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«ماشینم را بران» ،بهترین فیلم
انجمن ملی فیلم منتقدان آمریکا

«ماشینم را بران» برنده جایزه انجمن ملی فیلم
منتقدان آمریکا شد و عنوان بهترین فیلم سال
 ۲۰۲۱را کسب کرد.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی« ،ماشینم را
بران» برنده جایزه بهترین فیلم انجمن ملی منتقدان
فیلم آمریکا شده و یک جایزه دیگر به لیست بلند
جوایز بزرگی اضافه کرده که تا به حال از گروههای
منتقدان دریافت کرده است.
درام ژاپنی ساخته ریوسوکه هاماگوچی پیش از
این برنده جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان فیلم
لسآنجلس و حلقه منتقدان فیلم نیویورک هم
شده بود.
همچنین «ماشینم را بران» در کنار کسب
عنوان بهترین فیلم ،موفق به کسب جایزه بهترین
کارگردان ،بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر برای
هیدتوشی نیشیجیما هم از انجمن ملی منتقدان
شد .در بخش بهترین فیلم پس از «ماشینم را
بران» با کسب  ۴۸امتیاز« ،مامان کوچولو» و
«قدرت سگ» برندگان دوم و سوم شدند و به
ترتیب  ۲۵و  ۲۳رای به دست آوردند.
فیلمهای «داستان وست ساید»« ،قدرت سگ»
و «مامان کوچولو» از جمله نامهایی بودند که در
چند بخش اصلی جزو نامزدهای اصلی بودند.
ریوسوکه هاماگوچی در بخش کارگردانی با ۴۶
رای بهترین کارگردان شد و جین کمپیون برای
«قدرت سگ» و سلین سیاما برای «مامان کوچولو»
دومین و سومین کارگردان منتخب شدند و به
ترتیب  ۳۶و  ۲۸رای به دست آوردند.
پنهلوپه کروز به خاطر نقشآفرینی در «مادران
موازی» برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول
شد .روث نگا برای «عبور» برنده جایزه بهترین
بازیگر زن نقش مکمل و اندرس دنیلسن لی برای
«بدترین آدم دنیا» برنده جایزه بهترین بازیگر مرد
نقش مکمل شد.

خبر

حمید لبخنده ،خالق «در پناه تو» درگذشت

«مرد عنکبوتی» جای «تایتانیک» را
در گیشه آمریکا میگیرد
فیلم «مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست» این
هفته جای «تایتانیک» را به عنوان ششمین فیلم
پرفروش در تاریخ گیشه آمریکای شمالی میگیرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ددالین،
اگرچه شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا بسیاری
از مردم را در روزهای ابتدایی سال جدید میالدی
خانهنشین کرده است ،هستند افرادی که برای پر
کردن اوقات فراغت خود فیلمدیدن در سینماها را
انتخابمیکنند.
مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست روز جمعه
( ۱۷دی) در گیشه آمریکای شمالی  ۸میلیون و
 ۳۰۰هزار دالر فروش کرد .مجموع فروش این فیلم
ابرقهرمانی تا پایان امروز به  ۶۶۶میلیون و  ۵۰۰هزار
دالر میرسد و به این ترتیب جای فیلم خاطره انگیز
تایتانیک ( ۶۵۹میلیون و  ۳۰۰هزار دالر فروش) را
در جایگاه ششمین فیلم پرفروش گیشه آمریکای
شمالی خواهد گرفت.
مرد عنکبوتی جدید در چهارمین هفته از اکران
خود همچنان داغترین فیلم در سینماهای آمریکا
و کانادا است .فروش این فیلم در هفته چهارم در
حدود چهار هزار سالن سینما  ۳۰میلیون دالر بوده
که از فروش فیلمهای کریسمسی جنگ ستارگان
در بازه زمانی مشابه بیشتر است :آخرین جدای
( ۲۳ )۲۰۱۷میلیون و  ۷۰۰هزار دالر ،یک سرکش
( ۲۲ )۲۰۱۶میلیون دالر و خیزش اسکای واکر
( ۱۵ )۲۰۱۹میلیون و  ۱۰۰هزار دالر فروش کردند.
مرد عنکبوتی در این رقابت پشت جنگ ستارگان:
نیرو برمیخیزد ( )۲۰۱۵قرار گرفت که در هفته
چهارم اکران  ۴۲میلیون و  ۳۰۰هزار دالر فروش
کرده بود.
داستان این فیلم گیشهپسند از جایی شروع
میشود که هویت مرد عنکبوتی برای اولین بار
فاش شده و پیتر پارکر از دکتر استرنج میخواهد به
کمک جادو محرمانه بودن را به او برگرداند اما این
کار حفرهای در جهان ایجاد میکند و قدرتمندترین
افراد شروری که تاکنون مرد عنکبوتی در هر جهانی
با آنها مبارزه کرده است ،آزاد میشوند.
به گزارش شرکت سینمایی اینتلیجنس ،تا
به امروز در آمریکا و کانادا برای فیلم جدید مرد
عنکبوتی  ۵۴میلیون و  ۴۰۰هزار بلیت به فروش
رسیده است.

فرهنگوهنر
گردشگری همچنان چشم انتظار
«امید»

خاموشی کارگردان خاطرهساز
«در پناه تو» یکی از سریالهای مهم دهه  70است،
اثری که سالهای  ۷۳و  ۷۴تولید شد و در نهایت
 ۱۳۷۵به نمایش درآمد .حمید لبخنده کارگردان و
منوچهر شاهسواری تهیهکننده این سریال بودند
که  ۲۶هفته از طریق شبکه دوم سیما پخش شد و
در این مدت  ۶ماهه ،در جذب مخاطب واقعا موفق
عمل کرد.
این سریال درامی عاشقانه و جذاب داشت ،درامی
که به یک مثلث عشقی میپرداخت و روابطی که در
آن به تصویر کشیده بود به شدت به حال و هوا و
روابط اجتماعی آن سالها شباهت داشت.
این سریال هم از آن ساختههای تلویزیونی بود که
زمانی هنگام پخش ،خیابانها را خالی از جمعیت
میکردند .به همین دلیل بسیاری از کسانی که در
اواخر جوانیشان هستند ،هنوز هم به خوبی این
سریال را به خاطر دارند.
البته «در پناه تو» تنها ساخته مطرح لبخنده نبود.
او بعدها سریالهای دیگری هم ساخت؛ «در قلب
من»« ،با من بمان» و «کارآگاهان» و  ، ...اما شاید
هیچکدام از آنها نتوانستند موفقیتی که «در پناه تو»
در بین بینندههای تلویزیون به دست آورد را تکرار
کنند.
روز گذشته نیما لبخنده ،فرزند حمید لبخنده اعالم
کرد :پدر چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته
بود و بعد از بستری بودن در بیمارستان به منزل
منتقل و بستری شد .متأسفانه ایشان به دلیل
عوارض ناشی از عمل جراحی ،عصر روز شنبه ۱۸
دی چشم از جهان فروبست.
حمید لبخنده متولد سال  ۱۳۳۰در اهواز،
فارغالتحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود .وی از
جمله شاگردان زندهیاد حمید سمندریان بود و بعد از
درگذشت سمندریان و همچنین زندهیاد هما روستا،
مدیریت آکادمی سمندریان را عهدهدار شد.
ایرج راد ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون درباره
تجربه همکاری با زنده یاد حمید لبخنده عنوان کرد:
بسیار بسیار از درگذشت وی متاسفم .حمید لبخنده
از هنرمندان عزیزی بود که سالهای سال بدون
هرگونه حاشیه تالش کرد با آرامش کامل زندگی و
کار هنری خود را ادامه دهد.
وی ادامه داد :حمید لبخنده سالها با استاد
سمندریان کار میکرد و از هنرمندان بسیار توانای
تئاتر بود و در این زمینه فعالیتهای زیادی داشت.
من در  ۲سریال «در پناه تو» و «در قلب من» با
حمید لبخنده همکاری داشتم که هر  ۲مجموعه از
کارهای موفق تلویزیون در زمان خودشان بود .حمید
لبخنده چه از نظر اخالقی و چه رفتاری ،انسانی
نمونه و هنرمندی توانا و ارزشمند بود .حضور در
هر  ۲سریال و همکاری با لبخنده برای من بسیار
پرخاطره است .آرامش و رفاقتی که در گروه وجود
داشت مثالزدنی بود .حمید همانند نامش که
لبخنده بود همیشه لبخند به لب داشت و با متانت و
انسانیت با همه عواملش برخورد میکرد.
این کارگردان تئاتر یادآور شد :حمید لبخنده از
جمله هنرمندانی بود که نظم و انضباط برایش حائز
اهمیت بود که این ویژگیها از تربیت تئاتریاش

گروه فرهنگ و هنر – اگر شما هم متولد دهه  60یا قبلتر باشید ،روزهایی را به خاطر میآورید که چند جوان جلوی دوربین یکی از هنجارشکنانهترین
سریالهای زمان خودشان را بازی میکردند ،سریالی که جوانهایش شبیه جوانهای زمان خودش بود و هر کدامشان سالها بعد تبدیل به بازیگران اسم
ل چ «در پناه تو» درگذشت.
و رسم داری شدند .روز جمعه خالق سریا 

رامینپرچمی:
من برای
صداوسیمایاین
مملکتمتاسفم
که آقای لبخنده
بعد از ساختن
لهای
آن سریا 
تماشایی،باید
چندین و چند
سال بیکار باشد و
نتواند کار کند
نشات میگرفت .تمام برنامهریزیها و انتخابهای
لبخنده در سر کار از لباس و لوکیشن گرفته تا ارتباط
با بازیگران و عوامل همگی حساب شده بود که من
در طول دوران کاریام بسیار کم فردی را با چنین
خصوصیاتی دیدم .هیچگاه پرداختهایی که قرار بود
به بازیگران و عوامل بپردازد به تعویق که نمیافتاد
هیچ ،همیشه یک هفته زودتر از موعد مقرر دستمزد
بچهها را در پاکت میگذاشت و با احترام به تکتک
عوامل پرداخت میکرد.
راد متذکر شد :در  ۲تجربه همکاری که با لبخنده
داشتم هیچگونه برخورد و درگیری در پشت صحنه
نداشتیم و همه چیز در آرامش انجام میشد .حمید
لبخنده یک انسان واقعی بود و همیشه سعی کرد
خدمتگزار تئاتر باشد و بعد از فوت حمید سمندریان
نیز مدیریت آموزشگاه سمندریان را برعهده گرفت.
لبخنده هنرمندی واال بود که بدون هیچ حاشیهای
فعالیت میکرد و من بسیار از فوت وی متأسف
هستم .همیشه این سوال برایم مطرح بود که چرا
کارگردانی به این موفقی و با این همه توانمندی و
شناخت و دانش دیگر کار نکرد.
همچنین ثریا قاسمی ،بازیگر سینما و تلویزیون
که در سریالهای لبخنده ایفای نقش میکرد ،با
ابراز تاسف عمیق برای از دست دادن حمید لبخنده،
در سخنانی گفت :خدا رحمتشان کند .ما یکی
از آدمهای سالم و شاخص هنر تصویر را از دست
دادیم.

قاسمی با بیان اینکه در این لحظه ،خاطرهای دقیق
از سریالهایی که با حمید لبخنده کار کرده ،به
یاد ندارد ،در توصیف شخصیت فردی و هنری او
اینگونه بیان کرد :متاسفانه یکی از آدمهای سالم،
مهم ،باسواد و متبحر حوزه فیلم و سریال را از دست
دادیم .فقط میتوانم طلب مغفرت و آرامش برای
ایشان داشته باشم.
رامین پرچمی هم که با بازی در سریال «در پناه
تو» به سرعت شناخته شد ،درگذشت خالق این
اثر را به اندازه درگذشت پدر و مادرش برای خود،
سهمگین توصیف کرد و گفت :بیتعارف و اغراق
باید اعتراف کنم که فوت این مرد بزرگ و این تنها
استاد واقعی و جدی من و خیلیهای دیگر در
عرصه بازیگری ،بعد از گذشت  ۱۳سال از فوت
پدر و مادرم دوباره احساسی غریب و سنگین و
توصیفناپذیر را در من زنده کرد ،مشابه احساسی
که بعد از شنیدن و کمکم باور کردن مرگ والدینم
داشتم.
او ادامه داد :این اتفاق واقعا برای من غیرمترقبه
بود و به تازگی در حال گذاشتن قراری با ایشان بودم
که ببینمشان .مرتبه پیش که از زندان آمدم ،قرار بود
ببینمشان که نشد و گفتند جنوب هستند .هفته قبل
با هم صحبت کردیم و گفتند کمی کسالت دارند و
نمیدانم چه بگویم جز این که نه من ،که آدمهای
بسیاری ،عزیز بسیار بزرگی را از دست دادیم.
پرچمی با بیان این که «من برای صداوسیمای این

مملکت متاسفم که آقای لبخنده بعد از ساختن آن
سریالهای تماشایی ،باید چندین و چند سال بیکار
باشد و نتواند کار کند» ،افزود :او چندین فیلمنامه
داشت که اجازه ندادند کار کند .در جریان هستم
که میخواستند «همسایه»های احمد محمود را کار
کنند که نشد و او هم زیر بار آنچه از او میخواستند
نرفت.
او با اشاره به این که «حاال تنها یادگاریمان
تکههای سانسورشده «در پناه تو» است که در
فضای مجازی دست به دست میشود» در مورد
پررنگترین تصویری که از حمید لبخنده در ذهنش
مانده است ،گفت :مهربانی خیلی زیادشان و لطف
بسیارشان .پیش از این هم به من لطف داشتند و
پیگیر بودند اما از زندان که برگشته بودم همیشه به
من پیغام میدادند و پیگیر وضعیتم بودند.
این کارگردان شناختهشده و خاطرهساز امروز به
خاک سپرده خواهد شدپسر او درباره زمان برگزاری
مراسم خاکسپاری پیکر این هنرمند فقید گفت :طبق
برنامهریزی انجام شده قرار است مراسم خاکسپاری
پیکر پدر روز دوشنبه  ۲۰دی ،ساعت  ۱۰در قطعه ۱۱۰
بهشت زهرا (س) برگزار شود .خواسته پدرم این بود
که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده نشود و این
خواسته را به مادرم گفته بود.
وی تأکید کرد :به دلیل شرایط کرونایی تصمیم
خانواده بر این بود که پیش از خاکسپاری ،مراسم
دیگری نداشته باشیم.

خبر بد مدیر تماشاخانه ایرانشهر برای گروههای نمایشی

مجید رجبی معمار ،مدیر خانه هنرمندان ایران و رییس تماشاخانه
ایرانشهر که در دو سال اخیر از تنگناهای اقتصادی این دو مکان خبر
داده بوده ،حاال باز هم بر وجود این مشکالت تاکید دارد و خبر
میدهد که به ناچار باید مبالغ بیشتری به عنوان کف فروش از
گروههای نمایش دریافت کند.
به گزارش ایسنا ،خانه هنرمندان ایران سال گذشته تا مرز تعطیلی
رفت .توقف فعالیتهای فرهنگی هنری در دوران کرونا و تعطیلی

کافهها ،فروشگاهها و رستورانهای این مکان که منبع درآمد اصلی
آن بود ،این مجموعه فرهنگی هنری را تا آستانه تعطیلی کشاند.
در همان مقطع هم رجبی معمار از بی توجهی بخش دولتی و
بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حمایت از این مجموعه
گلهمند بود .با این حال دیدار هیات امنای خانه هنرمندان با اسحاق
جهانگیری ،معاون اول وقت رییس جمهوری ،این امیدواری را ایجاد
کرد که مشکالت اقتصادی اهالی فرهنگ تا حدودی برطرف خواهد
شد.
در این مدت دیگر صحبتی از بن بستهای مالی نشد اما حاال
رجبی معماری بار دیگر از وجود مشکالت مالی جدی در تماشاخانه
ایرانشهر خبر داده و ابراز ناخوشنودی کرده که به دلیل همین
تنگناها ناچار است کف فروشی بیش از مبالغ قبلی را از گروههای
نمایش دریافت کند.
بر اساس اعالم روابط عمومی این تماشاخانه ،رجبی معمار با اشاره
به بحران شدید مالی که گریبان گیر این مجموعه هنری شده است،
گفت :ما نزدیک به دو سال گذشته در تمامی بازههای زمانی که
ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه میداد تالش کردیم چراغ تئاتر را به
هر نحوی که شده روشن نگهداریم .از یکسو نصف شدن ظرفیت
مخاطبان ،تعطیالت مکرر و به صورت ناگهانی و طوالنیمدت ،تعهد
در قبال اجراها و نمایشهای از پیش تعیینشده ،رعایت دقیق
پروتکلهای بهداشتی و عدمحمایتهای مالی از طرف مرکز هنرهای
نمایشی و از سوی دیگر تستهای مکرر کرونا و کنترل سالمت
بهداشتی همکاران ،اهتمام بر تبسنجی مخاطبان ب ه منظور فراهم
کردن محیطی امن برای مراجعهکنندگان و گروههای نمایشی ما را
با هزینههای سنگینی مواجه ساخت و شرایط را روزبهروز سختتر

شهرک صنعتی بلکو ،اولین شهرک مجهز به فیبر نوری در استان کهگیلویه وبویراحمد
مریم قربانی ،خبرنگار ابتکار-مدیر مخابرات منطقه کهگیلویه وبوراحمد از
مجهز شدن شهرک صنعتی بلکو به عنوان اولین شهرک صعنتی مجهز به فیبر
نوری در استان خبر داد.
سید محمد هادی امیری در محل اجرای پروژه شبکه فیبرنوری شهرک
صنعتی بلکو یاسوج اظهار داشت  :پروژه مجهز شدن شهرک صنعتی بلکو
به فیبر نوری از محل اعتبارات مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد برای
پهنای باند مناسب اجرا می شود که این پروژه به طول چهار کیلومتر است
و با اجرای آن این شهرک به پهنای باند مناسب ،امن و پرسرعت متصل
می شوند.
امیری افزود :با توجه به نیاز تولیدکنندگان استان اجرای شبکه فیبر نوری
جهت سهولت در تولید  ،توزیع و فروش محصوالت در شهرک صنعتی در
اولویت قرار گرفت و شبکه دیتا به هر اندازه ای نیاز باشد در اختیار آنان قرار
خواهد گرفت .
امیری در ادامه با اعالم اینکه شبکه شهرک بلکو به مقدار  ۴کیلومتر خواهد
بود بیان کرد  :تمامی اعتبار طرح توسعه شبکه فیبرنوری توسط مخابرات استان
تامین خواهد شد که از طریق کانالی و حفاری اجرایی می شود .
وی خاطرنشان کرد  :در نظر داریم برای تمامی مناطق مسکونی اجرای فیبر
نوری در راستای ارائه اینترنت پرسرعت را در کل استان اجرایی کنیم که در حال
حاضر این امکان در شهر بزرگ استان شامل یاسوج  ،دهدشت و گچساران
فراهم شود .
سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد در خصوص زمان بهره
برداری کل استان از امکانات فیبر نوری اظهار داشت  :با توجه به تفاضای

متقاضیان از فیبر نوری اقدام خواهد شد و پس از برسی درخواست ها پس از
تامین بستر مناسب اقدام الزم سورت خواهد گرفت .
سید محمدهادی امیری اضافه کرد  :اجرای فیبرنوری برای شهروندان هیچ
گونه هزینه ای در بر ندارد  ،و یک بستر امن ،پایدار و پرسرعت در اختیار
شهروندان قرار خواهد گرفت .
امیری گفت  :در سه شهر بزرگ و دیگر شهرها همزمان در حال اجرای
فیبر نوری هستیم  ،االن یک کارگاه بزرگ ارتباط دهی در حال فعالیت است .
وی با بیان اینکه تاکنون در کل استان حدود  ۳۰۰کیلومتر فیبر نوری اجرا
شده است بیان کرد  :توسعه ارتباطی سایت های همراه و دیتا در حال اجرا
است با توجه به میزان تقاضا تالش می کنیم تا  ۸۰درصد فیبر نوری مصرف
کنندگان را نهایی کنیم .
سید محمدهادی امیری اضافه کرد  :ضریب نفوذ اینترنت ای دی سی ال
خانگی از طریق فیبرنوری پایین است اما در تالش هستیم که به استاندارد
برسانیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :در
شهرستانهای کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده نیز پروژه فیبرنوری داریم که در
آینده نزدیک آغاز می شوند.
امیری افزود :پروژه های ایجاد ارتباطات فیبر نوری در استان کهگیلویه و
بویراحمد برای  ۲۰سال آینده پیش بینی شده اند و تا این مدت جوابگو خواهد
بود.
وی بیان کرد :بیش از  ۸۵هزار مشترک تلفن ثابت و یک میلیون و ۴۰۰هزار
مشترک تلفن همراه در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

کرد و این در حالی بود که راحتترین و عقالنیترین کار ممکن،
تعطیل کردن فعالیتهای تماشاخانه تا رسیدن به وضع پایدار و
مناسب بود ،کاری که بسیاری از سالنهای تئاتری کردند اما هدف
ما روشن نگهداشتن چراغ تئاتر بود.
او ادامه داد :ولی اکنون و با گذشت ماهها بدون یک ریال کمک
مالی و همچنین افزایش سرسامآور هزینههای جاری مجموعه
همچون حقوق و دستمزد ،ادامه این روند را برایمان بهشدت
سخت کرده و مجموعه را با بحران شدید مالی روبهرو کرده است.
رجبی معمار درباره روند افزایشی دستمزدها و هزینههای جاری
و انشعابات دولتی و هزینههای سنگین برق در تماشاخانه ایرانشهر
نیز گفت :سال  ۹۵و با توجه به حمایتهایی که در آن سال صورت
گرفت ،این امکان برایمان به وجود آمد تا  ۲۰درصد حقالسهم
تماشاخانه را در راستای حمایت از تولید و اجرای گروههای نمایشی
حذف کنیم اما اکنون و با توجه به شرایط خاصی که پیشآمده و
برای تأمین هزینهها وتالش برای گذر از بحران مالی ناچاریم علیرغم
میل باطنی ،تغییراتی را در رویههای جاری انجام دهیم.
این مدیر هنری یادآوری کرد :پیشتر مبلغ ناچیزی تحت عنوان
کف فروش دریافت میکردیم و اکنون با توجه به شرایط پیشآمده،
ناچار هستیم مبلغ کف فروش را به دو میلیون تومان برای هربار
اجرا افزایش دهیم.
رئیس تماشاخانه ایرانشهر گفت :جالب توجه است که مرکز
هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در سال گذشته برای سالنهای نمایشی
زیر مجموعه خود مانند تئاتر شهر و بنیاد رودکی بودجههای کمکی
اختصاص داده است اما هیچ گاه کمکی به تماشاخانه ایرانشهر
صورت نگرفته است.

سامانه مدیریت و نظارت هوشمند قرنطینه
کرونا تحت عنوان «امید» ،قرار است به یاری
بخش گردشگری و ممانعت از تعطیلی آن در
دوران شیوع سویههای نوظهور این ویروس
بیاید ،اما هنوز خبر از اجرایی شدن آن نیست.
به گزارش ایرنا ،حدود دو سال شد که کرونا
مهمان دنیا و ایران است و هر روز این ویروس به
شکل سویه جدیدی نمایان می شود ،کارشناسان
به این نتیجه رسیدهاند که راهکار مقابله با شیوع
این بیماری ،اعمال قرنطینه سراسری نیست.
بسیاری از کشورهایی که توانستهاند مقابله با
این بیماری را به نحوی مدیریت کنند که کمترین
خسارت به کسب و کارها وارد شود ،از قرنطینه
هوشمند بهره بردهاند.
در این روش همه افراد قرنطینه نمیشوند،
بلکه تنها افرادی که مبتال به کرونا میشوند و یا
ت هایی
واکسن تزریق نکرده اند ،دارای محدودی 
میشوند .در ایران نیز از چند ماه قبل مسئوالن
خبر از آغاز قرنطینه هوشمند ،در بستر سامانه
ای به نام امید دادند.
بر اساس طرح مدیریت هوشمند کرونا ،قرار
است از تردد افرادی که واکسن نزدهاند و یا اینکه
مبتال به کووید  ۱۹هستند ،جلوگیری شود و در
قرنطینه بمانند .افرادی که واکسینه نشدهاند از
دریافت خدمات عمومی محروم میشوند و از
حضور کارمندانی که واکسن نزدند در محل کار
نیز جلوگیری شود.
با اجرای این طرح افرادی که به هر دلیلی
واکسن کرونا دریافت نکردهاند اجازه ندارند سفر
کنند مگر آنکه تست  PCRمنفی با مهلت ۷۲
ساعت در اختیار داشته باشند.
براساس پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور،
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا نیز در اطالعیه شماره
 ۲خود جزئیات طرح مدیریت هوشمند بیماری
کرونا در بستر امید را تشریح کرد.
در این اطالعیه از آغاز طرح خبر داده و هدف
از اجرای آن مدیریت ،کنترل و نظارت هوشمند
بیماری کرونا از طریق تبادل اطالعات بر خط
در بستر سامانه امید به منظور ایجاد تعادل در
زندگی روزانه شهروندان و صیانت از سالمت
آنان عنوان شد.
این طرح به صورت فازبندی شامل دستگاههای
اجرایی ،حمل و نقل درون شهری ،واحدها و
فعالیتهای صنفی ،حمل و نقل برون شهری و
تردد خودروهای شهری خواهد شد .اما با وجود
اینها هنوز شاهد راهاندازی این سامانه در فضای
گردشگری کشور نیستیم.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با وجود
پیگیریهای مداوم ایرنا درباره اتصال یا عدم
اتصال به سامانه امید پاسخی نداند و حرمتالله
رفیعی ،رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر
خدمات مسافرت هوایی و جمشید حمزهزاده،
رییس جامعه هتلداران ایران اعالم کردند هنوز
اطالع دقیقی از زمان اتصال این سامانه ندارند.
رفیعی با بیان اینکه بارها در پیکهای کرونایی
اعالم شد آژانسهای مسافرتی از اسامی بیماران
کرونایی مطلع میشوند تا برای آنها بلیط صادر
نشود ،گفت :تا کنون هیچ دسترسی به این
سامانه نداشتیم .هم اکنون نیز در جریان زمان
مرتبط شدن به سامانه امید نیستیم.
وی با اشاره به جلوگیری از ورود مسافران
به هواپیما در فرودگاه به دلیل ابتال به بیماری
کرونا ،گفت :وقتی برای فردی بلیط صادر
میشود ،مسافر حق سوار شدن به هواپیما را
دارد درحالی که اگر فردی بیمار است باید از
ابتدا برای وی بلیط صادر نشود .ولی ما تاکنون
دسترسی به سامانه ای برای آگاهی از افراد مبتال
به کرونا نداریم.
جمشید حمزهزاده ،رییس جامعه هتلداران
ایران ،نیز ضمن اعالم این که پرسنل هتلها
صددرصدشان واکسن کرونا را تزریق کردهاند،
گفت :هتلها تمام شیوهنامههای بهداشتی را
رعایت می کنند اما هیچ اطالعی از مسافران
مبتال به کرونا ندارند.
وی دسترسی مسئوالن هتل به این اطالعات
را ضروری دانست و گفت :قطعا در صورت
اتصال به این سامانه از پذیرش بیماران کرونایی
جلوگیریمیکنیم.

اهالی رسانه برای حضور در جشنواره تئاتر فجر ثبتنام کنند
ثبت نام اهالی رسانه برای حضور در چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر،
از یکشنبه  ۱۹دی آغاز شده و تا  ۲۶دی ادامه دارد.
به گزارش «ابتکار» و به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر ،ثبت درخواست صدور کارت ویژه اصحاب رسانه برای حضور در جشنواره
چهلم از ساعت  ۲۴امروز ،یکشنبه  ۱۹دی از طریق سایت رسمی جشنواره آغاز
میشود و تا ساعت  ۲۴یکشنبه  ۲۶دی ادامه دارد.
ثبت نام نمایندگان تمامی رسانههای مرتبط و تکمیل فرم مربوطه جهت
صدور کارت الکترونیکی برای حضور در تماشاخانههای زیر مجموعه جشنواره
الزامی است.
امسال نیز همچون سال گذشته شرایط به گونهای است که ستاد جشنواره
علیرغم میل باطنی نمیتواند بر حضور همه فعاالن این حوزه اصرار ورزد ،به
همین جهت و به منظور تماشای آثار جشنواره در صورت اعالم محدودیتهای
بهداشتی از سوی مراکز رسمی کدی برای متقاضیان در نظر خواهد گرفت که
با آن میتوانند از بستر فضای مجازی و در پلتفرمی که معرفی خواهد شد آثار
را تماشا کنند .هم چنین در صورت نداشتن محدودیت کرونایی و تعیین میزان
بهرهمندی از ظرفیت سالنها متقاضیان میتوانند با دریافت کد برای دریافت
بلیت اقدام کنند.
در این دوره ،روابط عمومی جشنواره برای حضور اصحاب رسانه کارتی صادر
خواهد کرد که معرف آنها خواهد بود .این کارتها برای حضور در فضای تاالرها
و تماشاخانهها تعریف شده است و تماشای نمایشها به صورت حضوری صرفا ً
از طریق ارائه بلیط الکترونیکی میسر خواهد بود.
آپلود کارت واکسن کرونا توسط اهالی رسانه جهت تماشای آثار جشنواره
ضروری است.

