل مهم برای که

ایجاد پیکهای جدید بود.
تا به آنجا که در پی خیز دوبــاره کرونا در اروپا،
دفتر منطقه اروپای ســازمان جهانی بهداشت
اعالم کرده اســت پیشبینیها نشان میدهد؛
این منطقه با  ۵۳کشور ممکن است تا بهار آینده
با  ۷۰۰هزار مرگ دیگر مواجه شود .عالوه براین
دفتر اروپایی ســازمان جهانی بهداشت که در
کپنهاگ دانمارک است ،همچنین به شواهدی
رو به رشد مبنی بر کاهش حفاظت در برابر ابتال
و بیماری خفیف ناشــی از واکسن اشاره کرده و
گفته که یک دوز تقویتکننــده باید به عنوان
اولویت برای افراد آســیبپذیرتر از جمله افراد
دارای سیســتم ایمنی ضعیف ،همچنین افراد
باالی  ۶۰سال و کارکنان بهداشت و درمان در
نظر گرفته شود .ضمن اینکه باید گفت؛ در برخی
از این کشــورها عــادی انگاریهایی در زمینه
بیماری کووید 19شاهد بودیم ،نکتهای مهم که
ما نیز باید به آن توجه ویژه داشته باشیم ،تا دوباره
در دام کرونا اسیر و گرفتار نشویم.
براین اســاس اکنون نیز کمال حیدری ،معاون
بهداشت وزیر بهداشــت گفته است که با توجه

استانهای دارای بیشترین و کمترین
فوتی
اما آمار و ارقام از چه حکایــت دارد؟ در این باره
باید عنوان کرد که معیارهای قطعی تشخیصی
حکایت از این دارد که در بازه زمانی  24ســاعت
اخیــر ،پنجهــزار و  ۱۴۴بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناســایی شد که  ۷۶۲نفر
از آنها بســتری شــدند .در این میان متاسفانه
خانوادههــای  ۱۳۲عــزادار شــدند و مجموع
جان باختگان این بیمــاری به  ۱۲۹هزار و ۱۸۵
نفر رسید .ضمن اینکه با نگاهی به آمارهای ارائه
شده از سوی مسئوالن نظام بهداشت و درمان باید
گفت؛ در فاصله زمانی یک هفته اخیر گلستان با
دو مورد مــرگ در یک میلیون ،کمترین فوتی و
بوشهر با  30و خوزســتان با  21درصد بیشترین
میزان فوتی را در بین استانها داشته است.
به هر حال در یک جمع بندیکلی باید عنوان کرد
هرگونه عادی انــگاری در زمینه بیماری کرونا
و ســهلانگاری برای تزریق واکسن میتواند
بسترساز افزایش دوباره آمارها و گرفتار شدن ما
در موج جدید کرونا شود.

آغاز رسمی مطالعه بالینی نخستین واکسن ایرانی کرونا برای
گروه سنی  ١٢تا  ١٨سالهها اعالم شد.

روز گذشته در مراسمی با حضور عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا،
مدیرعامل شفافارمد و جمعی از مسئوالن ســتاد اجرایی فرمان امام،
کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت برای نوجوانان  ١٢تا  ١٨سال
در محل هتل ارم آغاز شد.
مینو محرز مجری ،مطالعه بالینی واکســن کووایــران برکت در این
مراســم گفت :تزریق واکســن برکت روی  ١٠داوطلب اول از هفته

برگزاریدورههایملیدانشافزایی
برای مشاوران ازدواج و خانواده

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان گفت :این
دفتر از سال  1398با برگزاری  ۱۴دوره ملی دانشافزایی به میزبانی
استان های سراسر کشور اقدام به آموزش سه هزار مشاور ازدواج،
خانواده و مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج کرده است.اعظم
کریمی افزود :آموزش و مشاورههای ازدواج ،از اولویتهای اساسی
برنامهریزی پیشگیری از ناهنجاریهای فردی و خانوادگی ،مسائل
نوپدید ارتباطاتی ،کاهش میــزان طالق و افزایش رضایتمندی از
زندگی زناشویی است.
وی بیان کرد :تحقیقات فراوانی نشان داده است که افرادی که در
برنامههای آموزش پیش از ازدواج شرکت میکنند از رشد ارتباطی
بهتر ،تبادالت مخرب کمتر و حمایت بیشــتری برخوردارند و آمار
طالق در بین آنها کمتر است.

ارز دولتی داروها فع ً
ال حذف نمیشود

رییس ســازمان غذا و دارو گفت :سیاست دولت و وزارت بهداشت،
ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی است .بهرام
دارایی اظهار کرد :این امر به ویژه برای بیماران خاص و صعبالعالج
و مزمن مدنظر قرار دارد .در ایــن رابطه همچنین حیدر محمدی،
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز گفته است
که ارز بعضی از اقالمی را که تولید داخل داشته است از اردیبهشتماه
پارسال ،آزاد کردیم که این کار هم برای حمایت از تولید بود.

انهدام شبکه سازمان یافته
اخاللگران ارزی

آغاز تست انسانی واکسن برکت برای گروه سنی  ١٢تا  ١٨سال
گذشته آغاز شده که در فاز نخست ،واکسن به  ۶٠نوجوان واجد شرایط
تزریق میشود.
وی افزود :طبق ضوابط بینالمللی پس از تولید هر واکسن ابتدا بایستی
بر روی گروه ســنی  ١٨تا  ٧۵سال آزمایش شــود .محرز با بیان اینکه
واکسن برکت سه کارآزمایی بالینی را پشت سر گذاشته افزود :الزم بود
که ما آزمایش را پس از بزرگســاالن در گروه سن پایینتر نیز مطالعه
کنیم چرا که با پاندمی کرونا در دنیا آموزش افت کرده و باید این سنین
هم هر چه زودتر واکسینه شوند.
وی افزود :این گروه سنی هم واکسن پنج میکرو گرم همانند بزرگساالن

مدیرکل دفتر توسعه گردشــگری داخلی وزارت میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی گفت :در راســتای دستیابی به هدف
توسعه گردشــگری خوراک در کشور ،کارشناسان تخصصی که از
سوی  ۳۱اداره کل استانی معرفی شدهاند؛ در قالب شبکهای یکپارچه
فعالیت خود را آغاز کردند .محمد قاسمی بیان کرد :با توجه به اینکه
تنوعبخشی به صنعت گردشگری کشور و تولید محصوالت متنوع
و تمرکز بر گردشگری موضوعی یکی از اصلیترین سیاستهای
این حوزه به شمار میآید؛ لذا با توجه به دارا بودن ظرفیت بسیار قابل
توجه غذاهای بومی کشور ،موضوع توسعه گردشگری خوراک در
دستورکار قرار گرفته است.

دریافت میکنند.
محرز با اشــاره به اینکه مطالعه بالینی در کشورهای دیگر دنیا هم به
همین شکل بوده ،تصریح کرد :سه مرحله مطالعه برای بزرگساالن روی
 ٢٢هزار نفر انجام شــد و هیچ عارضه خاصی دیده نشد و عالوه بر این
تأثیر پذیری و ایمنیزایی بسیار خوبی هم دیده شد.
مجری مطالعات واکســن کووایران برکت اظهار کرد :در حال حاضر
مجوز فاز مطالعاتی یک و دو گروه ســنی  ١٢تا  ١٨ســال را از وزارت
بهداشــت دریافت کردیــم .در فاز یک  ۶٠داوطلــب و در فاز دوم نیز
 ۴۴٠نفر مورد مطالعه قرار میگیرند.

پلیس امنیت اقتصادی ناجا از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان
یافته اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش رمز ارزهای
دیجیتال خبر داد.به براین اساس کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی
ناجا با انجــام این مأموریت مهم که با هماهنگی دادســرای ویژه
رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت گرفت ضمن دستگیری اعضای
اصلی شبکه ،بیش از یکهزار و ۵۰۰میلیارد ریال وجوه دریافتی از
مردم را در حســابهای متهمان کشف و برای جلوگیری از خروج
وجوه مذکور به خارج از کشور حسابهای آنها را مسدود کردند.وجوه
توقیف شده مربوط به تعداد یکهزار و  ۷۱۵نفر بوده که اقدام به خرید
رمز ارز مذکور کرده بودند.

تئاتر

بخشبینالمللتئاترفجر
رقابتینیست

«منصور» روایت باورپذیر یک قهرمان ملی

سینمای دفاعمقدس
سارا طالبی زاده
مدتهاســت که در
گروه فرهنگی
عرصه اکران ،رنگ و
جالی خاصی نداشته
است.آثار سینمایی که در چندســال اخیر بر پرده سینما
نمایش داده شده اســت؛ غالبا آثاری بودهاند که الیههای
خاکستری جامعه را تیرهتر و عریانتر به نمایش گذاشت ه و
از رشادتها و دالوریها کمتر سخن گفتهاند .اما «منصور»
این روزها سبک دیگری از زندگی را پیش روی مخاطبان
هنرهفتم عرضه کرده؛ روایت یک قهرمان ملی که از قضا
برای مردمان این سرزمین ،باورپذیرترهم است.

سبک خاص سینمای جنگی در آثار ایرانی
آثار جنگی و به روایتی ،فیلمهای دفاعمقدســی در ایران بر خالف آثار
سینمایی غرب و هالیوود ،چهره ساده مردمانی را به تصویر میکشد که از
دل جامعه «قهرمان» میشوند .سبک و شکل روایی فیلمهای جنگی در
ایران «قهرمان» میسازد اما این قهرمانسازی با استفاده از کنشها و
رفتارهای واقعی و روزمره همزمان با بهرهمندی از اخالق ،انسانیت ،ایمان
و عدالت است و البته باید اذعان کرد که غالب این قهرمانان ،چهرههای
واقعی هستند که برای نسلهای بعد «ناشناخته» باقی ماندهاند.
یهایی برخوردار
«منصور» ساخته جدید سیاوش سرمدی از چنین ویژگ 
است؛ ســبکی تمیز و مرتب و روایتی بدون زواید و حاشیه درباره مردی
که قهرمان نیست اما رفته رفته تبدیل به یک اسطور ه میشود .بیش از
هر چیز جدای از اهمیت موضوعی این فیلم زندگینامهای ،ســبک این
فیلم است که آن را دلنشین و باورپذیر کرده است«.منصور» با توجه به
اینکه بر اساس یک داستان واقعی است ،سبک و لحن فیلم مستندگونه
و واقعگراست که بدون شک ،مستندساز بودن کارگردان در آن اثرگذار
است .فیلم در طول مدت زمان ،از نقطهای که در واقع خأل شرایط موجود
در کشور است ،آغاز میشود و رفته رفته با پرداخت به نقاط متصل به بدنه
اصلی داستان ،شــاخوبرگهایی را ایجاد میکند که مخاطب را از اصل
موضوع دور نمیکند بلکه به بار مفهومی فیلم و خط داســتان نیز کمک
کرده اما همین اجزای داستانی موجود در فیلمنامه نیز بر بستر سبک آرامی
که رفته رفته اوج میگیرد و همچنین واقعگرا و در نهایت شکافنده ،سوار
شده است« .منصور» را باید در سبک و فرم خودش مستقل دانست .به
گفته صاحبنظران  ،فیلم پرش بیمعنی و بیدلیل ندارد و شــکل کار را
بههم نریخته است؛ در عین حال خط روایت را آرام و منطقی ادامه میدهد
تا به نقطه نهایی برساند .بخشهایی که در خارج از کشور نیز فیلمبرداری

خانه ملت

نقشهراهجشنواره«حقیقت»مشخصشود
نایب رییس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی اظهارکرد :سینما به دلیل تاثیرگذاری باالیی
که نسبت به دیگر هنرها دارد ،بخش مؤثرتری است ،پس باید ابتدا آن را به عنوان یک صنعت بپذیریم
و سپس در سطح کشــور به آن توجه بیشتری کنیم .غالمرضا منتظری درباره اهمیت صنعت سینما به
فارس گفت :سینمای مســتند نیز از این قاعده مستثنی نیست ،این سینما میتواند اسناد گویا ،شفاف و
روشــنی برای مسائل سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...باشد .هرچقدر که بتوانیم از این ظرفیت استفاده
بیشتری کنیم ،گامهای موفقتری برای انتقال پیام انقالب اسالمی در مقیاس ملی و بینالمللی خواهیم
برداشت .وی درباره الزمه استفاده از ظرفیتهای سینمای مستند برای انتقال پیام انقالب اسالمی نیز
خاطرنشان کرد :الزمه این مسئله این است که در ابتدا زمینه نقشآفرینی سینمای مستند را بیش از گذشته
امکانات سختافزاری و نرمافزاری است تا ذوق و انگیزه
فراهم کنیم ،این نقشآفرینی نیازمند الزامات و
ِ
آفرینشهای هنری و پدیدآورندگان اثر بیش از پیش فراهم شود .نایب رییس دوم کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :باید زمینه رقابت سالم برای ارتقای سینمای مستند فراهم شود،
معموال جشنوارهها فرصت خوبی برای چند هدف است؛ در ابتدا فرصت خوبی برای ارتقای سطح دانش
و بینش فیلمسازان است بدین صورت که وقتی افراد در جشنوارهها حضور مییابند تجربههای جدیدی
را برای موفقیت خود کسب میکنند .منتظری با اشاره به پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نیز بیان
ی نسبت به سالهای گذشته
کرد :هر سال که جشنواره «سینماحقیقت» برگزار میشود باید آسیبشناس 
داشته باشیم ،بدین صورت که نقشه راه جشنواره را مشخص و از آن رونمایی شود .

شده است.باید اذعان کرد که بازی باورپذیر و منطقی محسن قصابیان در
نقش شهید ستاری ،از بهترین بازیهای سالهای اخیر سینمای ایران
اســت .او یک ایرانی و فرمانده واقعی و انسان مسلمان حقیقی است که
باید شکل بازی او را الگوی نسل جدید بازیگران سینمای ایران قرار داد.
چهره قصابیان با طراحی چهره ،هم مهربانتر و هم در عین حال باابهتتر
شده و برای بازی در نقش یک فرمانده شباهت کافی را پیدا کرده است.
سبک «منصور» رئالیسم اســت اما نه اینکه در این واقعگرایی بماند و
بلکه حقیقت و زیبایی یک روح بزرگ و متعالی را نمایان میکند و با ایده
پرواز که دغدغه «منصور» است اتحاد پیدا یافته و اوج میگیرد .این مهم،
برگ برنده و وجه تمایز منصور از دیگر فیلمهای سینمای ایران است .
واکنش مسئوالن به فیلم منصور
«منصور» روایتگر بخشــی از داستان زندگی شــهید منصور ستاری و
طراحی و تولید نخستین جنگنده کام ً
ال ایرانی است که در آن بخشهای
ناگفته از هشت سال دفاع مقدس نیز روایت میشود؛ موضوعی که سبب
شده برخی از مسئوالن کشــور پس از دیدن آن واکنشهای متفاوتی
داشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی پس از تماشای فیلم سینمایی «منصور» با تاکید بر
این موضوع که با وجود همه پیشرفتهایی که در حال حاضر داشتهایم
اما هنوز هم در بخشهایی به درد و نگاهی که در فیلم «منصور» اشاره
شــده مبتال هستیم ،اظهارکرده است :داســتان فیلم داستانی بود که با
ذهن ما همخوانی داشت ،ما در حال حاضر بهخصوص در حوزه جوانان
به خودباوری و اعتماد به نفس نیاز داریم و «منصور» در همین راســتا
یک کار تاثیرگذار است و حتم ًا بر روی قشر جوان تاثیر خواهد داشت.
سیدجواد ساداتینژاد ادامه داد :اگرچه داستان فیلم مربوط به گذشته است

اما هنوز هم به نوعی میتوانیم بگوییم با نگاه جدیدتری این مشکالت
وجود دارد که به تولید و جنس ایرانی نگاه خوبی وجود ندارد یعنی اینکه
جنس ایرانی نمیتواند دارای کیفیت باشد.
وی خاطرنشان کرد :البته که نسبت به گذشته اتفاقات مثبت و بزرگی در
حوزههای مختلف مانند هستهای ،پزشکی ،هوا و فضا افتاده است و شاید
مبارزهای که شهید ستاری کرده بود با مبارزهای که امروز در حال انجام
است شرایط سختتری دارد ،اما در آن زمان انجام چنین کاری حرکت
بسیار بزرگی بود که با اســتواری و مقاومت ایستادگی کرد و ثمره آنرا
امروز در حوزه فضایی و هوایی شاهد هستیم.
فرمانده ارتش جمهوری اسالمی ایران هم پس از تماشای فیلم سینمایی
«منصور» گفت :اگر قرار بود برای این فیلم اسم بگذارم ،عنوان «مصائب
فرمانده» را میگذاشتم ،چرا که تقریب ًا همه فرماندهان ما چه در گذشته و
چه در امروز با چنین مصائبی مواجه هستند.
امیر سیدعبدالرحیم موســوی تصریح کرد :به عنوان یک سرباز ارتش
جمهوری اسالمی ایران و هم به عنوان یک مخاطب به نظرم «منصور»
فیلمی است که حال مخاطب را خوب میکند و ما امروز به این خوب شدن
حال خیلی نیاز داریم .به این که یک فیلمی ببینیم که حالمان خوب بشود
و ضمن ًا همه آن چیزهایی را که در ســالهای دفاع مقدس در وجودمان
انباشته شده یک بار دیگر فوران داشته باشد تا بتوانیم آن راه را بهتر و قوی
تر و سریعتر و محکمتر ادامه بدهیم.
وی افزود :شهید ستاری در تمام هشت سال دفاع مقدس هیچ دقیقهای
را از دســت نداد و نشان دادن این تالش و مجاهدت هشت ساله در یک
اثر سینمایی دو ساعته بسیار کار بزرگی است و شاید در یک سریال سی
چهل قسمتی بتوان بخشها و فرازهایی مهم از زندگی شهید ستاری و
امثال او را به نسل جدید نمایش داد.

تیترواره
در ســه روز ابتدایی از اجرای طرح پاییزه کتاب امسال ۲۴۵ ،هزار و  ۴۱۴نســخه کتاب به ارزش  ۱۶۱میلیارد و  ۶۶۲میلیون و ۸۸۰
هزار و  ۳۲۳ریال به فروش رســید ۹۸۴ .کتابفروشی از  ۳۱استان کشوردر طرح پاییزه کتاب  ۱۴۰۰مشارکت دارند که از این تعداد ۷۴۹
کتابفروشی در مرکز استانها و  ۲۳۵کتابفروشی در سایر شهرهای استانها ،تا سوم آذرماه کتابهای تالیفی را با یارانه  ۲۰درصدی و
کتابهای ترجمه شــده را با یارانه  ۱۵درصدی عرضه میکنند.در طرح پاییزه کتاب  ۱۴۰۰سقف مجاز خرید  ۳۰۰هزار تومان و سقف
یارانه خرید برای هر خریدار  ۶۰هزار تومان تعیین شــده است .این طرح در شهرهای کمتربرخوردار از کتابفروشی به مدت  ۱۰روز و تا
دوشنبه هشتم آذر خواهد بود.
اکران آنالین مســتند ســینمایی «تاریخ صــدور» از امروز آغاز میشــود.اکران آنالین مســتند «تاریخ صدور» بــه کارگردانی و
تهیهکنندگیمجیدعزیزی،بانگاهیبهتفاوتهایبیننسلیمتولدیندهههای ۴۰تا ۹۰درسایتخانهمستندآغازشد.اینمستندسینمایی
نگاهی به تفاوت های بین نسلی متولدین دهههای ۴۰تا ۹۰سده چهاردهم شمسی دارد«.تاریخ صدور» تولید شده در خانه مستند و محصول
ی رسانهای اوج است که پیش از این در دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت مورد توجه مخاطبان قرار گرفته بود .
سازمان هنر 
جشــنواره بینالمللی شعر فجر با هدف تعالی و ارتقای شعر امروز از سال  ،۱۳۸۵هر ســال میزبان کاروان شعر پارسی بوده است و
شــانزدهمین دوره آن نیز در سال  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد .این جشــنواره ،عالوهبر همسخنی با شاعران مطرح معاصر ایران با هدف
معرفی و شناخت شاعران جوان سرزمین عزیزمان و گسترش همدلی و همزبانی با پارسیگویان سراسر دنیا برگزار میشود.این دوره از
جشــنواره آثاری را که برای نخستینبار در سال  ۱۳۹۹به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در داخل کشور منتشر
شــده باشد ،در پنج گروه ادبی شعر کالســیک ،شعر نو (قالبهای نیمایی و سپید) ،شعر محاوره ،شــعر کودک و نوجوان و درباره شعر
(پژوهشهای حوزه شعر) ارزیابی میکند.

دبیــر چهلمیــن جشــنواره
بینالمللی تئاتر فجر اعالم کرد
که این دوره جشنواره از  ۱۰تا ۲۰
بهمن برگزار خواهد شد.
حســین مسافرآســتانه درباره
زمان قطعی برگزاری این دوره
جشنواره ،به مهر گفت :مراسم
افتتاحیه این دوره روز  ۱۰بهمن
و روز اختتامیه نیز روز  ۲۰بهمن

خواهد بود.
وی درباره اینکه آیا مانند برخی از دورههای برگزاری جشــنواره
تئاتر فجر پیــش از زمان برگزاری بخش اصلی بخشهای جنبی
برگزار خواهند شــد یا نه ،تأکید کرد :تمامی بخشهای جشنواره
چهلم در زمان معین شــده برگزار میشوند و قبل یا بعد جشنواره
برگزار نخواهند شد.
مسافرآســتانه درباره بخش بینالملل جشنواره چهلم و اینکه آیا
آثاری متقاضی اجرا در جشنواره هستند یا نه ،یادآور شد :فراخوان
بخش بینالملل چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شده
و تعدادی از گروههای خارجی متقاضی اجرا در جشنواره هستند که
ارزیابی آثار در دست بررسی است.
دبیر چهلمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر تأکید کرد :بخش
بینالملل این دوره از جشنواره به صورت رقابتی برگزار نمیشود
و در قالب بخش «ملل» خواهد بود ،ضمن اینکه اجرای حضوری
آثار بینالملل تابع شرایط کرونایی است و اگر شرایط به خوبی پیش
برود ،آثار خارجی نیز به صورت حضوری به صحنه خواهند رفت.

گفت وگو

جذابیت پرداختن به زندگی حاج قاسم در تئاتر

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری اظهارکرد :کار کردن برای شخصیت بزرگی مانند حاج قاسم سلیمانی
برای هنرمندان افتخار است اما برخی ژست روشنفکرمآبانه میگیرند و دوست ندارند درباره وی کار کنند.
کوروش زارعی با اشــاره به لزوم کار کردن درباره زندگی و منش حاج قاسم سلیمانی و همچنین پرداختن به
رشادتهای وی در جشــنواره تئاتر «سردار آسمانی» گفت :تئاتر ،هنری مرتبط و زنده با مخاطب است زیرا
هم به لحاظ حسی و عاطفی و هم اندیشهای میتواند روی مخاطب تأثیر ویژه و مستقیم بگذارد .رشادتها،
ایثارگریها و فعالیتهای شــخصیت بزرگی مثل حاج قاسم ســلیمانی در ایران و منطقه به خوبی از طریق
نمایش و هنر تئاتر میتواند منتقل شــود .وی افزود :خوشبختانه بحث تئاتر خیابانی هم در ایران به خوبی جا
افتاده و مردم این شیوه از تئاتر را خیلی دوست دارند ؛ اگر کار خوب و قدرتمندی به لحاظ ساختار و اجرا تولید
شود ،قطع ًا با مردم ارتباط برقرار میکند و اثرگذار خواهد شد .معتقدم یکی از هنرهایی که میتواند رسالت خود
را در قبال حاج قاسم سلیمانی به خوبی ایفا کند ،هنر تئاتر اعم از صحنهای و خیابانی است .زارعی با بیان اینکه
درباره رشادتها و حماسههای حاج قاسم سلیمانی چه در جنگ هشت ساله با عراق و چه با داعش در عراق و
سوریه کارهای زیادی در حیطه ادبیات و داستان تولید شده است ،گفت :ما درباره زندگی شخصی ،اجتماعی،
فرهنگی و مذهبی و باورهای ایشــان کمتر کار دیدهایم و اگر در تئاتر به مسائل اجتماعی و سیاسی زندگی او
بپردازیم ،فکر میکنم تأثیرگذاری زیادی در این حوزه شکل دادهایم.
وی یادآور شد :مردم تقریب ًا فقط وجهه نظامی زندگی حاج قاســم را میشناسند اما وجوه زیادی از زندگی و
شخصیت حاج قاسم هست که قابلیت نمایش دارد و هنرمندان میتوانند بدان بپردازند.

