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خطرات تولید سریالهای پربازیگر در اوج کرونا

کریم اکبری مبارکه بر اثر کرونا درگذشت

زنگها برای که به صدا در میآیند؟!

از «مرگ یزدگرد» تا «ابن ملجم»

کریم اکبری مبارکه بازیگر باسابقه تئاتر،
سینما و تلویزیون درگذشت.
به گزارش ایسنا ،این بازیگر متولد سال ۱۳۳۲
در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر تحصیل
کرده بود که پنجشنبه  ۸آبان ماه به دلیل کرونا
از دنیا رفت.
نوید اکبری مبارکه  -فرزند این بازیگر  -با تایید
این خبر به ایسنا گفت :پدرم در روزهای اخیر
مشغول بازی در سریالی بود که یکی از عوامل
آن و بعد هم خانم الله اسکندری مبتال به کرونا
شدند و با توجه به بیماری زمینهای که پدر من
داشتند ،بیماری تمام ریهاش را درگیر کرد .او
افزود :چند روز قبل عکس ریه از ایشان گرفته
شد ولی داروها موثر نبودند و دیروز صبح که
پدر را در بیمارستان بستری کردیم در فاصله
 ۲۴ساعت فوت کردند و همه ما در شوک
هستیم .وی اضافه کرد :در این باره بیمارستان
هم کوتاهی کرده و دارویی را که باید استفاده
میکرده به پدرم تزریق نکردند چون میگویند
نداشتند درحالی که اگر گفته بودند ما آن را
تهیه میکردیم.
کریم اکبری مبارکه که در فیلمهای مرگ
یزدگرد ،مسافران ،دیدار ،چند میگیری گریه
کنی؟ روزهای زندگی ،قندون جهیزیه و عطر
داغ بازی کرده است ،از آخرین کارهایش
در تلویزیون سریال بچه مهندس بود ولی
معروفترین اثرش در سیما نقش ابن ملجم در
سریال امام علی علیهالسالم است .همچنین
بازی در نمایشهای پهلوان اکبر میمیرد ،کوچ
بهزاد فراهانی ،مرگ یزدگرد بهرام بیضایی ،از
خاک تا افالک محمود فرهنگ ،سیمرغ سیمرغ
قطبالدین صادقی ،بیا تا گل برافشانیم مجید
جعفری و باغ آلبالو اکبر زنجانپور بخشی از
کارهای او در تئاتر است.

فرهنگوهنر

درست است مختصات بیماری کووید ۱۹به گونهای است که
به طور قطع نمیتوان اعالم کرد ،قربانی آن ،دقیقا چگونه و
چه زمان پذیرای این ویروس منحوس شده است ،اما قطع به
یقین یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از انتقال این
بیماری ،بارها و بارها پرهیز از اجتماعات گروهی و فعالیتهای
دستهجمعی عنوان شده است؛ شرایطی که با ذات ساخت
یک پروژه تلویزیونی آن هم از نوع پربازیگرش همخوانی
چندانی ندارد؛ خصوصا که بازیگران هم چارهای جز برداشتن
ماسکهایشان مقابل دوربینها ندارند.
ایسنا نوشت :از طرفی «آنتن تلویزیون را نمیتوان خالی نگه
داشت و هنرمندان هم همچون کارکنان سالمت برای سالمت
روح مردم تالش میکنند»؛ این توجیهی نسبتا منطقی است
که این روزها از سوی تهیهکنندگان سریالها عنوان میشود
و با همین رویکرد هم در شرایطی که آمار قربانیان کرونا در
کشور طی یک روز به بیش از  ۳۶۰نفر رسیده است ،پروژههای
متعدد تلویزیونی با تعداد بازیگران باال همچنان در شهرهای
مختلف کشور میتازند و هنرمندان هم چارهای جز همراهی
و پذیرش این شرایط ندارند؛ این در حالی است که تلویزیون
میتوانست با کمی مدیریت بیشتر و هماهنگ کردن شرایط
ساخت سریالهای پربازیگر و برنامههای پرعوامل با اوج
و فرود کرونا در کشور ،تا حدودی از مشکالت و خطرات
احتمالی بکاهد.
خصوصا که برخی پروژهها در بدو امر و با ابتالی خفیف چند
بازیگر به کرونا ،پیش از آن که فاجعهای جدیتر رقم بخورد،
زنگ هشدار را برای سازندگانشان به صدا درمیآورند اما
متولیان امر معموال یا هشدارها را نمیشنوند و یا گوشهایشان
را میگیرند تا نشنوند.
سریال «جشن سربرون» به عنوان آخرین پروژهای که
مرحوم کریم اکبری مبارکه در آن بازی کرده و بسیاری ابتالی
او به کرونا را به ایفای نقش در این مجموعه نسبت میدهند،
پیشتر با هشدار ابتالی الله اسکندری به کرونا همراه شده
بود .اسکندری  ۲۸مهر ماه از ابتال به ویروس کرونا خبر داد
و عنوان کرد که با وجود رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی و
زره پوش شدن ،باز هم به این بیماری دچار شده است .او در
همان زمان عنوان کرد که نگران همکارانش است که چند روز
گذشته طی تصویربرداری سریال همراهش بودهاند.
درپی این اظهارات ،ایسنا در تماس با حس نجاریان ،تهیه
کننده جشن سربرون وضعیت سالمت سایر عوامل را جویا
شد که او گفته بود« ،خدا را شکر بقیه عوامل فعال حاشان
خوب است .ما تمهیدات زیادی را در نظر گرفته بودیم.
معلوم نیست این بیماری چطور آدمها را گرفتار میکند» .این
تهیهکننده با بیان اینکه  ۲۹مهر ماه از همه عوامل و بازیگرانی

درگذشت کریم اکبریمبارکه بر اثر کرونا ،در شرایطی که مشخص شد همین اواخر و در اوج شیوع این ویروس در کشور ،مقابل
دوربینهای یک سریال تلویزیونی بود ه است ،حاال صدای بلند آژیرهای قرمز را برای پروژههای پربازیگر تلویزیونی به صدا درآورده
ل بودند،میتوانست زنگ خطری
است؛ هرچند پیشتر هم ابتالی چند بازیگر به کرونا در شرایطی که آنها هم درگیر بازی در سریا 
به حساب آید برای پیشگیری از اتفاقاتی بزرگتر از این دست.
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گزارشی از فعالیت های سازمان ایمیدرو طی یکسال
که سر صحنه بودند قبل از اینکه جلوی دوربین بروند تست
ه تستها هنوز
کامل گرفته شده است ،افزوده بود  :نتیج 
مشخص نشده است .باید جواب تستها بیاید تا ببینیم

خدای ناکرده شخص دیگری گرفتار بیماری نشده باشد؛ اما
به نظرمان بقیه سالمت هستند چون نشانههایی در کسی
نیست.

حاال بعد از حدود  ۱۰روز از آن اتفاق ،متاسفانه خبر
درگذشت یکی از بازیگران سریال منتشر می شود؛ خبری که
بسیاری از هنرمندان را منقلب و نگران کرده و البته تاکنون
با واکنشی رسمی از سوی مسووالن صداوسیما همراه نبوده
است.
هرچند تهیهکننده بار دیگر تنها فردی است که در مقام
پاسخ برمیآید و تاکید میکند که همه پروتکلهای الزم را
رعایت کردهاند.
از عوامل صحنه تست گرفتهاند ،گریمورها هم تستهایشان
منفی بوده است .کریم اکبری هم سر صحنه بوده که پزشک
با تبسنجی متوجه شد او حالش خوب نیست و بالفاصله از
سر صحنه او را به منزل فرستادیم .از هفته پیش در منزل در
حال استراحت بود که چند روز پیش به دلیل وخامت حالش
او را در بیمارستان بستری کردند و حاال هم پس از درگذشت،
برای احترام به وی ،به مدت سه روز سریال را متوقف کردهاند.
فاطمه معتمدآریا ـ رئیس انجمن بازیگران خانه سینما ـ از
نخستین واکنشدهندگان به این اتفاق بود .او در یادداشتی
آرزو کرد که به بهای سنگین جان باختن هنرمندان تکرارناشدنی
تئاتر و سینما ،تدابیری فوری و موثر برای دور کردن سایه شوم
و مرگبار این بیماری از محیط کاری بازیگران اندیشیده شود.
سید غالمرضا موسوی ،رییس اتحادیه تهیهکنندگان سینمای
ایران هم تاکید کرد که تهیهکنندگان در پروژههای سینمایی و
سریالها مدیر و مسئول پروژه هستند و بنابراین انتظار میرود
که همچنان با رعایت پروتکلهای بهداشتی حافظ جان تک تک
اعضای پروژه باشند و اجازه ندهند که فرد یا افرادی با عدم رعایت
نکات بهداشتی به جان دیگر همکاران پروژه لطمه وارد کنند.
اما الله اسکندری پس از درگذشت همکارش چنین نوشت:
«آقای مبارکه عزیز  ...انسان شریف  ...بازیگر بیحاشیه ...
چه مظلومانه از میان ما رفتید .با احساس مسئولیتی که
داشتید برای این که کار گروه لنگ نماند با وجود ضعفی
که داشتید جلوی دوربین رفتید  ...و گفتید دخترم باید در
این حرفه صبوری کنید  ...و این شد نتیجه صبوری شما ...
و حسرت و افسوسی که بر دل همه گذاشتید  ...جایتان تا
همیشه سبز خواهد ماند ...
روزهای سیاه کرونا رکورد میزند و روزانه بالغ بر  ۴۰۰نفر از
هموطنانمان جان خود را از دست میدهند .خیلی از مشاغل
تعطیل شده است اما ظاهرا سینما و تلویزیون جزو شغلها
به حساب نمیآیند و من و همکارانم در بدترین شرایط باید در
م  ......چرا نهادهای مربوطه به این
صحنه حضور داشته باشی 
اتفاقات ورود نمیکنند تا حداقل برای مدتی تولید پروژهها را
متوقف کنند  ...آیا حتما باید جان عزیز همکار دیگری گرفته
شود تا متوجه بحرانی بودن شرایط شویم!!» .

دکتر سعید طلوعی شهردار کرمانشاه:

آنها که دور می نشینند  ،فقط حرف می زنند و کاری انجام نمی دهند اعتماد مردم را کم کرده اند
باید تالش کنیم تا اعتماد مردم برگردد
شــهردار کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه امکانــات شــهر محــدود اســت و بایــد بــا اولویــت
بنــدی توزیــع شــود گفــت :نمــی توانیــم شــهر را فــدای منافــع عــده ای کنیــم و همه
بایــد یــاد بگیرنــد بــه خاطــر مــردم و شــهر منافــع شخصیشــان را کنــار بگذارنــد.
دکتــر ســعید طلوعــی در نشســت خبــری بــا بیــان اینکــه شــهر پویــا و فعال اســت و
تمــام امــورات شــهر کمافــی ســابق جریــان دارد گفــت :در ایــن یــک ســال و نیمــی
کــه بــه عنــوان شــهردار کرمانشــاه خدمــت کــردم ،تــاش داشــتم کــه کمتــر حــرف
زده و بیشــتر عمــل کنــم ،چــرا کــه گــوش مــردم از حــرف پــر اســت و در حــال
حاضــر فقــط کار و عمــل مــی خواهنــد.
وی افــزود :متاســفانه آنهــا کــه دور مــی نشــینند و فقــط حــرف مــی زننــد و کاری
نمــی کننــد اعتمــاد مــردم را کــم کــرده انــد و حــال بایــد خیلــی کار و تــاش
کنیــم تــا دوبــاره ایــن اعتمــاد برگــردد.
وی تصریــح کــرد :بــه طــور مثــال در محلــه آقاجــان زمانــی کــه بــرای آســفالت
محلــه مراجعــه کردیــم مــردم برخــورد قهــری داشــتند ،امــا وقتــی دیدنــد کار
آســفالت محلــه بــا تمــام ســختی هــا و بصــورت دســتی در حــال انجــام اســت
خودشــان پــای کار آمدنــد و کمــک کردنــد و بــه خاطــر همیــن اقــدام کوچــک کــه
حداقــل حــق آنهاســت ،چقــدر قدردانــی کردنــد.
شــهردار کرمانشــاه تاکیــد کــرد :خــادم مــردم بــودن بــه حــرف زدن و شــعرخواندن
نیســت و بایــد در عمــل ثابــت کــرد و نشــان دادکــه خــادم واقعــی مــردم هســتیم
و تمــام تاشــمان را بــرای رفــاه آنهــا بــه کار مــی گیریــم.
وی افــزود :مــردم خدمــت ببیننــد خودشــان اعتمــاد مــی کننــد و نیــازی بــه حــرف
زدن نیســت ،همیــن کــه دروغ نگوییــم و بــا مــردم صــادق باشــیم و بــرای رفــاه آنهــا
کار کــرده  ،بــد عهــدی نکنیــم مــردم هــم بــه مــا اعتمــاد کــرده و هــم قــدردان
خدمــات مســئوالن خواهنــد بــود.
● برخی «کرونا» را برای کار نکردن بهانه کردهاند
 230هزار تن آسفالت در معابر شهر ریخته شده
طلوعــی بــا اشــاره بــه فشــارهای تحریــم و کرونــا گفــت :متاســفانه برخــی کرونــا را
بهانــه ای بــرای کار نکــردن کــرده انــد و بســیاری کارهــا و برنامــه هــا را بــه همیــن
خاطــر تعطیــل کــرده انــد ،امــا در شــهر کرمانشــاه علــی رغــم ایــن شــرایط و بــا
وجــود فشــارهای ســخت تحریــم ،کارهــا و پــروژه هــا ادامــه دارد و شــهر فعــال اســت.
وی افــزود :در طــول مــدت شــیوع کرونــا ،پــروژه هــای شــهری بــه قــوت خــود
ادامــه داشــته و خوشــبختانه شــهر بــا همــکاری خــوب مــردم و رســانه هــا و

مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر بــه ســمت آبادانــی در حــال حرکــت اســت.
شــهردار کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه نهضــت خوبــی در حــوزه آســفالت شــهر صــورت
گرفتــه گفــت :در مــدت  18مــاه گذشــته  230هــزار تــن آســفاالت در ســطح معابــر
و خیابــان هــای شــهر ریختــه شــده کــه کار بزرگــی اســت.
وی افــزود :اولویــت آســفالت بــا معابــر حاشــیه نشــین اســت و اگــر ســری بــه
محــات حاشــیه شــهر بزنیــد متوجــه تفــاوت اوضــاع نســبت بــه ســالهای گذشــته
خواهیــد شــد.
●تدوین «سند چشم انداز توسعه کرمانشاه»
با همین مدل پیش برویم تا  4سال دیگر کار زمین مانده در شهر نداریم
طلوعــی تاکیــد کــرد :اگــر کارهــا بــه همیــن منــوال پیــش بــرود و بــا همیــن
مــدل فعلــی کار کنیــم ،ظــرف چهــار ســال آینــده درتمــام حــوزه هــای عمرانــی،
ترافیکــی و خدمــات شــهری عمــا کارهــا تکمیــل شــده و تمــام مــی شــود و فقــط
کارهــای نگهــداری و رنــگ آمیــزی جــداول و ...باقــی خواهــد مانــد و عمــا پــروژه
هــای بــزرگ شــهر بــه ســرانجام مــی رســد.
طلوعــی از تدویــن ســند چشــم انــداز توســعه شــهر کرمانشــاه خبــر داد وافــزود:
مشــاور طــرح گرفتــه شــده و بــه زودی ایــن ســند تدویــن و در اختیــار همــگان
گذاشــته مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تدویــن ایــن ســند گفــت :بــا وجــود ایــن ســند مدیــران
آینــده نمــی تواننــد ســلیقه ای در خصــوص امــور حکومتــی شــهر تصمیــم بگیرنــد
و همــه اصــول شــهر طبــق قاعــده پیــش خواهــد رفــت.
طلوعــی از الکترونیکــی کــردن اســناد و پرونــده هــای شــهرداری خبــر داد وافــزود:
انجــام ایــن کار کــه هــم اکنــون در حــال انجــام اســت مفســده را در شــهرداری
پاییــن آورده و شــهرداری را بــه ســمت شیشــهای شــدن پیــش مــی بــرد و موجــب
تســریع در امــورات مــردم و شــهر و شــهرداری خواهــد شــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه موانــع بســیار در راســتای اجــرای هــر پــروژه ای در
کرمانشــاه گفــت :متاســفانه بــه محــض اینکــه مــی خواهیــم پــروژه ای را شــروع
کنیــم ،ســنگ انــدازی هــا شــروع مــی شــود و آدم مــی مانــد کــه ســنگ هــای
مســیر را جمــع کنــد یــا کارهــای پــروژه را پیــش ببــرد.
شــهردار کرمانشــاه بــه مقاومــت هــای صــورت گرفتــه در راســتای اجــرای پیــاده
راه پارکینــگ شــهرداری اشــاره کــرد وافــزود :ابتــدای برخــی بــا ایــن طــرح بــدون
اینکــه شــناختی نســبت بــه آن داشــته باشــند مخالفــت کردنــد ،امــا وقتــی نتیجــه

کار را دیدنــد کــه باعــث رونــق کســب و کار در ایــن محــدوده هــم شــده ،همــان
هــا کــه مخالــف بودنــد اســتقبال کردنــد.
● برای پیاده راه سازی «مدرس» کسبه باید طومار رضایت امضا کنند
طلوعــی بــه برخــی مخالفــت هــا در خصــوص پیــاده راه ســازی خیابــان مــدرس
هــم اشــاره کــرد و گفــت :اجــرای ایــن پــروژه یــک کار ســنگین و دشــوار اســت و
بــه خاطــر بهبــود وضعیــت ایــن محــدوده تــاش داریــم ایــن طــرح را انجــام دهیــم.
وی افــزود :اجــرای ایــن طــرح بــه اینصــورت اســت کــه حدفاصــل کوچــه لکهــا تــا
میــدان شــهرداری ســابق قــرار اســت بصــورت پیــاده راه اجــرا شــود .فــاز اول ایــن طــرح
تــا چهــارراه مــدرس بطــول  1400متــر اجــرا خواهد شــد کــه محــدوده وســطی خیابان
بصــورت دو الیــن رفــت و برگشــت بــرای خــط ویــژه اتوبــوس در نظــر گرفتــه شــده و در
دو طــرف هــر کــدام بــه عــرض ســه تــا چهــار متــر بصــورت پیــاده راه اجــرا خواهد شــد.
شــهردار کرمانشــاه تصریــح کــرد :حتــی برنامــه داریــم در فازهــای بعــدی تمــام
تابلوهــای کســبه در مســیر پیــاده راه یکدســت شــده و ظاهــری زیبــا بــه خــود
بگیــرد و از ایــن آشــفتگی خــارج شــود.
طلوعــی تاکیــد کــرد :قطعــا پیــاده راه ســازی ایــن محــدوده بــه افزایــش رونــق
کســب و کار کســبه مســتقر در آن کمــک خواهــد کــرد ،البتــه اصــراری بــرای
اجــرای ایــن طــرح بــا آن همــه دشــواری و ســختی اجــرا نداریــم و اعــام کــردم تــا
زمانــی کــه کســبه ایــن محــدوده طومــار امضــا نکننــد کــه خواســتار اجــرای ایــن
طــرح هســتند ،آن را انجــام نمــی دهیــم.
●  560مغازه «ضایعاتی» در شهر داریم
روزی  3بار زباله جمع می کنیم
شــهردار کرمانشــاه در ادامــه بــه پــروژه انتقــال مشــاغل مزاحــم ضایعاتــی از
شــهر هــم اشــاره کــرد و افــزود :در حــال حاضــر  560مغــازه ضایعاتــی در ســطح
شناســایی شــده کــه بایــد بــه خــارج از شــهر منتقــل شــود.
وی افــزود :بــرای انتقــال ایــن مشــاغل مزاحــم ،محــدوده ای در انتهــای شــهرک

ماحســینی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن محــدوده غرفــه غرفــه شــده و
مشــاغل مزاحــم ضایعاتــی بــه آنجــا منتقــل مــی شــوند.
طلوعــی بــه مشــکات جمــع آوری زبالــه در شــهر هــم اشــاره ای داشــت و افــزود:
در حــال حاضــر عمــده ماشــین آالت جمــع آوری زبالــه فرســوده انــد و خریــد
دســتگاه هــای نــو هزینــه بــر اســت و تــاش داریــم بــا تعمیــر دســتگاه هــای فعلــی
همچنــان از آنهــا اســتفاده کنیــم.
وی افــزود :متاســفانه در شــهر کرمانشــاه بــه جــای یکبــار ،روزانــه ســه بــار جمــع
آوری زبالــه داریــم و علــت ایــن اســت کــه مــردم ســر یــک ســاعت مشــخص زبالــه
هــا را در مخــازن یــا جلــوی درب منــازل نمــی گذارنــد و همیــن امــر موجــب
فرســودگی دســتگاه هــا و خســتگی نیروهــای خدمــات شــهری شــده و الزم اســت
در ایــن زمینــه فرهنــگ ســازی صــورت گیــرد.
●نمی توانم کرمانشاه را فدای منافع شخصی عدهای کنم
وی در ادامــه در خصــوص رابطــه شــورای شــهر و شــهرداری کرمانشــاه ،گفــت:
خوشــبختانه شــورای شــهر همــکاری خوبــی بــا شــهرداری دارد و در انجــام امــور
شــهر کمــک میکنــد و ایــن میــان تنهــا برخــی اعضــای شــورا هســتند کــه
نظــرات مخالــف دارنــد و نظراتشــان بــرای مــا قابــل احتــرام اســت.
طلوعــی تصریــح کــرد :همــه مــا بایــد یــاد بگیریــم بــرای مــردم و شــهر تــاش کنیــم.
بــه شــخصه نمــی توانــم شــهر را فــدای خواســته هــا و منافــع شــخصی عــدهای کنــم.
وی افــزود :امکانــات شــهر محــدود اســت و بایــد طبــق برنامــه ریــزی و اولویــت بندی
هزینــه کنیــم و بــرای همیــن نمــی توانــم بــرای انجــام امــور شــهر بــه حــرف ایــن و
آن و خواســته شــخصی هرکســی گــوش دهــم .شــهر بــرای مــن در اولویــت اســت.
شــهردار کرمانشــاه تاکیــد کــرد :اگــر همــه یــاد بگیریــم منافــع شــخصی را کنــار
بگذاریــم و تنهــا بــه آبادانــی شــهر فکــر کنیــم بــاور کنیــد ریالــی اعتبــار دولتــی
هــم نیــاز نخواهیــم داشــت ،چــرا کــه منابــع ثــروت در همیــن شــهر اســت و
میتوانیــم بــا همیــن منابــع شــهر را آبــاد کنیــم.

