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شماره 5190

«حمایت» از تدابیر پیشگیری از ورود گونه جدید کرونا گزارش میدهد

آماده باش ایران برای مقابله با «اومیکرون»

اجتماعی

الهام صادقی
گروه اجتماعی

چهرهها

تورم ۱۰۰درصدی
در حوزه سالمت

معاون فنی و نظارت ســازمان نظام
پزشکی کشور با بیان اینکه به طور
میانگین شاید بتوان گفت که در حوزه
ســامت تــورم  ۱۰۰درصــدی
داشتهایم ،گفت :ما نگرانیم که بخش
خصوصی خدمات سالمت در کشور
تعطیل شود .علی ساالری افزود :این
خطر برای مطبهای پزشکان عمومی و متخصصان نسخهنویس وجود
دارد .اکنون مطبهای زیادی بسته شده است.

ممنوعیت تردد تاکسیها و
موتورسیکلتهای کاربراتوری

معاون محیط زیست تهران گفت :از
ابتدای ســال آینــده تــردد تمام
تاکســیها و موتورســیکلتهای
کاربراتوری در ســطح شهر تهران
ممنوع می شود.زهره عبادتی اظهار
کرد40 :درصد آلودگی هوای تهران
مربوط به منابع ساکن و ثابت و حدود
60درصد از آلودگی هوای پایتخت هم مربوط به منابع متحرک اســت.
کارخانهها ،نیروگاهها ،پاالیشــگاهها ،پایانهها و واحدهای مســکونی و
تجاری منابع ثابت و وسائل نقلیه منابع متحرک آلودگی هوا هستند.

وجود بیش از ۱۳هکتار کانون
فرسایش بادی در کشور

مدیرکل دفتر امور بیابان جنگلها و
مراتــع گفــت :در حــال حاضــر
13/5میلیون هکتار کانون فرسایش
بادی در کشــور به وجود آمده است.
وحید جعفریان بیان کرد :این پدیده
ساالنه ســه هزار میلیارد تومان به
اقتصاد کشــور خسارت میزند .وی
اضافه کرد :سوء مدیریت و سوء تدبیر در حوضههای آبریز موجب توسعه
عرصههای بیابانی در پایین دست شده است.

خبر

به رغم کاهش آمارهای کرونا در کشور
اما به نظر میرسد مشاهده موارد ابتال
به سویه جدید کرونا در برخی از کشورها
زنگ خطر احتمال ورود ویروس جدید
این بیماری به کشــور و دچار شدن در
موج بعدی کرونا را به صــدا درآورده
است.
بعد از اینکه اواخر هفته گذشــته وزیر بهداشت
آفریقای جنوبی از کشــف ویــروس جدیدی
خبر داد که ســویه جدید کرونا به شمار میرود
و ســرایتپذیری باالیی نیز دارد ،بســیاری از
کشورهای جهان تدابیر سختگیرانهای را در ورود
مسافران خارجی اعمال کردند ،ضمن اینکه برخی
از کشورها نیز با توجه به شناسایی بیماران مبتال
به این ســویه تصمیم گرفتند تا درباره بازگشت
ی از محدودیتهای گذشــته تدابیری را
بعضــ 
مدنظر قرار دهند.
این در حالی اســت که ســویه جدیــد عالوه
کشورهای آفریقای جنوبی تاکنون از کشورهای
دیگری ماننــد ایتالیا ،انگلیس ،آلمــان ،رژیم
صهیونیســتی ،اســترالیا و جمهوری چک نیز
شناسایی شده است .ویروسی که گفته می شود
دو ویژگی مهم دارد ،نخست قابلیت انتقال باال و
جهش زیاد ،همچنین اینکه میتواند از سیستم
ایمنی گریزان باشد.
در این شــرایط اگرچه محدودیتهای پروازی

برای کشورهای آفریقای جنوبی در کشورما نیز
مدنظر قرار گرفته است ،اما همانطور که علیرضا
زالی ،فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران گفته اســت نگرانی در این خصوص باید
مربوط به پروازهای غیرمستقیم از آفریقا باشد،
زیرا بسیاری از افرادی که وارد کشور میشوند،
ممکن اســت از مبدا امارات یا کشورهایی باشند
که پروازهای کانکتینگ دارند.
در این میــان هرچند که هنوز موردی از واریانت
اومیکرون کرونا در کشور شناسایی نشده است،
ولی بهرام عین اللهی ،وزیر بهداشت به طور جدی
نسبت به احتمال ورود کرونای آفریقایی به کشور
هشدار داده است.
خطر پیک جدید کرونا
با واریانت جدید
آنچه که موجب شــده تا حمیدرضــا جماعتی،
دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا هم

عنوان کند که خطر پیک جدید کرونا با واریانت
اومیکرون وجــود دارد .دیگر اینکه متاســفانه
در کشــورهای اروپایی و آسیایی هم وجود این
ویروس گزارش شــده اســت .به ایــن ترتیب
همانطور که گفته شــد دلنگرانــی کنونی این
بوده که ممکن اســت نوع جدید و جهش یافته
ویروس باعث به وجود آمدن پیکهای دیگری
از این بیماری در کشــورهای مختلف و از جمله
کشور ما شود.
به این تربیت در جلسه روز گذشته کمیته علمی
مقابله با کرونا توصیه بر این شد که افراد واکسن
نزده ،برای انجام اکسیناســیون تشویق شوند؛
چراکه حدود  ۱۵تــا  ۲۰درصد افراد جامعه هنوز
واکسیناسیون دوز اول و دوم را انجام ندادهاند.
تزریق دوز بوستر
به افراد  18تا  60سال
براین اساس همچنین تصمیم بر این شده تا برای

اینکه زمان را از دست داده نشود ،با برنامهریزی
معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت و مرکز
پیشــگیری به صورت الیه الیه برای سنین زیر
 ۶۰سال و باالی  ۱۸سال دوز بوستر یا یادآوری
نیز تزریق شود .آنگونه که مسئوالن کمیته علمی
کشوری ستاد مقابله با کرونا بیان کردهاند؛ پیش
از این ابالغ تزریق دوز اضافه در سنین باالی ۶۰
ســال و افرادی که نقص سیستم ایمنی داشته و
داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند
صادر شده بود با این وجود در شرایط کنونی و با
توجه به اینکه گفته میشود ،در افرادی که دو دوز
تزریق را انجام دادهاند ،تزریق دوز بوســتر باعث
ایجاد ایمنی کامل در برابر ویروس خواهد شــد
صحبت از این موضوع به میان آمده است برای
پیشگیری از شیوع موج جدید بیماری با آن هم
در شرایطی که واریانت جهش یافته اومیکرون
در حال انتشار اســت ،واکسینه شدن افراد با دوز
بوستر برای سنین  ۱۸تا  ۶۰سال مدنظر قرار گیرد.
در این میان البته وزیر بهداشت نیز به این موضوع
تاکید داشته اســت که میزان واکسیناسیون در
آفریقای جنوبی بسیار اندک بوده و تنها  26درصد
مردم واکســن زده بودند ،بنابراین این پوشش
پایین واکسیناســیون به شیوع ویروس جدید در
آفریقا کمک کرده است .در چنین شرایطی این
امیدواری قوت میگیرد که با افزایش پوشــش
واکسیناسیون دچار موجب جدید ناشی از واریانت
اشاره شده در کشور نشــویم .براین اساس امید
میرود تــا با رعایت پروتکلهای بهداشــتی و
ترزیق واکسن همچنین دوز یادآور بتوانیم بدون
گرفتار شدن در موج جدید این بیماری از شرایط
پیش آمده گذر کنیم.

آخرین وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی
همزمان با بازگشــایی مدارس ،میانگین درصد رعایت شیوهنامههای
بهداشتی  47/83درصد و میزان اســتفاده ازماسک بیش از  ۴۹درصد
برآورد شده است؛ اعدادی که برای پیشگیری از بروز موج ششم کرونا
چندان کافی به نظر نمیآیند .باوجود تاکیدهای مکرر کارشناسان حوزه
ســامت ،مبنی بر لزوم همراهی واکسیناسیون سریع علیه کووید ۱۹و
رعایت باالی پروتکلهای بهداشتی برای پیشگیری از بروز پیک ششم
کرونا ،اما در حال حاضر بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت
میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور  47/83درصد است.
میانگین استفاده از ماسک زیر 50درصد است
در عین حال بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،همچنین
میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استانهای کشور از ۲۶
آبانماه تا سوم آذر حدود  50/6درصد بوده است .در عین حال بیشترین

میــزان رعایت در این شــاخص مربوط به اســتان آذربایجان غربی با
77/52درصد بوده و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به استان بوشهر
با  42/33درصد رعایت بوده است .میانگین استفاده از ماسک در اماکن
عمومی استانهای کشور نیز در این مدت49/89 ،درصد بوده است که
بیشترین میزان استفاده از ماســک در اماکن عمومی با  83/46درصد
مربوط به استان هرمزگان و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به
استان قزوین با 41/78درصد است .همچنین باید توجه کرد که به ترتیب
سوپرمارکتها و خواروبارفروشیها ،نانواییها و رستورانها ،رتبههای
اول تا ســوم دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضایی را در میان اماکن
عمومی از تاریخ  ۲۶آبان تا ســوم آذر ماه به خود اختصاص دادهاند و بعد
از آن فروشگاههای زنجیرهای ،ادارات و سازمانها ،بانکها ،مطب ها،
اماکن متبرکه و مساجد ،پیشــخوان و پلیس  ،۱۰+تاالرهای پذیرایی،
مراکز ورزشی ،داروخانهها ،آرامستانها ،پاساژها و پایانههای مسافربری

درون شهری قرار دارند.
رعایت ۳۰درصدی دستورالعملها در مترو
در عین حال بنابر اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،گزارش رعایت
پروتکلهای بهداشتی در بازگشایی مدارس از یکم تا پنجم آذر حکایت از
این دارد که چالشهای مهم و پر خطر در برخی از مدارس وجود دارد که
شامل متناسب نبودن فضای کالسها با تعداد دانشآموزان ،عدم رعایت
فاصله گذاری مناسب بین دانش آموزان  .عدم رعایت چیدمان صندلی بر
اساس فاصله تعریف شده در پروتکلهای بهداشتی ابالغ شده میشود.
عالوه براین طبق پنجاهمین گزارش ناجا ،بنابر اعالم معاونت بهداشت
وزارت بهداشت ،در هفته گذشته وضعیت رعایت شیوهنامههای بهداشتی
در فرودگاهها  ۸۱درصد ،در قطارهای مسافربری بین استانی  ۷۳درصد،
در مترو  ۳۰درصد و در اتوبوسها  ۵۵درصد بوده است.

۹۵درصد بافتهای فرسوده
در مناطق  ۷تا ۲۰

مدیرعامل ســازمان نوســازی شــهر تهران با بیان اینکه یکی از
مشکالتی که در بافتهای فرسوده وجود دارد ،کمبود فضاهای باز
و سبز شهری است ،گفت :در راستای تالش برای تأمین فضاهای
باز مورد نیاز در محالت دارای بافت فرســوده۳۰ ،پروژه با وسعت
۷۵هزار مترمربع طراحی شــد .حاجیعلیاکبری بــا بیان اینکه
95درصد بافتهای فرسوده در مناطق هفت تا  20قرار دارد ،افزود:
در منطقه هفت نیز منظور شرق خیابان شریعتی است؛ یعنی اگر یک
خط فرضی از شــریعتی در نظر بگیرید و از انقالب تا میدان آزادی
حرکت کنید  95درصد بافتهای فرسوده زیر آن قرار میگیرند .وی
گفت :بیشترین میزان بافت فرسوده نیز در مناطق15 ،10،12،14 ،
و  17قرار دارد.

تمدید تخفیف ۲۵درصدی
عوارض ساخت در تهران

رییس شورای اسالمی شهر تهران درخصوص یک فوریت الیحه
اخذ مطالبات حوزه شهرسازی نیز اظهار کرد :در این الیحه ،تخفیف
۲۵درصدی عوارض ساخت و ساز برای کسانیکه بهصورت نقدی
پرداخت خواهند داشت ،در نظر گرفته است.
مهدی چمران تاکید کــرد :این تخفیف برای یک ماه دیگر تمدید
شد و شــهروندان می توانند عوارض ساختمانی را نقدی پرداخته و
 ۲۵درصد تخفیف بگیرند .وی در خصوص پیشنهاد اصالح قانون
تعارض منافع نیز گفت :این جزو مســائل داخلی شوراســت و ما با
گفتوگوی داخلی آن را حل میکنیم.

تسهیالتی 2برابری
برای دانشجویان متأهل

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت :در سال تحصیلی
جدید تســهیالت دانشــجویی مجردها ۳۰درصد و تســهیالت
دانشــجویان متأهل ۶۰درصد افزایش یافت.مسعود گنجی افزود:
وام ودیعه مســکن متاهلی نیز با افزایش ۳۰درصدی در تهران به
 ۳۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان رسیده و این رقم در سایر کالن شهرها
 ۲۶میلیون تومان و در سایر شهرها به  ۱۹میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
افزایش یافته اســت.وی اظهار کرد :برای سکونت دانشجویان در
خارج از خوابگاههای ملکی دانشــگاههای کشور ،مبلغ تسهیالت
ودیعه مسکن دانشجویان به دو برابر افزایش یافته است.

تاکید براستفاده از همه ظرفیتها
برای مبارزه با مواد مخدر

دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در امر مبارزه
با موادمخدر باید از همه ظرفیتها استفاده کرد ،گفت :یکی از این
ظرفیتها نیز بنیاد شهید است ،خانواده شهدا و ایثارگران میتوانند
در پیشگیری از اعتیاد موثر باشند.اسکندر مومنی خاطرنشان کرد:
ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهار حوزه مقابله ،پیشگیری ،درمان و
توانمندسازی ،فعالیتهایی را انجام می دهد .وی با اشاره به حوزه
مقابله افزود :ایران از  ۴۰سال گذشته تاکنون اقدامات گسترده ای
را انجام داده است ،به طوری که سازمان بینالملل به طور رسمی از
اقدامات کشورمان تقدیر و تشکر میکند.

هنرمندان خواستار تعیین اهداف عرصه سینما شدند

رویکرد انقالبی در جشنواره چهلم
جشــنوارههای هنری همواره ویترین
سارا طالبی زاده
«هنر» یک کشــور ،جامعه و هنرمندان
گروه فرهنگی
آن محسوب میشــوند .جشنوارههای
«فجر» جدای از این مهم ،بیانگر ساختار
فرهنگیهنری ایران در راستای اهداف انقالب اسالمی نیز هستند؛ اهدافی
که در برخی اوقات به دلیل کجسلیقگیها نادیده گرفته شده است.
چهل سالگی فیلمها در جشنواره چهلم
جشنواره فیلم فجر را قطعا میتوان یکی از مهمترین جشنوارههای هنری کشور بعد از پیروزی
انقالب اسالمی نامید؛ جشنوارهای که امسال در ایستگاه چهلم قرار گرفته و در واقع جوانی را
پشت سر گذاشته و به گفته بسیاری از منتقدان و کارگردانان این بلوغ سینمای ایران باید در
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر ،به چشم بیاید .اهمیت این جشنواره و سایر جشنوارههای
فجر در ایستگاه کنونیشان آن قدر است که حتی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی بر آن صحه گذاشته و با تشریح آخرین وضعیت جشنوارههای فرهنگی و هنری فجر،
اظهارکرده است :همزمان با فرارسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی در بهمن ماه  ۱۴۰۰جشنوارههای فجر باشکوه هرچه تمامتر برگزار خواهد شد.
جشنواره چهلم ،دوره پرباری از نظر توجه به سینمای انقالبی باشد
در خصوص برگزاری جشنواره فیلم فجر ،تاکیدات بر توجه به سینمای انقالبی معطوف شده
است .در این خصوص جواد اردکانی کارگردان سینما معتقد است که چهلمین جشنواره فیلم
فجر ،دوره پرباری از نظر توجه به سینمای انقالبی باید باشد.
وی با اشاره به چهلمین دوره جشنواره بیان کرد :چهلمین جشنواره فیلم فجر در تعریف خود
رویکردهای خوبی دارد و اگر آثار ســینمای ایران با رویکردهای انقالبی تولید شده باشند،
ویترین جشنواره بسیار مطلوب است و هرچه این رویکردها کمرنگتر باشند ،باید نسبت به

تقویت محتوایی ســینما اهتمام کرد تا در دورههای بعدی جشنواره بتوان به یک چشمانداز
مطلوب رسید.
کارگردان «به کبودی یاس» اضافهکرد :من تصور میکنم با توجه به ساخت فیلم در شرایط
کرونایی ،فیلمها از لحاظ کمیت و کیفیت با مشــکالتی روبهرو هستند ،اما در هر صورت،
این توقع هست که در جشــنواره چهلم ،دوره پرباری از نظر توجه به سینمای انقالبی پیش
رو داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت پرداختن به مضامینی با رویکرد دیپلماسی فرهنگی ،دفاع مقدس و
منافع ملی در سینمای ایران اظهار کرد :سینما میتواند هر محتوایی را با خود به همراه داشته
باشد و باید به ساخت فیلم با این مضامین هم ورود کرد ،اما نکته اساسی این است که قاعدتا
این مضامین از سوی مراکز دولتی ارائه میشود و روی آنها سرمایه گذاری صورت میگیرد.
ما باید روی این نکته دقیق شویم که این دست فیلمها با چه کیفیتی ساخته میشوند و آیا مورد
استقبال مخاطب قرار میگیرند یا نه ،چرا اصل بازگشت سرمایه و جلوگیری از سرمایهسوزی
در سینمای ایران ،از اهمیت باالیی برخوردار است .یک تحلیل هم این است که اگر فقط بخش
دولتی روی چنین مضامینی سرمایهگذاری کند و بخش خصوصی رغبتی نسبت به فعالیت در
این حوزه نداشته باشد ،دهه به دهه تولیدات ارزشی کمتر میشود و این روند ادامه مییابد.
جشنواره فجر ویترین آثار مروج اخالق
عباس رافعی ،کارگردان و تهیهکننده سینما نیز دراین باره گفت :اگر یک دورنما و چشمانداز
برای سینمای ایران داشته باشیم ،دیگر رنگ فیلم ضعیف و مبتذل را نخواهیم دید.
وی درباره ضرورت بازنگری در بخش سیاســتهای کالن جشنواره فیلم فجر اظهارکرد:
به نظر من هنگامی که تصمیم گرفته شد به مناسبت جشنهای پیروزی انقالب ،به سمت
فیلم و سینما حرکت کنیم و جشنواره داشته باشیم ،قرار بود که در این رویداد فیلمهایی که در
راستای اهداف انقالب اسالمی هستند ،به نمایش درآیند .در آن ایام حتی بحث مسابقه و جایزه
هم در میان نبود .اما رفتهرفته با تغییر سیاستها و رشد و رونق فیلمسازی ،از جشنواره فیلم

معارف

همکاری امور مساجد با آستان قدس رضوی
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رســیدگی به امور مساجد از اجرای طرح «عملیات محله محور ،مسجد
پایه» در سطح مساجد تهران خبرداد و گفت :یکی از برنامهها در این راستا ،طرح «میز خدمت» در بیش از
 ۱۰۰مسجد استان تهران است .حجتاالسالم حجتاهلل ذاکر در گفتوگو با فارس با بیان اینکه یکی از
برنامههای امور مساجد اجرای طرح «عملیات محله محور ،مسجد پایه» است اظهارکرد :این طرح حدود
یک سال است به صورت مستمر در سطح مساجد استان تهران اجرایی میشود که با همت ائمه جماعات
و در تعامل با دیگر دستگاهها همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی،
خدمات اجتماعی را در محلههای استان تهران ارائه میکند .وی افزود :در این طرح ،شبکهای متشکل از
مساجد فعال و محوری ایجاد کردیم که در حال حاضر ۳۸۰مسجد در آن فعال است و بنا داریم تمام برنامهها
و تعامالت دستگاهی برای مساجد را در این قالب پیش ببریم تا به مرور این شبکه به بلوغ برسد .ذاکر گفت:
تالش مرکز رسیدگی به امور مساجد بر این است که هر مسجدی با توجه به ظرفیت ،منابع انسانی و مالی
خود بتواند حداکثر کارکردهای خود را در محالت فعال کند و در محورهای تربیتی ،فرهنگی ،آموزشی به
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن آموزش و خدمات الزم را ارائه کند .معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی
به امور مساجد خاطرنشان کرد :طرح «میز خدمت» در بیش از ۱۰۰مسجد استان تهران با همکاری دبیرخانه
کانونهای خدمت رضوی وابســته به آستان قدس رضوی راهاندازی شده است و در محورهای سالمت،
مشاورههایحقوقی،خانوادگیوتحصیلیباحضورکارشناسانوخدماتپزشکیتوسطپزشکانکههمگی
از خادمیاران حرم رضوی هستند ،ارائه خدمت میکنند.

فجر ،تنها نام «فجر» ماند .البته این نام ،دلیل بر آن نشد که تنها موضوع انقالب و ارزشهای
انقالب اســامی در آثار به نمایش درآیند بلکه جشنواره فیلم فجر تبدیل به یک «جشنواره
سینمایی» شــد؛ به همین علت است که در این سالها ،گاه فیلمهایی به نمایش درآمدند و
جایزه گرفتند که نه تنها هیچ نسبتی با انقالب اسالمی نداشتند بلکه اگر در کنه و الیه زیرین
آن بنگریم ،متوجه فاصلهها و عنادهایی هم میشــویم! بدین ترتیب متولیان جشنواره (به
خصوص در چند سال گذشته) آرامآرام تصمیم گرفتند نام جشنواره را در بخش بینالمللی،
«جشنواره فیلم ایران» بگذارند و آن را از جشنواره فیلم فجر جدا کنند.
کارگردان «کیمیا و خاک» و «راز مینا» با اشاره به راهکار تغییر سیاستگذاری جشنواره چهلم
و قرار گرفتن جشنواره در راستای گفتمان و سیاستهای انقالب اسالمی ،افزود :جشنواره
فیلم فجر باید شــامل فیلمهایی باشد که مروج اخالق و تحکیمکننده بنیان خانواده و موارد
مورد نیاز جامع ه باشند.
وی تأکید کرد :در مقطع فعلی نمیتوانیم تنها فیلمهایی بسازیم که در مورد حوادث انقالب
و جنگ باشند بلکه باید زمینهای را فراهم کنیم تا فیلمهایی ساخته شوند که بتوانند بر جامعه
امروزی تأثیر داشته باشند.
رافعی با بیان اینکه جشــنواره فیلم فجر در این ســالها اهداف مشخصی را دنبال نکرده،
تصریحکرد :سیاستهای سینمایی جمهوری اسالمی ایران در این سالها در راستای اهداف
مشخصی نبوده و هیچگاه اعالم نشده که در سینما در جستجوی چه چیزی هستیم و سینما
را برای چه میخواهیم .متاســفانه هر مدیر سینمایی روی کار آمد ،برای خود برنامههایی را
در نظر گرفت و مدیر بعدی ،برنامههای مدیر قبلی را لغو کرد و و برنامههای جدیدی را اعالم
کرد! یک مدیر گفت «مدرسه ملی سینما» را ایجاد کنیم و مدیر بعدی به دنبال انحالل آن و
ایجاد جشنوارههای مختلف بود سیاستگذاریها ،قائم به فرد بود و مشخص نبود قرار است
به کجا برسد .حتی امروز کتابچهای در مورد تکلیف سینمای ایران نداریم و نمیدانیم سینمای
ایران قرار است به کجا برود که این موضوع اصال مطلوب نیست.
وی تاکید کرد :ما میتوانیم نســل جدیدی از ســینماگران مؤمن و متعهد را تربیت کنیم و

عکس خبر

معلی  ۳۳نمایشگاه خوشنویسی برگرفته از «آیه تطهیر»

فرهنگســرای اندیشه با برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «معلی  »۳۳از شهروندان دعوت میکند به تماشای آثاری که در تکریم اهل
بیت(ع) نگاشته شدهاند ،بنشینند.عنوان این نمایشــگاه خوشنویسی برگرفته از آیه  33سوره احزاب است که در روایات شیعیان به آیه
تطهیر معروف است؛ برهمین اساس ،این نمایشگاه به پاسداشت و تکریم مقام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم میپردازد.

فیلمهایشان را ببینیم .اگر چنین رویکردی در سینمای ایران وجود داشت ،فیلمسازان متعهدی
که با فیلمهای دفاعمقدس وارد ســینمای ایران شدند ،تبدیل به سینماگرانی نمیشدند که
فیلمهای مبتذل و سطح پایین بسازند.

موسیقی

دالیل تاخیر در برگزاری کنسرتها

سرپرســت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ازشرایط برگزاری کنسرت در داخل کشور سخن
گفت.
محمود شالویی با اشاره به محدودیت و تعطیلیهای ناشی از انتشار ویروس کرونا که دامنگیر اهالی و اماکن
فرهنگیهنری شد ،بیان کرد :با آغاز دولت سیزدهم و شتاب در واکسیناسیون عمومی وضعیت برای همگان
بهتر شده است؛ همین امر باعث شد نحوه برگزاری فعالیتهای فرهنگیهنری مجدداً بازبینی شود.
وی افزود :خوشبختانه سالنهای سینما و نمایش از هفتههای پیش بازگشایی و با استقبال خوب مخاطبان
مواجه شــدند .بحث برگزاری کنسرت هم در ســتاد مقابله با کرونا مورد بررسی قرار گرفت و وزیر ارشاد هم
پیگیری مجدانه برای بازگشایی سالنهای موســیقی انجام دادند .در نهایت مقرر شد که هنرمندان عرصه
موسیقی هم فعالیتهای خود را از سر بگیرند.
سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه سالنهای موسیقی از یکم آذرماه اجازه
بازگشایی و فعالیت داشتهاند ،گفت :در حال حاضر مشکل برگزاری کنسرت از سوی وزارت ارشاد نیست بلکه
به عدم توافقهای مالی بین تهیهکننده و مدیران سالن مربوط میشود .فقط بحث مجوز در دست ما است که
از اول آذرماه به هر تهیهکننده واجد شرایط اعطا میشود.
شــالویی در خصوص افزایش قیمت بلیط کنسرتها هم توضیح داد :از دوستان تقاضا کردیم که قیمتها و
نرخهای جدید را مورد بررسی قرار دهند تا افزایش چشمگیر در این بخش نداشته باشیم .امیدواریم تهیهکننده
و سالندار به یک توافق برسند ،ما دوست نداریم که هیچ کدام از اعضا ضرر مالی متحمل شوند.

