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خبر

چرا واکسیناسیون هنرمندان شاغل محقق نمیشود؟

«جایزه ادبیات داستانی زنان»
روی سرعتگیر کرونا

ت و ششمین مراسم اهدای
برگزاری بیس 
«جوایز ادبیات داستانی زنان» ،به علت تمدید
محدودیتهای کرونایی در انگلیس ،دو ماه به
تعویق افتاد.
به گزارش ایرنا از مجله بوک سلر ،پس از آنکه
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس از عقب
افتادن لغو محدودیتهای کرونایی در این کشور
خبر داد ،مراسم اهدای جوایز ادبیات داستانی
زنان سال  ۲۰۲۱دو ماه به تعویق افتاد و از هفتم
ژوئیه ( ۱۶تیر  )۱۴۰۰به هشتم سپتامبر (۱۷
شهریور) موکول شد .کیت ماس ،دبیر این جایزه،
در گفتوگو با بوک سلر گفت :اگرچه از این که
مجبور شدیم مراسم حضوری اهدای جوایز سال
 ۲۰۲۱را به تاخیر بیندازیم ،ناامید شدیم اما برای
چنین سرانجامی برنامهریزی کرده بودیم .ماموریت
جایزه ادبیات داستانی زنان ،تقدیر از صدای زنان
و خالقیت زنان است و حس کردیم امسال ،پس
از  ۱۵ماه ،میخواهیم یک جا دور هم جمع شویم
و از نویسندگان ،خوانندگان و ناشران به درستی
قدردانی کنیم .ماس افزود :نفع این تاخیر در
آن است که به ما دو ماه بیشتر زمان میدهد تا
نامزدهای نهاییمان را تبلیغ کرده و کمک کنیم این
 ۶رمان استثنایی به دست خوانندگان عالقهمند
برسند .با وجود این تعویق دو ماهه ۲۵ ،و ۲۶
خرداد مراسمی با عنوان فستیوال مجازی نامزدهای
نهایی با میزبانی متولیان جایزه ادبیات داستانی
زنان برگزار شد که در آن بازیگران متن آثار راه یافته
به فهرست نامزدهای نهایی را خواندند.
جایزه  ۳۰هزار پوندی ادبیات داستانی زنان از
بیست و شش سال پیش تاکنون هرساله از آثار
داستانی ممتاز ،بلندپروازانه و دست اول که توسط
زنان از سراسر جهان به زبان انگلیسی نوشته
شدهاند ،حمایت و تقدیر میکند.
بریت بنت انگلیسی با نیمه در حال محو شدن،
پاتریشیا الکوود آمریکایی با رمان کسی در این مورد
حرف نمیزند ،کلر فولر انگلیسی با زمین ناآرام،
یا گیاسی نویسنده غنایی-آمریکایی با پادشاهی
متعالی و چری جونز اهل باربادوس با رمان خواهر
یک فرد مسلح چطور خانهاش را جارو میزند،
نامزدهای نهایی جایزه ادبیات داستانی زنان در
سال  ۲۰۲۱هستند و برناردین اواریستو رماننویس
رنگینپوست انگلیسی که با رمان دختر ،زن،
دیگری برنده جایزه بوکر سال  ۲۰۱۹شد ،در راس
هیات داوران امسال این جایزه قرار دارد.

فرهنگوهنر

از کمکاری وزارت بهداشت تا نامه به رئیسجمهوری
فیلمسازی در حالی کرونا هنوز هم به راحتی جوالن میدهد،
ازجمله مشاغل پرخطر به شمار میرود .اوایل اسفند  97بود که
ورود ویروس کرونا به کشور به صورت رسمی تایید شد .از آن
پس وزارت فرهنگ و ارشاد برای چندین ماه کلیه فعالیتهای
فرهنگی و هنری را به حالت تعلیق درآورد .همان ایام بود که
خانه سینما برای جلوگیری از ابتالی اهالی صنعت تصویر و
خانوادههایشان ،پیشنهاد تعطیلی موقت فیلمسازی را مطرح
کرد .به هر صورت برای چندین ماه فعالیت بسیاری از پروژههای
سینمایی متوقف شد اما پس از گذشت چندین ماه ،از آنجا
که مشخص شد به زودی ویروس کرونا از کشور نخواهد رفت،
ساخت برخی فیلمها و سریالها از سر گرفته شد .اما کار کردن
در چنین شرایطی با همکاری یک گروه تولید بزرگ چندان هم
کم خطر و کم استرس نبود.
آبان ماه سال گذشته در جریان موج سوم کرونا ابتالی
نوید محمدزاده ،رضا گلزار و الله اسکندری که البته مشخص
نبود کدامشان در پروژه ساخت فیلم و سریال شرکت داشتند
دوباره این نکته را حائز اهمیت کرد که میزان نظارت بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی بر گروههای سینمایی چقدر است؟
در آن ایام سعید رجبی فروتن ،معاون نظارت و ارزشیابی
سازمان سینمایی در اینباره گفت :بر طبق اعالمی که
اردیبهشت ماه داشتیم تولیدات سینمایی با رعایت دستورالعمل
ستاد ملی مبارزه با کرونا مقابل دوربین میروند و ضروری است
کلیه فعالیتها براساس ضوابط اعالمشد ه ستاد ملی مبارزه با
کرونا درباره واحدهای تولیدی انجام پذیرد و مسئولیت رعایت
این ضوابط با تهیهکنندگان است.
این کشمکشها تا آنجا ادامه یافت که رئیس ستاد مبارزه با
کرونا از وزیر بهداشت خواست که تمامی پروژههای فیلمسازی
تعطیل شوند اما این خواسته با مخالفت وزارت بهداشت و
وزارت ارشاد روبهرو شد و تنها گروهها ملزم به رعایت بیشتر
پروتکلهای بهداشتی شدند.
تقریبا آذرماه بود که همزمان با اوج پیک سوم شیوع ویروس
کرونا در کشور شاهد درگذشت برخی از بازیگران مطرح بودیم،
کسانی همچون کریم اکبری مبارکه ،اکبر عالمی ،کامبوزیا پرتوی،
پرویز پورحسینی ،چنگیز جلیلوند و ...که گنجینههای فرهنگ و
هنر این کشور بودند و شاید به سختی میتوان جایگزینی برایشان
ن ماهها به
یافت .به جز این هنرمندان ،بازیگران دیگری نیز در آ 
کرونا دچار شدهاند .که برخی از آنها بدون آنکه بدانند بیمارند
مشغول به کار بودند و این یعنی خطر ابتالی تمام عوامل یک فیلم
و درگیر شدن خانوادههای آنان با این بیماری.
به هر صورت پس از آنکه واکسن کرونا وارد کشور شد
و واکسیناسیون عمومی آغاز شد ،موضوع واکسیناسیون
هنرمندان نیز بر سر زبانها افتاد .البته کمی قبلتر نیز این
موضوع مطرح شده بود که برخی هنرمندان با بیان اینکه در
زمانبندی سنی و در نوبت خودشان واکسن خواهند زد .ماجرا
از این قرار بود که در اسفند ماه سال گذشته نامهای از سوی
سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت منتشر شد که در
آن خواسته شده بود با توجه به فعالیت هنرمندان در عرصه
فیلمسازی و سریالسازی برای تولید برنامههای هنری با هدف
دعوت مردم به ماندن در خانه ،ترتیبی اتخاذ شود تا سهمیه
الزم برای اولویت واکسیناسیون هنرمندان همپای کادر درمان در

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

معاونکتابخانهملی:

گروه فرهنگ و هنر – در سال  99ما شاهد درگذشت برخی از چهرههای مطرح سینمایی و هنری در اثر ابتال به ویروس کرونا
بودیم .هنوز هم از گوشه و کنار خبر ابتالی برخی بازیگران مشغول به کار به گوش میرسد .گرچه پس از آغاز واکسیناسیون
عمومی ،موضوع در اولویت قرار گرفتن بازیگران مشغول به کار مطرح شده بود اما همچنان مورد تایید قرار گرفتن این موضوع
در هالهای از ابهام است.

تالش کردیم
تا حداقل
هنرمندان
جلوی دوربین
واکسینهشوند
و تولیدات نیز
چه در حوزه
سینما،سریال
و شبکه نمایش
خانگیمتوقف
نشود ،اما وزارت
بهداشت در این
زمینههمراهی
الزم را نداشت
نظر گرفته شود .در بخشهایی از این نامه آمده بود« :یکی از
گروههای موثر در تامین عملی شعار در خانه بمانیم در دوران
کرونا تولیدکنندگان برنامههای سینمایی و تلویزیونی هستند.
جهاد امروز هنرمندان کشور در نگه داشتن مردم در خانه و
سست کردن چرخش ویروس کرونا کمتر از کادر درمان نیست.
مگر میتوان در فیلم یا سریالی با ماسک بر صورت ایفای نقش
کرد؟»
کرمانپور در بخش پایانی نامه خود به همتایش در وزارت
بهداشت پیشنهاد خود را چنین مطرح کرده است« :در
واکسیناسیون اختیاری این دست از برنامهسازان هنری همپای
کادر درمان نگریسته و برای در نظر گرفتن سهمیه الزم برای
آنها تدبیر شود .اگر این پیشبینی از طرف وزارت بهداشت
و ستاد ملی مقابله با کرونا نشود ،تولید آثار هنری به شدت
کاهش یابد و با افزایش خطر ابتال ،شاهد فقدان بیشتر این
عزیزان باشیم».
بزاده که خود را خبرنگار
اما پس از این نامه ،علیرضا وها 
سالمت و پزشکی میداند تا مشاور وزیر بهداشت ،چنین توئیت
کرد« :سلبریتی محترم ،اولویت تزریق واکسن کرونا با پرسنل

پویش «کتاب در حرکت» پاسخ به نیازهای مطالعاتی جامعه است

برابــر رای شــماره  1400/03/03 – 140060318020000509هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچای
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی محمــد لبــاف فرزنــد مجیــد بــه شــماره شناســنامه  921صــادره از
اصفهــان و کدملــی  1287350577بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه
مســاحت  4717مترمربــع پــالک  66فرعــی دز قســمتی از پــالک  37فرعــی از ســنگ  314اصلــی واقــع در
قریــه بنــد بــن میانــده بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اقــای حمیــد خوانســاری و غیــره محــرز
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  740 .م الــف
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :چهــار شــنبه  1400/03/12تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :پنــج شــنبه 1400/03/27
1156
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/07/08 - 139960318018002044هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ابراهیــم فقیهــی فرزنــد غیب الــه به شــماره ملــی  0047392266در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  3140/35مترمربــع بــا مجــزی شــده از  114فرعــی ازســنگ 24
اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  520فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،
خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :نعمــت الــه فردیــن – شــماره زارعانــه  ) 54/05/30-24279محــرز گردیده
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف مــدت یک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در صورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  713 .م
الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/03/12 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/03/27
1126
رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر – علی نصرتی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/12/19 - 139960318018005325هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی امیــد دادرس کنسســتانی فرزنــد نصرالــه بــه شــماره ملــی  6539264348در
ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت  210/98مترمربــع بــا مجــزی شــده از  31/104فرعــی ازســنگ 3
اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2764فرعــی در نظــر گرفتــه شــده
 ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :شــعبانعلی خاکپــوری – شــماره زارعانــه  )51/05/04-75446محــرز
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد  712 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/03/12 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/03/27
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/03/03 - 140060318018000873هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی علــی پــور حســن ســنگری فرزنــد احمــد بــه شــماره ملــی
 6539730713در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  86/22مترمربــع بــا مجــزی شــده از
پــالک  2عرصــه و پــالک  5اعیــان فرعــی ازســنگ  2اصلــی واقــع در قریــه آقــا عســکری بخــش  12گیالن
 ،کــه بــرای آن شــماره  881فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  719 .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/03/12 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/03/27
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/03/03 - 140060318018000876هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی ایمــان مقــدس فرزنــد حمیــد رضــا بــه شــماره ملــی  0060849436در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1157/77مترمربــع بــا مجــزی شــده از  26فرعــی ازســنگ  27اصلــی واقــع در قریــه
گلســرک بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  196فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی (
زارع  :حاجعلــی یعقوبــی) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
 715م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/03/12 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/03/27
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بیمارستانها ،بیماران و سالمندان است .لطفا تقاضای خارج از
نوبت نکنید؛ حتی شما حامی انتخاباتی ».۱۴۰۰
بعد از این توییت بسیاری از هنرمندان در یک اقدام همگانی
با انتشار مطالب و پستهایی در صفحات شخصی خود اعالم
کردند که واکسن کرونا را تا قبل از آنکه اولویتهای اصلی نزنند،
استفاده نمیکنند.
اوایل خرداد بود که این موضوع برای بار دوم مطرح
شد .غالمرضا موسوی ،رییس هیات مدیره اتحادیه صنف
تهیهکنندگان ،درباره رایزنی برای افزوده شدن افراد فعال در
پروژههای سینمایی در فهرست اولویتهای دریافت واکسن
هنرمندان توضیح داد :افرادی که پشت دوربین هستند ،میتوانند
از ماسک استفاده و پروتکلها را هم رعایت کنند ،اما افراد مقابل
دوربین در این زمینه مشکل دارند و امکان ابتال در آنها بیشتر
است .به همین دلیل برای اولویت سوم دریافت واکسن ،خانه
سینما تالش دارد هنرمندان فعال در مقابل دوربین پروژههای
سینمایی و سریالهای شبکه خانگی هم براساس شیوهنامههای
وزارت بهداشت واکسن دریافت کنند .اما در حال حاضر همان
 ۲گروه اول (هنرمندان باالی  ۷۰سال و هنرمندان بیمار) در

اولویت قرار دارند و اولویت سوم هنوز معلوم نیست در چه
بازهای موفق به دریافت واکسن شوند .پیگیری و رایزنی در این
زمینه در حال انجام است که از وظایف خانه سینما در راستای
توجه به سالمت همه فعاالن صنف محسوب میشود.
موسوی تاکید کرد :هنوز هیچ تصمیمی قطعی برای هنرمندان
مقابل دوربین گرفته نشده است ،اجرایی شدن واکسیناسیون این
گروه شاید در ماههای دیگر محقق شود و احتمال دارد تا آن زمان،
اساسا ً واکسیناسیون گروههای بیشتری در جامعه اتفاق افتاده
باشد.
این تهیهکننده سینما درباره فرآیند تشخیص هنرمندان
مشمول اولویت سوم ،در صورت اجرایی شدن این تصمیم هم
گفت :در این زمینه مشکلی وجود ندارد .هر پروژهای مجوز دارد
و همکاران ما ،تیم تولید خود را به اتحادیه معرفی میکنند.
اتحادیه هم این اسامی را بهصورت رسمی به خانه سینما معرفی
خواهد کرد .در این زمینه صنوف هستند که باید به وظیفه خود
عمل کنند .طبیعتا ً افرادی که مشمول اولویت سوم میشوند،
شمار زیادی ندارند و این امکان در صورت محقق شدن صرفا ً
شامل عوامل مقابل دوربین در پروژههای در دست تولید است.
از آن روز تقریبا دیگر خبری از چگونگی واکسیناسیون
هنرمندان مشغول به کار منتشر نشد تا  2روز پیش موسوی در
مصاحبهای از عدم همکاری وزارت بهداشت برای عملی شدن
این طرح خبر داد .او گفت :در حال حاضر  ۲گروه از همکارانمان
هستند که یک گروه جلوی دوربین هستند و کسانی که پشت
دوربین فعالیت میکنند ،کسانی که جلوی دوربین قرار دارند
طبیعتا ً نمیتوانند از ماسک استفاده کنند.
وی ادامه داد :ما تالش کردیم تا حداقل هنرمندان جلوی
دوربین واکسینه شوند تا دیگر شاهد ابتالی این عزیزان به ویروس
کرونا نباشیم و تولیدات نیز چه در حوزه سینما ،سریال و شبکه
نمایش خانگی متوقف نشود ،اما متاسفانه وزارت بهداشت در این
زمینه همراهی الزم را نداشت .سینماگران در زمان تولید فیلمها،
پروتکلها را رعایت میکنند اما جلوی دوربین نمیتوان از ویروس
کرونا مقابله کرد .این امکان وجود دارد که یک نفر ناقل ویروس
کرونا باشد و این بیماری را نشر دهد.
حاال اما در ادامه این ماجرا کانون کارگردانان و انجمن
تهیهکننده-کارگردانان در نامهای مشترک به رییسجمهور
خواستار واکسیناسیون عوامل پروژههای سینما ،نمایش خانگی و
تلویزیون ،بدون تبعیض شدند .در بخشی از این نامه آمده است:
«در شرایطی که رسما ً بهار امسال اعالم شده دستاندرکاران
ضبط مناظرههای انتخاباتی تلویزیونی در سازمان صدا و سیما
واکسیناسیون شدهاند -که البته اقدام ضروری و بهجایی هم بوده
است -اما بهنظر میرسد شکلی از تبعیض آشکار هم در این تصمیم
بهنظر میرسد و مسئولیت تلفات انسانی و تبعات اجتماعی این
امر نیز بهعهده تصمیم گیرندگان است .لذا در جهت تسهیل امر
پر کردن اوقات فراغت و خانهنشینی مردم در شرایط اضطرار ،توجه
جدی به واکسیناسیون زودهنگام هنرمندان دستاندرکار تولید
برنامه ،مطالبه این روزهای تشکلهای صنفی سینما و در ماههای
پایانی دولت جنابعالی است».
اما پرسش این است که دلیل عملی نشدن این مطالبه که
چندماهی است موضوع آن مطرح است ،چیست؟ چه کسی در
روند محقق شدن این مطالبه کوتاهی میکند؟

فریبرز خسروی معتقد است برپایی پویش «کتاب در حرکت» با پیام
«بخوان و به دیگری بسپار» ،پاسخ به نیازهای مطالعاتی و تقویت فرهنگ
کتابخوانی شکل گرفت و براساس این طرح هم خانوادههای ایرانی تشویق به

اهدای کتابهای خود به کتابخانه ملی ایران شدند و هم بخشی از کسری
کتابهای کتابخانه با عملیاتی شدن این طرح تامین شد.
به گزارش «ابتکار» و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران ،خسروی گفت :پویش کتاب در حرکت با پیام «بخوان و به دیگری
بسپار» سال گذشته همزمان با هفته کتاب توسط اداره کل فراهم آوری آغاز
شد.
وی ادامه داد :هدف از اجرای این طرح پاسخ به نیازهای مطالعاتی و تقویت
فرهنگ کتابخوانی است که بر اساس آن خانوادههای ایرانی تشویق به اهدای
کتاب خود به کتابخانه ملی شدند و همچنین بخشی از کسری کتابهای
کتابخانه ملی با عملیاتی کردن این طرح فراهمآوری شد.
معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود :در مرحله
نخست از اجرای این طرح ،با توافقی که با شهرداری مناطق  ۷و  ۱۳صورت
گرفت و حدود  ۴هزار نسخه کتاب در مناطق پرتردد از جمله ایستگاههای
مترو و سرای محله و نیز از طریق خودروهای سیار شهرداری به عموم مردم
اهدا شد.
خسروی افزود :در گام بعدی و همزمان با هفته پژوهش ،حدود  ۳هزار
نسخه کتاب در اختیار کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان
سفیران کتابخوانی در قالب پویش «کتاب در حرکت» قرار گرفت تا این کتب
از این طریق در اختیار اعضای خانوادهها و عالقه مندان به مطالعه قرار گیرد.

در دولت تدبیر و امید صورت گرفت

اجرای  15پروژه ی بزرگ در حوزه آب استان کهگیلویه وبویراحمد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه وبویراحمد
از اجرای  15پروژه ی بزرگ در حوزه آب استان طی این هشت
سال با اعتبار 2هزار و  700میلیارد تومان خبر داد.
رسول فرهادی افزود :این پروژه ها در دو حوزه تامین آب و
ساماندهی رودخانه ها بوده ،که حجم قرارداد این  15پروژه حدود
 700میلیارد تومان است که براساس قیمت روز حدود  2هزارو
700میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری است که در این حوزه ها
انجام شده است .
فرهادی تصریح کرد  :مهمترین این پروژه ها تامین آب چهار
شهر (چرام  ،دهدشت  ،سوق  ،لنده)  ،ابرسانی به دشت خان
احمد،ابرسانی به دیشموک و چهار روستا است.
وی تاکید کرد :دو طرح مهم در حوزه اب استان شامل سد
آبریز با اعتباری بالغ بر  2000هزار میلیارد تومان ،سد سقاوه با
اعتباری بالغ بر  300میلیارد تومان را داریم  ،که امیدواریم در این
دولت کلنگ زنی شود .
فرهادی عنوان کرد :در مجموع سرمایه گذاری دولت برای
این  15پروژه که  13تا در دست اجرا و دوتا در استانه کلنگ زنی
هستند به  6هزار میلیارد تومن خواهد رسید.
وی در رابطه با سد سقاوه گفت  :ماده  23پروژه سد سقاوه
اخذ شده و بزودی ابالغ خواهد شد ،و در صورت تسریع در
روند انجام کار پروژه بحث کلنگ زنی پروژه مذکور را تا پایان
کار این دولت خواهیم داشت .رسول فرهادی در خصوص
پروژهایی که در دولت های قبل شروع شده و در این دولت به
اتمام رسیده افزود 8 :پروژه شامل ساماندهی رودخانه دیل ،
ساماندهی رودخانه باشت  ،ابرسانی به دشت امام زاده جعفر
،تغذیه مصنوعی تنگ سپو و ..است  ،که اعتباری حدود 150
میلیارد تومن برای اینها در نظر گرفته شده است.
فرهادی در خصوص ساماندهی روددخانه بشار گفت :این
پروژه با اعتباری بالغ بر 4میلیار تومن در این دولت اغاز و برای
اتمام طرح به قیمت امروز  40میلیارد تومان هزینه نیازداریم .
وی در رابطه با بحث سدهای تصریح کرد :سد چم شیر یک
سد بزرگ و حیاتی در حوزه تولید انژی  ،کشاورزی و تامین آب

صنعت حوزه گچساران و باشت را داریم ،که دارای مخزن 2
میلیارد  300میلیون متر مکعبی است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به اینکه سد
چم شیر یکی از بهترین سد های جنوب کشوراست افزود :پروژه
تامین آب حدود  8هزار هکتارا ز اراضی منطقه از اب سد همین
سد تغذیه می شود  ،و حدود  120میلیون متر مکعب تخصیص
اب ما از این حوزه شامل  60میلیون صنعت و  60میلیون متر
مکعب به حوزه کشاورزی است .
فرهادی خاطر نشان کرد :میزان انرژی که تولید شده از این
حدود  620گیگابایت در سال است که برای تامین برق کشور
استفاده می شود.
وی در ادامه در ارتباط با جذب اعتبارات ماده  56در استان
گفت :جز اقداماتی است که اولین بار در این دولت صورت گرفته
و برای اولین بار در سطح استان  85درصد اعتبارات ماده 56
به مبلغ  335میلیارد تومان به حوزه آب اختصاص داده شد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تصریح کرد این مبلغ
را برای پروژه های سد تنگ سرخ  ،سدسقاو و سد ابریز در نظر
گرفته شد ،که برای سد ابریز  100میلیارد تومان ،سد تنگ سرخ
 160میلیارد تومان و سد سقاوه هم  25میلیارد تومان از این محل
در نظر گرفته شده است.
گفتنی است سد ابریز حدود  25هزار هکتار از اراضی منطقه
چرام  ،دهدشت ،لنده را تحت پوش قرار می دهد و  40میلیون
متر مکعب اب شرب و صنعت راتامین می کند.

وی اظهار کرد :در گام سوم با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران ،تعداد  ۱۴هزار نسخه کتاب و منبع غیر کتابی برای اجرای پویش «کتاب
در حرکت» در  ۳۳کتابخانه و در سطح مناطق ۲۲گانه شهر تهران توزیع شد
که این روند تا پایان فروردین  ۱۴۰۰ادامه یافت.
معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه به اجرای طرح
«اهدای سیار» در راستای پویش «کتاب در حرکت» اشاره کرد و گفت :در این
طرح که با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان فرهنگی–
هنری شهرداری تهران انجام شد ،تعداد  ۴کتابخانه به صورت اتوبوس سیار
برای چهار ناحیه شمال ،جنوب ،شرق و غرب تهران در نظر گرفته شد تا منابع
اهدایی را در اختیار شهروندان عالقهمند در سطح شهر قرار دهد.
وی تصریح کرد :همچنین در ایام تعطیل سال نو با همت سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران ،دسترسی به کتاب و لذت مطالعه برای بخشی از
شهروندان به شکل رایگان فراهم شود.
خسروی خاطرنشان کرد :گروه مبادله و اهدای سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران مسئولیت ساماندهی این پویش را بر عهده دارد و با دریافت منابع
اخدایی از شهروندان و کتابخانهها در کنار تکمیل منابع سازمان و نگهداری
این کتابها برای همیشه برای بهره مندی اصحاب علم و دانش ،منابع مازاد
را در اختیار سایر کتابخانههای سراسر کشور قرار میدهد تا این منابع مجدد
در چرخه اطالعرسانی قرار گیرند.

در موزه هنرهای معاصر تهران

پرسونای اندی وارهول در قلب پایتخت نمایان شد
نمایشگاه «پرسونا» خوانشی جدید از آثار موجود اندی وارهول در موزه
هنرهای معاصر تهران سهشنبه  ۲۵خردادماه گشایش یافت.
به گزارش مهر ،نمایشگاه «پرسونا» شامل آثار اندی وارهول هنرمند
آمریکایی که در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری
میشود ،به کیوریتوری امیر راد عصر سهشنبه  ۲۵خردادماه در موزه
گشایش یافت.
در این مراسم که در گالری  ۶موزه هنرهای معاصر تهران برگزار
شد ،هنرمندانی چون محمد معمارزاده ،ایرج میرزاعلیخانی ،فاطمه
کرکهآبادی ،عباس مجیدی ،ساعد مشکی ،امیر راد ،امیر سقراطی،
یزاده ،محمدرضا فیروزهای ،کامبیز صبری،
اونیش امیناللهی ،عباس مشهد 
مهردخت دارابی حضور داشتند.
هادی مظفری مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در سخنانی کوتاه قبل از افتتاح نمایشگاه «پرسونا»
گفت :این چهارمین نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران است که بعد از بازگشایی شاهد آن هستیم.
با توجه به اینکه مخاطبان در تمام دورهها اشتیاق داشته و دارند که آثاری از گنجینه موزه را ببینید،
اینگونه برنامهریزی شده که به جای  ۴نمایشگاه ۸ ،نمایشگاه در موزه برگزار کنیم و  ۴نمایشگاه،
اختصاص به نمایش آثار گنجینه خواهد داشت.
وی سپس از همکاران موزه ،احسان آقایی رئیس موزه که به دلیل کسالت در این مراسم حضور
نداشت و هنرمندانی که در برپایی این نمایشگاه سهیم بودند ،تشکر کرد.
امیر راد هنرمند و کیوریتور نمایشگاه «پرسونا» نیز توضیحاتی درباره این نمایشگاه ارائه کرد و گفت:
نمایشگاه حاضر ،شامل  ۲۸اثر ( ۷مجموعه اثر و  ۲فیلم) است .گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران،
بزرگترین گنجینه مدرنیستی غرب در شرق است؛ ما نیز برای اینکه رفتار معاصر در این موزه داشته
باشیم ،به خوانشهای جدید و معاصر از آثار گنجینه رو آوردهایم.
وی خاطرنشان کرد :یکی از آثار اندی وارهول که در نمایشگاه پرسونا روی دیوار رفته ،تاکنون به
نمایش گذاشته نشده است و برای اولین بار نمایش داده میشود.
رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران بیان کرد :نمایشگاههایی که در موزه هنرهای
معاصر تهران برگزار میشوند ،مسیری طوالنی را طی میکنند و این مهم ،میسر نمیشود مگر با
همراهی خانواده موزه هنرهای معاصر که اگر این همراهی و همکاری نباشد ،نمیتوان کار را پیش برد.
نمایشگاه مجموعه آثار اندی وارهول هنرمند آمریکایی تا  ۳مردادماه به جز روزهای دوشنبه میزبان
عالقهمندان است.
بر این اساس ،از جمله آثار مشهوری که در این نمایشگاه به نمایش درآمدند ،میتوان به اثر  ۱۰لتهای
از مجموعه پرتره مائو ،اثر  ۱۰لتهای سوپهای کمپبل ،پرتره مرلین مونرو ،خودکشی ،ژاکلین کندی و
سرخپوست اشاره کرد.

