6

«حمایت» از آخرین تصمیمات برای برون رفت از بحران آالیندهها گزارش میدهد

راهکارهای تکراری مقابله با آلودگی هوا

پنج شنبه
 4آذر 1400
HEMAYATONLINE.
IR

شماره 5187

اجتماعی

متحرک هســتند .با این وجود امــا باید گفت؛
اتخاذ چنین راهکارهای موقتی اگر قرار بود گره
گشا باشد ،در سالهای گذشته حداقل بخشی از
مشکالت موجود کنونی درباره آلودگی هوا را حل
و فصل می کرد.

الهام صادقی
گروه اجتماعی

چهرهها

اگرچه آلودگی هوا و جوالن ذرات آالینده
در روزهای اخیر آسمان شهر تهران را
به تسخیر خود درآورده است ،اما به نظر
میرسد راهکارهای ارائه شده همانند
گذشــته تکراری بوده و نقش مسکنی
گذرا را دارند.

گالیه از
ط بانی
کمبود نیروهای محی 

رییس یگان حفاظت محیط زیست
گفــت :از تعداد هفت هــزار و 500
محیط بان مورد نیاز کشور تنها سه
هزارو 200نفر مشغول به کار هستند.
سرهنگ جمشید محبتخانی درباره
افزایش حقــوق محیطبانان گفت:
شخصا پیگیر موضوع افزایش حقوق
ط بانان هســتم و اگر در بودجه سال جدید ،مبلغ بیشتری به سازمان
محی 
حفاظت محیط زیســت تخصیص داده شــود میتوان افزایش حقوق
50درصدی را برای محیطبانان در نظر گرفت.

پیشبینیها درباره هوای استان تهران حکایت
از این دارد که تا شنبه هفته آینده وضعیت جوی
پایدار بوده ،اگرچه ممکن اســت شاهد وزش باد
به صورت موقت باشــیم ،این در حالی بوده که
مدتی است آســمان این استان به ویژه پایتخت
خاکستری رنگ شده و جوالن ذرات آالینده در آن
به وضوح مشخص است .آن هم در شرایطی که
به نظر میرسد تدابیر اندیشیده شده قبلی چندان
راه به جایی نبرده هرچند که شکل اجرایی هم به
خود نگرفته است.

کسی به فکر
ث فرهنگی نیست
میرا 

سرانجام قانون هوای پاک چه شد؟
به طور مثال میتوان به قانون هوای پاک اشاره
کرد که چهار سال قبل به عبارتی در سال 1396
تصویب شــد و طبق آن دســتگاههای مختلف
اجرایی در کشور از جمله سازمان حفاظت محیط
زیست ،وزارت کشور ،وزارت نفت ،وزارت نیرو،
نیروی انتظامی ،شــهرداری ،صداوســیما و...
را مکلــف کرد هریک بهتناســب وظایف خود،
اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشــور
اجرایی کنند ،اما پس از گذشــت چهار ســال از
ابالغ این قانون ،بســیاری از دستگاهها اقدامی
برای رفــع آلودگی هوا انجــام ندادهاند .ضمن
اینکه گفته می شود در سال گذشته وزارت کشور

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی گفت :میراث فرهنگی
ما در حال نابودی اســت .در سه ماه
گذشته که جلسات مختلفی تشکیل
دادم و در این مــدت به مکانهای
مختلفی رفتم ،دیدم کســی به فکر
میراث فرهنگی نیست.
عزتاهلل ضرغامی افزود :به طور نمونه در بازدیدی که از محله پامنار تهران
داشتم ،دیدم که بسیاری از آثار تاریخی این محله رها شده است.

نیاز تهران به افزایش ۲برابری
پایگاههای مدیریت بحران

وزیر کشور گفت :تهران در حال حاضر
 ۱۰۰پایــگاه مدیریت بحران دارد و
باید  1/5تا دو برابر تعداد این پایگاهها
افزایش پیدا کند.احمد وحیدی افزود:
با توجه به شرایط تهران و قرارگیری
روی چند گســل ،از بخشی از این
آمادگیها و تجهیزات بازدید کردیم
تا اگر برنامهای برای توسعه وجود دارد ،کمک های الزم را داشته باشیم.

خبر

 32درصــد ،وزارت نیرو  25درصد ،ســازمان
اســتاندارد  27درصد ،وزارت صمت  36درصد
و سازمان برنامه و بودجه صفر درصد از وظایف
خود را در قبال قانون هوای پاک انجام دادهاند.
کم کاری دستگاه ها
آنگونه که ســمیه رفیعی ،رییس فراکســیون
محیط زیست مجلس بیان کرده است؛ همه 23
سازمان مســئول در تحقق قانون هوای پاک در
انجام وظایف خود کــمکاری کردهاند ،البته این
کمکاریها بهشــکل تخصصی در حال بررسی
بوده و از تمام این سازمانها دعوت شده آمارهای
مربوط به عملکرد خود را ارائه دهند و در برابر این
کمکاریها پاســخگو باشند .در مجموع شرایط
موجود و آســمان خاکستری تهران موجب شده
عابد ملکی ،معاون عمرانی اســتاندار تهران از
اتخاذ تصمیمات جدیــد در این زمینه خبر دهد.
تدابیری که البتــه اکنون همــان راهکارهای
تکراری در سالهای گذشته بوده که نقش مسکن
مقطعی را داشته است؛ توقف فعالیت واحدهای
صنعتی آالینده تا ابتدای هفته آینده و ممنوعیت
تردد شــبانه کامیونها از جمله این موارد است

که ســعید محمودی ،مدیر کل حفاظت محیط
زیست استان تهران به آن اشاره کرده است با این
توضیح که یکی از مهمترین مسائلی که منجر
به افزایش آلودگی هوا میشود ،تردد کامیونها
در شب است همچنین فعالیت کارخانه های شن
و ماسه نیز سهم زیادی در تشدید آلودگی هوای
شهر تهران دارد.
امکان اتخاذ تصمیمات بیشتر
این در حالی بوده که ملکــی از این موضوع نیز
ســخن گفته است که در ســطح باالتر شرایط
آلودگی هوا در صورت پایداری هوا تا روز شــنبه
هفته آینده تصمیمات دیگری نیز ممکن است
اتخاذ شــود .واقعیت این است که جلوگیری از
آمد و شد شبانه کامیونها ،همچنین خودروهای
فاقد معاینه فنــی و دودزا از جمله تصمیمات و
محدودیتهایی اســت در سالهای اخیر نیز در
موقع بحرانی شدن شرایط هوا اعمال شده و قرار
اســت امروز و فردا نیز مدنظر قرار گیرد .با این
توجیه که کامیونها با مصرف سوخت گازوییل
که منشــا اصلی تولید ریزآالیندههای کمتر از
2/5میکرون اســت ،از مهمترین منابع آلودگی

ضرورت توقف فعالیتهای صنعتی
آالینده
در این میان البته ضــرورت توقف فعالیتهای
صنعتی آالینده موضوعی اســت که محمودی
هم بر آن تاکید دارد زیرا که در صورت تداوم این
وضعیت به عقیده وی توقــف تمامی واحدهای
عمرانــی که باعث تشــدید الودگی میشــوند
بهخصوص واحدهای صنعتی ماسه و بتن ضرورت
دارد .در این میان البته به گفته غالمحسین آرام،
معاون عمرانی فرمانداری تهــران در  ۲۵۸روز
گذشته نسبت به سال قبل شرایط بحرانی تری
نداشــته ایم .به عبارتی در بازه زمانی اشاره شده
دو روز هوای پاک داشته ایم .در سال  ۱۳۹۹تعداد
روزهای با هوای پاک  ۱۵روز بود ۵۳ .روز ناسالم
در سال  ۱۴۰۰تاکنون داشتهایم که این رقم برای
ســال گذشــته  ۶۰روز بود .به هر حال در قانون
برای این شرایط تعاریفی وجود دارد تا مطابق آن
تصمیماتی اتخاذ شود .بی تردید در این راستا باید
کنترل ترافیک در مواقع خاص از روزهای قبل مد
نظر قرار گیرد .هنگامی که شاخص باال می رود
باید محدودیتهای ترافیکی هم اعمال شود .به
هر حال باید گفت اگرچه ارائه چنین راهحلهایی
نقشی مقطعی در رفع این معضل دارد اما واقعیت
این اســت که برون رفت از بحرانهای محیط
زیست بیش از آنکه به اعتبار و برخورداری از منابع
مالی متکی باشد ،نیازمند همت و اراده راسخ بوده و
براین اساس حل مشکل آلودگی هوا نیازمند توجه
و اقدام تمام دستگاههای مسئول در قبال اجرایی
شدن این قانون است.

بروز موج جدید کرونا در سایر کشورها نگرانکننده است
وزیر بهداشت گفت :بروز موج جدید کرونا در سایر کشورها،
ما را برای آینده نگران کرده است.

بهرام عین اللهی اظهار کرد :وضعیت کنتــرل بیماری کرونا در ایران،
مناســب اســت اما نگرانیهایی داریم .بروز موج جدید کرونا در سایر
کشورها ،ما را برای آینده نگران کرده است.
وی ادامه داد :شــرایط بیماری کرونا در ایران تا چندماه پیش ،مناسب

نبود و روزانه حدود  50هزار بیمار جدید کرونایی در کشــور شناسایی
می شــد و حتی به  700مورد مرگ و میر بیمار کرونایی در یک روز هم
رسیده بودیم اما با تقویت واکسیناسیون و البته مشارکت عظیم مردمی
در واکسیناســیون ،امروز وضعیت بیماری در ایران ،بهتر شده است .در
سه ماه گذشته در ایران سرعت واکسیناسیون جهش قابل توجهی یافت
به گونهای که تا امروز حدود  84درصد از جمعیت هدف ،دوز اول و حدود
 67درصد نیز دوز دوم واکســن کرونا را تزریق کردهاند .وزیر بهداشت

گفت :در ایران امکانات بهداشتی و درمانی خوبی داریم .در کشور عالوه بر
خدمات ارزنده و شبانه روزی نیروهای بهداشتی و درمانی ،حدود یک هزار
بیمارســتان 20 ،هزار عضو هیات علمی و  150هزار تخت بیمارستانی
فعال هستند .عین اللهی یادآور شد :در ایران واکسنهای پنج مجموعه
داخلی شامل برکت ،پاســتور ،رازی ،فخرا و سیناژن تا کنون وارد سبد
واکسیناسیون کشوری کرونا شــده است و این واکسنهای داخلی در
انواع پلتفرمهای مطرح دنیا در ایران ساخته شده است.

افزایش قطعی ظرفیت پذیرش
دانشجوی پزشکی

دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگــی دربــاره افزایش ظرفیت
رشتههای پزشکی به میزان حداقل سه هزار نفر با اشاره به مباحثی
که در خصوص بیکار بودن پزشــکان عنوان میشود ،گفت :بله در
تهران ممکن اســت پزشک بیکار داشته باشیم ،ولی در سطح ملی
توزیع پزشک درست انجام نشده است و اگر هم درست توزیع شود
باز هم با کمبود جدی پزشــک مواجه هستیم .سعید رضا عاملی در
ادامه تصریح کرد :این رویکرد کام ً
ال جدی و قطعی و در دستور کار
شورای عالی انقالب فرهنگی است که ما بتوانیم به افزایش حداقل
سه هزار ظرفیت جدید برای جذب پزشک برسیم.وی ادامه داد :اگر
بخواهیم شاخصهای کشورهای پیشرفته جهان را رعایت کنیم باید
یک خیزی برای جذب پزشک داشته باشیم

تشدید بازرسیهای بهداشتی
از مدارس

رییس مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت با اشــاره به
بازگشایی مدارس بر تشدید نظارتهای بهداشتی بازرسان بهداشت
محیط تاکید کرد و افزود :بازرسان بهداشت محیط باید بر روند تهویه
کالسها ،محیط کالسها ،سالنها ،سرویسهای بهداشتی ،نحوه
گندزدایی و مواد گندزدا ،بوفهها و تجمعات مدارس در اپیدمی کرونا
نظارت داشته باشــند .احمد جنیدی با بیان اینکه سرویس مدارس
توسط بازرسان بهداشت محیط باید به صورت جدی بررسی و نظارت
شــود ،تاکید کرد :پنجره سرویسهای ایاب و ذهاب دانش آموزان
باید باز باشد تا تهویه صورت گیرد و یا از سیستمهای مناسب جهت
تهویه استفاده شود.

افزایش نرخ اجارهبهای
خوابگاههای دانشجویی

رییس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم نــرخ اجارهبهای
خوابگاههای دانشــجویی در ســال تحصیلی جاری را اعالم کرد.
مســعود گنجی گفت :نرخ اجاره بهای خوابگاههای دانشگاههای
سراسر کشور بر اساس رتبه بندی خوابگاههای دانشجویی توسط
صندوق رفاه دانشجویان بر اساس ســطوح یک ،دو ،سه و چهار و
بر اســاس ظرفیت پذیرش اتاقها ،تعیین شده است .گفتنی است؛
نرخ اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در سال تحصیلی جاری در
مقایسه با سال تحصیلی قبل افزایش داشته است.

پرداخت به روز
نسخ الکترونیک پزشکان

معاون برنامه ریزی ،مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سالمت
ایران گفت :پرداختیها برای مؤسســات دولتی و غیر دولتی نیز به
وقت و منظم انجام میشود.حســین رنجبران افزود :خوشبختانه
پرداختیها برای نسخه الکترونیکی ،نظام ارجاع ،پزشک خانواده
شهری و روستایی به روز انجام میشود.وی تصریح کرد :از مدیران
در استانها تقاضا میشــود که بحث پدافند غیر عامل را جدی در
دســتور کار قرار دهند ،جلسات مســتمر با محوریت مدیر کل در
استانها برگزار شــده و گزارش آن باید به ستاد به صورت منظم و
محرمانه ارسال شود ،بدون تردید از نظرات و پیشنهادات در جهت
رفع گلوگاهها و پیشگیری از آسیبهای احتمالی استفاده خواهد شد.

ادامه فعالیت سامانه «پست کتاب»

حمایت ارشاد از ناشران همچنان ادامه دارد
ح فصلی «پاییــزه کتاب» و
همزمــان با هفته کتــاب ،آغاز طــر 
سارا طالبی زاده
نمایشگاههای مجازی استانی و دقیقا در پروسه زمانی که استفاده
گروه فرهنگی
ناشران از سامانه «پست کتاب» بیشتر بود ،موسسه خانه کتاب و
ادبیات در پیامکی به ناشران اعالم کرد که به دلیل عدم تمدید قرارداد و درخواست افزایش نرخ توسط
شرکت ملی پست ،سامانه پست کتاب تا حصول توافق با شرکت مذکور از دسترس خارج شده است؛
موضوعی که اعتراض بسیاری از ناشران را به دنبال داشت.
موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران از اسفند 98با همکاری شرکت ملی پست ایران سامانه «پست کتاب» را به منظور ارائه
خدمات پســتی ارزان به ناشران و کتابفروشان و فعاالن حوزه نشــر کتاب راهاندازی کرد که البته با استقبال خوبی از سوی
ناشران همراه بود .اما عدم تمدید و توافق در ادامه همکاری این موسسه با شرکت ملی پست به ویژه در خصوص بار مالی این
سامانه ،سبب شد که در برهه زمانی پرکاری که به واسطه هفته کتاب برای ناشران و کتابفروشان مهیا شده بود ،این سامانه
از دسترس خارج شود.
حتی در این باره چند روز پیش «یاســر احمدوند» معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به گفتوگوهای مکرر
با شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران برای استمرار خدمات پســتی به ناشران اشاره و اظهارکرده بود که «بهرغم
تالشهای صورتگرفته و جلسات و مذاکرات متعدد هنوز با شرکت پست درباره استمرار خدمات پستی به ناشران به توافق
نرسیدهایم زیرا رقم قرارداد جدیدی که شرکت پست پیشنهاد داده است منجر به افزایش هزینههای پستی ناشران خواهد
شد .با توجه به اســتفاده گسترده ناشران از این خدمات که بخشی از آن توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداخت
میشــود و بار مالی این توافق برای این وزارتخانه حدود  ۱۵میلیارد تومان اســت که بدین دلیل هنوز امکان عقد قرارداد
جدید فراهم نشده است».
این مســئله اعتراض بسیاری از ناشران را که به گفته خود ضرر هنگفتی داشتند و نمیدانستند چه پاسخی به مشتریان خود
بدهند و کسی هم پاســخگوی آنها نبوده ،در پی داشت .برخی نگران بستههای روی هوا مانده بودند و برخی این قطعی را
عیدی هفته کتاب خواندند اما در نهایت روز گذشته ،موسسه خانه کتاب و ادبیات در پیامکی جدید خطاب به ناشران نوشت:
«به اطالع میرساند با توجه به توافق صورتگرفته با شرکت ملی پست ،سامانه پست کتاب از روز چهارشنبه  ٣آذر مطابق با
شرایط قرارداد جدید در دسترس خواهد بود».

نمایش

هنر آیینی و ملی تعزیه از دست نرود
پژوهشگر نامدار تعزیه ایران گفت :با وجود حمایتها از تعزیه پس از انقالب اسالمی و تالشهای فردی،
اقدامات با توجه به اهمیت و جایگاه هنر شــبیهخوانی کافی نیست ،باید دست به دست هم داده و اجازه
ندهیم این هنر آیینی و ملی از دست برود .داود فتحعلیبیگی در نشست شبیهخوانان و پژوهشگران حوزه
نمایش آیینی وتعزیه تصریح کرد :دوستانی که در این جلسه حضور دارند در مسیر این هنر مشکالت و
معضالت بسیاری را پشت سر گذاشــتهاند تا آن را سینه به سینه انتقال دهند .با وجود حمایتهایی که
پس از انقالب اسالمی از هنر تعزیه شده است ما انتظار ویژهتری در راستای حمایت از آن با وجود مدت
زمانی طوالنی از سابقه این هنر داشته و داریم .بیش از  ۵۳۰مجلس تعزیه داریم که تاکنون  ۱۰۰تا ۱۵۰
مجلس کار شده است .وی با اشاره به این موضوع که کتابخانه و بنیادی به منظور حفاظت از هنر تعزیه
در امر پژوهش ،آموزش و آفرینش موجود نیست ،تصریح کرد :برخی پیشکسوتان شبیهخوانی که این
هنر را سینه به سینه انتقال دادهاند اکنون میان ما نیستند و خطر از دست دادن هنرمندان باقی مانده نیز
وجود دارد .امیدوارم بتوانیم چارهای بیاندیشــیم تا این هنر را که به ثبت جهانی نیز رسیده را سروسامان
دهیم .تاکنون تالشهای فردی در این راستا صورت گرفته که با وجود اهمیت و جایگاه هنر شبیهخوانی
کافی نیست .همین اندازه که اجازه ندهیم این هنر آیینی ملی از دست برود بسیار ارزشمند است .اردشیر
صالحپور پژوهشگر و مدرس تئاتر نیز با بیان اینکه تعزیه ریشــه سه تا پنج هزار ساله دارد ،اظهار کرد:
تعزیه هنر ملی ایرانیاسالمی است؛ به این معنی که جهان اسالم یک ژانر نمایشی دارد؛ اما نسبت به آن
کم لطفی شده است که باید بررسی و آسیبشناسی شود.

تعرفه جدید «پست کتاب» نهایی شد
پس از این اعالم بود که مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات اظهارکرد :میزان افزایشی را که شرکت ملی پست برای کتاب درخواست
کرده بود ،برای ناشران بهصرفه نبود؛ از این رو به همراه «معاون فرهنگی وزیر ارشاد» جلسات متعددی با سبحانیفر معاون
وزیر ارتباطات و رییس شرکت ملی پست برگزار و استداللهای خود را در این راستا ارائه کردیم .درنهایت گفته شد که شرایط
جدید پست عمال برای مجموعه ناشران قابل ارائه نخواهد بود.
علی رمضانی ادامه داد :در این جلسه و مذاکره استداللها و پیشنهادهایی مطرح شد که البته برخی از آنها پذیرفته هم نشد.
وی تصریح کرد :شرکت پست استداللی را مطرح کرد و آن اینکه ما سرویس سفارشی را برای تمام موارد حذف کردهایم ،اما
از این پس قرار شد این سرویس برای سامانه «پست کتاب» ارائه شود .عالوه بر آن  ۱۰درصد تخفیف هم روی سرویسهای
پرمصرف مجموعه ناشران و کتابفروشان اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد :شــرکت پســت اذعان کرد که از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا مهرماه در مقایســه با زمان مشابه در سال گذشته،
 ۹۰درصد سامانه پست کتاب افزایش داشته و در واقع اقبال ناشران بیشتر شده است .این امر خصوصا پس از برگزاری نخستین
نمایشگاه مجازی کتاب بیشتر هم رقم خورده؛ زیرا ناشران آشنایی بیشتری با سامانه پیدا کردهاند.
رمضانی افزود :با توجه به تغییر شرایط تمدید قرارداد مابین خانه کتاب و ادبیات ایران و شرکت ملی پست جمهوری اسالمی
ایران ،مبلغ پرداختی اعضای ســامانه پســت کتاب افزایش پیدا کرده اما حمایت یارانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
همچنان باقی است.
تخفیف در پست سفارشی و پیشتاز
وی در خصوص شرایط جدید هم بیان کرد :این شرایط اینگونه اعمال میشود که شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
تخفیف را در سرویس سفارشــی از  ۲۵درصد به  ۱۰درصد و در سرویس پیشتاز از  ۳۰درصد به  ۲۵درصد کاهش داده است.
همچنین مطابق اظهارنظر مسئوالن شرکت پست ،ســرویس سفارشی عمال از خدمات حذف شده بود و تنها برای سامانه
«پست کتاب» ارائه میشود.
رمضانی با اشاره به انتخابی شدن هزینه جمعآوری مرسوالت در قرارداد جدید نیز خاطرنشان کرد :به این معنی که اگر بسته
تحویل دفاتر پستی شود ،مبلغی دریافت نمیشود و اگر درخواست جمعآوری اعالم شود ،هزینه مربوطه به دو صورت محاسبه
میشود؛ ابتدا در قالب اشتراک ماهانه به مبلغ ۳میلیون ریال و دیگری به صورت جمعآوری تکی و با مبلغ ۸۰هزار ریال.

تمهید ویژه پست برای ارسال کتاب
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان این که ظرف دو یا ســه هفته آینده سرویسهای مذکور در سامانههای «پست
کتاب» فعال خواهد شد ،اضافه کرد :باجههای تحویل بستههای پستی که پیش از این محدود به مراکز مناطق بود ،اکنون به
دفاتر پستی منتخب توسعه پیدا کرده و تعداد مراکز دریافت کننده بستههای پستی هم افزایش یافته است.همچنین شرکت
ملی پست جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که اخیرا برای ارسال کاال در سفارشها ۲۵ ،درصد اضافه مبلغ بابت بستهبندی
«پاکت» دریافت میکند که این اضافه مبلغ از کتاب و بســتههای سامانه پست کتاب دریافت نخواهد شد .در شرایط جدید،
قیمت تمام شده سرویس سفارشی یک بسته کتاب «دو کیلویی» برای مشتری عادی  ۱۱۳هزار ریال و قیمت تمام شده پست
پیشتاز برای مشتری عادی  ۱۶۱هزار ریال خواهد بود؛ در حالی که مبلغ پرداختی ناشران در پست کتاب با شرایط قرارداد جدید
 ۷۰هزار ریال است .بر این اساس خانه کتاب و ادبیات ایران حدود  ۴۰درصد از مبلغ پست سفارشی تا دو کیلو را پرداخت میکند.
رمضانی تاکید کرد :در شرایط جدید پست کتاب ،مبلغ پرداختی اعضای سامانه پست کتاب افزایش پیدا کرده است ،اما حمایت
یارانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنان باقی است.

تیترواره
فیلمبرداری بخشهای جدید سریال «سلمان فارسی» محصول مرکز سیمافیلم به کارگردانی داوود میرباقری و تهیهکنندگی حسین
طاهری در جزیره قشــم آغاز خواهد شد.در زمان فیلمبرداری سریال در جلفا و شاهرود ،دکورهای مربوط به جزیره قشم آماده شده بود
و کاروان ســریال «سلمان فارسی» که آذر  ۱۳۹۸آغاز شده بود ،با عبور از کویر شهداد کرمان ،جزیره قشم ،سواحل مازندران ،شهرک
سینمایی نور ،منطقه شاهرود و جلفا مجدداً به قشم بازگشــت.همزمان ،بهموازات فیلمبرداری در جلفا و ساخت تجهیزات در شهرک
سینمایی غزالی ،ساخت برخی دکورها در منطقه آبسرد دماوند و شهرکهای سینمایی دفاع مقدس ،غزالی و نور نیز آغاز شده است.
نهای
فیلم سینمایی «منصور» در آستانه پایان دومین هفته نمایش خود به فروش  ۱میلیارد تومانی رسید.همچنین در بخش اکرا 
جانبی «منصور» که توسط سامانه عماریار در شهرهای فاقد ســینما برگزار میشود ،فیلم فروش  ۲۰۰میلیون تومانی را تجربه کرده
ی رسانهای «اوج» به تهیهکنندگی جلیل شعبانی و تولید شده در استودیو بادبان
است.فیلم سینمایی«منصور» محصول سازمان هنر 
است و فیلمیران پخش این فیلم را برعهده دارد.
با حکم محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان سینمایی ،هاشم میرزاخانی به سمت مدیرعامل موسسه
سینما شهر منصوب شد.در بخشی از متن حکم وی آمده است :نظر به تعهد ،تخصص و تجربه ،شما را به سمت مدیرعامل موسسه سینما
شهر منصوب میکنم.حمایت از استانداردسازی و ارتقای فناوری تجهیزات سمعی و بصری سالنهای سینما و نمایش و روزآمدسازی
آن ها ،حمایت از ارتقای فنی تولیدات ســینمایی ،تالش برای ساخت سینماهای جدید و بازسازی سینماها ،توجه به عدالت فرهنگی
و رویکردهای حمایتی در اســتان ها و مناطق محروم ،کمک به راهبری مدیریت توسعه زیرساخت های سینمایی ،اقدام به حمایت،
مساعدت و تالش در راستای اهداف موسســه به منظور ایجاد ،احیا و استمرار فعالیت صنعت سینمایی کشور بویژه ،در حوزه ساخت و
احداث سالنهای جدید نمایش و سینماها ،و  ...از جمله مهم ترین ماموریت این موسسه در دوره جدید است.

خبر ویژه

لزومافزایشهمکاری«پلیس»باسینما

هیات مدیره و برخی از اعضای شاخص اتحادیه تهیهکنندگان سینما در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی تهران
بزرگ مشکالت صنفی مرتبط با آن نیرو را در میان گذاشتند.
در این نشســت که نمایندگانی از پلیس اداره اماکن ،پلیس امنیت و پلیس فتــا و تعدادی از تهیه کنندگان
پیشکسوت سینما حضور داشتند ،ابتدا به مشکالتی در خصوص قاچاق فیلمهای سینمایی در فضای مجازی
و نیز دزدیهای شــبکههای فارسی زبان ماهوارهای اشاره شــد و راهکارهای مبارزه با این معضالت مورد
بررســی قرار گرفت .همچنین از نیروی انتظامی خواسته شــد تا در حوزه تولید فیلمهای سینمایی به پروانه
ســاخت صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی اکتفا کرده و تسهیالت رایگان بیشتری در اختیار
تهیه کنندگان قرار دهد.
در بخش دیگر این جلسه به همدلی سینماگران در حل معضالت اجتماعی اشاره و بر ضرورت آزادی عمل در
ساخت قصههایی درباره پلیس بد در کنار پلیس خوب تاکید شد .سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی
تهران بزرگ نیز به ذکر ظرافتها و دشواریهای کار پلیس در سالهای اخیر پرداخت و گفت :با لحاظ تمام
این دشــواریها خود را موظف میدانیم تا به خواستههای اهل هنر با اولویت باال رسیدگی کنیم ،زیرا واقفیم
که تاثیری که سینماگران بر جامعه میگذارند در حدی است که میتواند به اعتماد جامعه به نیروی انتظامی
اضافه کند .وی ادامه داد :به دستور فرماندهی کل قوا در دهههای اخیر دکترین پلیس در ایران «جامعه محور»
شده ؛ از همین رو همکاری با اهالی فرهنگ و هنر میتواند ما را در این دکترین موفقتر کند .وی ابراز اطمینان
کرد که پلیس نهایت همکاری را با سینمای ایران داشته و خواهد داشت.

