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اخبار کوتاه

تعطیلی پایانه غرب در راهپیمایی  ۲۲بهمن

روابط عمومی ســازمان پایانهها و پارکسوارهای شــهرداری تهران اعالم کرد :با
توجه به راهپیمایی پرشکوه مردم در یوماهلل  ۲۲بهمن و برنامهریزی انجام گرفته
در شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،پایانه مسافری غرب تهران ،از ساعت 20
یکشنبه۲۱ ،بهمن تا پایان مراسم یوماهلل 22بهمن در روز دوشنبه تعطیل است .به
گزارش روابط عمومی سازمان پایانهها و پارکسوارهای شهرداری تهران ،باتوجه
به برگزاری مراســم بزرگداشت یوماهلل  ۲۲بهمن در میدان آزادی و حضور پرشور
شــهروندان انقالبی در این مراسم ،همانند سالهای گذشته برای سهولت بیشتر
حرکت مردم ،مسیرهای ورودی و خروجی میدان آزادی و اطراف آن برای حرکت
خودروها بســته میشود .همچنین به منظور ایجاد تسهیالت الزم و جلوگیری از
بروز هر گونه خلل در رفت و آمد اتوبوس های مسافری بین شهری ،برنامه ریزی
های الزم انجام گرفته و تمهیدات الزم اندیشــیده شده است.بر پایه این گزارش،
در فاصله زمانی اعالم شده (ساعت  20یکشنبه۲۱ ،بهمن ،تا پایان مراسم در روز
دوشنبه۲۲ ،بهمن) ،مسافران ورودی به تهران ازطریق تقاطع آزادراه تهران-کرج
وکمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده میشوند و مسافرانی که
قصد خروج از تهران را دارند هم میتوانند از پایانه مسافری جنوب به سمت مقاصد
خود حرکت کنند.

چگونگی فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار
در ایام شهادت حضرت زهرا (س) و  22بهمن

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ تمامی میادین
و بازارهای میوه و تره بار روز شنبه بیستم بهمن مصادف با سالروز شهادت حضرت
فاطمه زهرا (س) از ساعت  8صبح تا  13باز و آماده خدمات رسانی به شهروندان
میباشند.همچنین روز دوشنبه بیســت و دوم بهمن مصادف با سالگرد پیروزی
شــکوهمند انقالب اسالمی به دلیل حضور کارکنان ســازمان مدیریت میادین
شهرداری تهران در راهپیمایی بزرگ  22بهمن ،تمامی ميادين و بازارهای میوه و
تره بار تعطيل خواهند بود.

افتتاح سامانه پایش امنیتی شبکه ()SOC

مراسم افتتاح سامانه پایش امنیتی شبکه ( )SOCدر دهه فجر انقالب اسالمی
و چهل سالگی انقالب اسالمی با حضور نماینده ولیفقیه ،معاون رییس جمهوری
و رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران در معاونت فناوری اطالعات مرکز حراست
ساختمان مرکزی بنیاد برگزار شد .به گزارش «روابط عمومی بنیاد شهید و امور
ایثارگران» حجتاالسالموالمسلمین سید محمدعلی شهیدی در این مراسم بابیان
اینکه در شرایط امروز کشور نیاز به وجود این سامانه احساس میشد اظهار داشت:
آسیبهای ناشی از دسیسههای دشمنان برای شبکه های خدمات الکترونیکی و
فناوری اطالعات کشور ،ما را مجاب میکند که اینگونه سامانهها را برای مقابله با
حمالت سایبری ایجاد کنیم که امیدواریم بهرهبرداری خوبی از آن صورت گیرد.
جوابیه

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «مردمساالری آنالین»:

کمک هزینه به مراکز غیردولتی نگهداری و خدمات
توانبخشی معلوالن تخصیص یافت

پیرو انتشــار مطلبی در روز دهم بهمن در «مردمســاالری آنالیــن» و روزنامه
مردمســاالری با عنوان «اختالف در پرداخت یارانه مراکز توانبخشــی معلوالن»
سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارسال کرده که متن آن بدین شرح است:
کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیســتی کشور به مراکز غیردولتی نگهداری و
خدمات توانبخشی ،آموزشی و حرفهآموزی معلوالن ،براساس تصویبنامه شماره
/104694ت  055829مــورخ  1397/8/9پرداخــت میگردد .در ســال جاری
تصویبنامه ذیربط در آبان ماه به تصویب رســید و از تاریخ مذکور کمک هزینه
براساس مصوبه فوق محاسبه و در تخصیصهای ارسالی به خزانه لحاظ شده است.
مرکز روابط عمومی ،اطالعرسانی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

دو سناریو برای تعیین تکلیف پزشک خانواده
معاون بهداشــت وزیر بهداشت ضمن تشــریح دستاوردهای
انقالب در حوزه بهداشــت بویژه در زمینه واکسیناسیون ،در
عین حال از اقدامات انجام شده برای افزودن  ۲واکسن جدید
به برنامه واکسیناســیون ملی خبر داد .دکتر علیرضا رئیسی
در نشســت خبری دستاوردهای  ۴۰ســاله انقالب در حوزه
بهداشــت ،گفت :در حوزه ســامت ما در رسیدن به اهداف
بسیار موفق بودیم ،البته این به معنای آن نیست که اشکاالتی
نداریم ،اما در سطح یک خدمات اهدافی که از قبل تعیین شده
بود و سازمان بهداشت جهانی و یونیسف اهدافی برای منطقه
ما یعنی منطقه مدیترانه شــرقی در نظر گرفته بودند ،بسیار
موفق بودیم.وی ادامه داد :سازمان بهداشت جهانی در منطقه
امرو یا مدیترانه شرقی که ایران در آن قرار دارد ،شاخصهای
ســامت را در ابتدا نســبت به منطقه و پس از آن نسبت به
جهان میسنجد.رئیســی بااشــاره به واکسیناسیون در ایران
گفت :از دهه  ۴۰در کشور واکسیناسیون شروع شد و در آغاز
انقالب ،پوشش واکسیناسیون کشور  ۳۰درصد بود و دسترسی
به واکسیناسیون نامناسب بود؛ چرا که شبکه بهداشتی وجود
نداشت و در تأمین واکسن دچار مشکل بودیم.معاون بهداشت
وزارت بهداشــت ادامه داد :از ســال  ۶۳بسیج همگانی برای
واکسیناسیون فعال ایجاد شد و بهورزهای ما در گرما و سرما
خانه به خانه به دورترین روســتاها میرفتند و واکسیناسیون
را انجام میدادند و در نهایت پوشــش واکسیناســیون به ۹۰
درصد رسید و کزاز نوزادی حذف شد.وی با بیان اینکه پیش از
انقالب ،بیش از  ۱۰۰هزار نفر مبتال به ماالریا داشتیم ،افزود :اما
با وجود اینکه ما در همسایگی افغانستان که کانون ماالریاست،
قرار داریم ،در سال گذشته تنها  ۲۰نفر در کشورمان به ماالریا
مبتال شدند .در عین حال سال  ۷۲واکسن هپاتیت بی ،سال
 ۸۳ســرخک ،ســرخچه و اوریون را اضافه کردیم و سال ۹۳
واکسن پنتاواالن به واکسیناسیون کشوری اضافه شد.
وی با بیان اینکه  ۱۸سال است هیچ موردی از فلج اطفال در
کشــور گزارش نشده اســت و امیدواریم در آینده به حذف و
ریشهکنی فلج اطفال برسیم ،گفت :واکسن فلج اطفال خوراکی
در گذشته سه ظرفیتی بود و از سال  ۹۵که سازمان بهداشت
جهانی به این نتیجه رسید که نوع دوم ویروس فلج اطفال در
دنیا ریشه کن شده است ،اعالم کرد که واکسن سه ظرفیتی
به واکسن دو ظرفیتی تبدیل شود .این اتفاق در کشور رخ داد.

حال از آنجایی که ایران در مرحله ریشــه کنی قرار دارد و به
دلیل اینکه ویروس فلج اطفال وحشی است و برای پیشگیری
از ورود آن به ایران از افغانستان و پاکستان ،در سن  ۴ماهگی
هم واکســن فلج اطفال تزریقی زده میشــود .این برنامهای
جهانی است اما از آنجا که واکسن فلج اطفال از سه ظرفیتی
به  ۲ظرفیتی تبدیل شــد ،متولدین سال  ۹۴که واکسن فلج
اطفال به آنها تزریق نشــدهاند فراخوان شدند و واکسن فلج
اطفال تزریقی به آنها تزریق میشود.وی با اشاره به واکسنهای
جدیدی که قرار اســت وارد برنامه واکسیناسیون ملی شود،
گفت :دو واکسن پنوموکوک که بیشتر برای بیماریهایی مثل
ذاتالریه و تنفسی است و واکســن روتاویروس قرار است به
برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود .روتاویروس میتواند
از بســتری هزاران کودک مبتال به اســهال در بیمارستانها
جلوگیری کند .در این زمینه به دنبال عقد قرارداد با کمپانیها
هستیم و شرط ما این است که پس از خرید واکسن ،فناوری
آن به کشــور منتقل شــود و ما آن را تولید کنیم .در شرایط
تحریــم نیز کمپانیها محدودیت دارند و انستیتوپاســتور به
دنبال آن است که فناوری تولید واکسن را به ایران منتقل کند.
رئیســی درباره برنامه پزشــکی خانواده با بیــان اینکه در

برنامه پزشــک خانواده ارتباط سطوح یک ،دو و سه خدمات
ســامت نیز اهمیت دارد ،گفت :نظام ارجاع بدون پزشکی
خانواده و از طرفی نظام ارجاع بدون حضور ســطح دو و سه
خدمات سالمت معنی ندارد و این شبکه باید با هم کار کند.
پزشــکی خانواده به معنی کار تیمیاســت.وی افزود :وقتی
خانوادهای برای دریافت خدمات ســامت مراجعه میکند،
نیازمند بررسی توســط یک تیم است .معموالً در رأس این
تیم مراقبت ســامت ،یک پزشک حضور دارد.رئیسی ادامه
داد :در حال حاضر در ســطح روستاها فرد به خانه بهداشت
مراجعه میکند و در این خانههای بهداشت ،بهورز تا حدی
مشخص ،خدمات ســامت را به افراد ارائه میکند .بهورز از
طریق ســامانه ،اطالعات بیمار را ثبت میکند و در صورت
نیاز ،بیمار را به پزشک ارجاع میدهد .پزشک بعد از ویزیت
و تجویز دارو ،بازخوراندی به بهورز هم میدهد و بهورز بعد از
آن باید از بیمار مراقبت کند تا هم داروهایش را مصرف کند و
هم دوباره بعد از بازه زمانی مشخصی بیمار را به پزشک ارجاع
دهد .این اتفاق در ســطح روستا و شهرهای کوچک به علت
وجود نظام شبکه به خوبی اتفاق میافتد .این درحالیست که
در ســطح شهر هر شخص یک دفترچه در اختیار دارد و هر

رفع گرههای ترافیکی شرقیترین نقطه بزرگراه شهید زین الدین
شــهردار منطقه چهار تهران از بهــره برداری پروژه ادامه
خیابان احســان در تقاطع بزرگراه شهید زین الدین خبر
داد وگفــت :با بهره برداری این مســیر گرههای ترافیکی
شرقی ترین نقطه منطقه رفع میشود.
به گــزارش روابط عمومیشــهرداری منطقه چهار تهران
«سید علیرضا حسینی» با بیان این خبر افزود :همزمان با
افتتــاح  44پروژه منطقه چهار ،اصلی ترین پروژه عمرانی
ادامه احداث خیابان  35متری احسان حد فاصل کندروی
شــهید زین الدین تا تقاطع بلوار شهید عباسپور به طول
 400متر و مساحت  1000متر مربع با هدف سهولت در
تردد و رفع گرههای ترافیکی ،به بهره برداری میرســد.

جایی که بخواهد میرود.وی با بیان اینکه برای برنامه پزشکی
خانواده  ۱۲گام اجرایی تعریف شده که هفت گام آن در حوزه
بهداشت و پنج گام در حوزههای دیگر مثل درمان قرار دارد،
افزود :در انگلستان سیســتم  NHSاجرا میشود ،اما همه
مردم از این موضوع راضی نیســتند .به هر حال این سیستم
یک نوع محدودیت ایجاد میکند و این محدودیت خوشایند
نیست ،اما باید انجام شود.رئیسی افزود :بر اساس تخصیص
اعتبار دو ســناریو برای این  ۱۲گام تعریف شــده است .اوالً
تعریف شده که تا حدود زیادی از این  ۱۲گام تا سال ۱۴۰۲
تکمیل شود و این کار به صورت الیه الیه انجام میشود .به
طور مثال ممکن است تا اواخر سال آینده در مطب پزشکان
عمومینیز همه خدمات در سامانه ثبت شود .فروردین  ۹۷گام
چهارم این برنامه اجرا شد که همه پزشکان در سیستم دولتی
باید خدمات خود را در سامانه ثبت کنند .سناریوی دوم این
است که اگر اعتبارات کمتر تخصیص پیدا کند ،ممکن است
اجرای کامل  ۱۲گام پزشکی خانواده تا سال  ۱۴۰۴به تأخیر
بیفتد .معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :در حال حاضر
در تمام استانها گامهای اجرایی پزشکی خانواده به صورت
همزمان پیش میرود .البته در استان گلستان ،زنجان ،گیالن
و مازندران سرعت اجرای گامها بیشتر شده است .رئیسی در
ادامه صحبتهایش ،گفت :ساالنه حدود یک میلیون و ۵۰۰
هزار مادر باردار در کشور وجود دارد که فقط  ۵۳۰هزار نفر به
شبکه بهداشت و سطح یک مراجعه میکنند .بقیه به مطبها
و جاهای دیگر مراجعه میکنند و ساعتها در مطب منتظر
مانده و چندتا چندتا ویزیت میشوند ،اما به مراکز بهداشت
مراجعه نمیکنند .میزان پوشــش مادران باردار در شــبکه
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۱۸درصد ،در
دانشگاه علوم پزشــکی ایران  ۲۳درصد و در دانشگاه علوم
پزشکی تهران  ۳۴درصد است .این در حالی است که پوشش
مادران باردار در خلخال  ۹۳درصد و در ســبزوار  ۹۱درصد
است.رئیســی در ادامه درباره وضعیت دسترسی به خدمات
در روستاها ،گفت :نمیتوانید یک روستای  ۱۵۰۰نفری پیدا
کنید که خانه بهداشت نداشته باشد .این موضوع اص ً
ال امکان
ندارد و پوشش خدمات بهداشتی در سراسر روستاها  ۱۰۰در
صد است .بهترین مراکز خدماتی دولتی در روستاها در حوزه
بهداشت ساخته شده است.

اجرای اولین پویش «دوشنبههای ورزشی» در بوستان جوانمردان

وی در ادامــه بــه اقدامات صورت گرفتــه در اجرای این
پــروژه گفت :برای احداث این مســیر و پس تخریبهای
موجود ،بیش از  1800تن آســفالت ســه الیه پخش ،
جدول کشــی و احــداث کانیو  ،پیاده روســازی و نصب
دیوار حائل تا ارتفاع  2متر به طول حدودا  150متر مربع
و نرده کشــی جانپناه اجرایی شد.شــهردار منطقه چهار
خاطرنشــان کرد :با اجرای این پروژه کاهش زمان سفر ،
کاهــش حجم ترافیک محله حکیمیه در محدوده خیابان
احسان و دسترسی آسان دانشــجویان و اساتید دانشگاه
عباســپور و آزاد تهران شــمال در این محــدوده اجرایی
میشود.

اجرای اولین پویش «دوشــنبههای ورزشــی «در بوستان
جوانمردان منطقه  5با اســتقبال بی نظیر شــهروندان و
ورزشــکاران همراه شد .به گزارش روابط عمومیشهرداری
منطقه  ،5نخســتین همایش ایســتگاههای فعالیتبدنی
با عنوان «دوشــنبههای ورزشــی» با حضور دستگردی،
سرپرســت معاونت ورزرش آقایان ،مدیراداره تربیت بدنی
منطقه ،چهرههای ورزشی و صدها شهروند تهرانی برگزار
شد.ســید قاسم موسوی مدیر اداره تربیت بدنی منطقه در
حاشیه این مراسم گفت  :ارایه ورزش ارزان و قابل دسترس
یکی از اهداف برگزاری این گونه پویشهاســت و در اولین
پویش ،شــهرداری منطقه  5میزبان اجرای برنامه بوده که

ضمن ایجاد شــرایط مناسب برای ورزش رایگان ،در صدد
هستیم کاری کنیم که شهروندان برای قرار دادن ورزش در
برنامه روزانه تشویق شوند .براساس این خبر ،در این برنامه
پیشکسوتان ورزشی نظیر علی خسروی و رضا حسن زاده
در کنار شــهروندان ورزش کردند .از این پس هر دوشنبه
این طرح با هماهنگی ســازمان ورزش شــهرداری تهران
در یکی از مناطق تهران اجرا شــده و شرکت کنندگان به
صورت دســته جمعی به انجام حرکات ورزشی میپردازند
 .این در حالی اســت که همه روزه در ایستگاههای ورزش
همگانی بوســتانهای منطقه ،نرمشهــای صبحگاهی با
حضور شهروندان انجام میشود.

فرهنگی
اخبار کوتاه

محسن تنابنده:

از درون سینما برای سینما چاله میکنند

غیبت آثار ایرانی در بزرگترین بازار سینمایی جهان

بازار فیلم اروپا به عنوان بخشــی از جشنواره بینالمللی فیلم برلین ،در حالی
امسال میزبان نمایش بیش از  ۷۰۰فیلم است که تاکنون هیچ پروژه سینمایی
را از ایران در فهرست خود قرار نداده است.
به گزارش ایســنا ،بازار فیلم جشــنواره برلین از بزرگترین رویداد ســینمایی
جهان در عرصه معرفی ،فروش ،توزیع آثار ســینمایی است و همچنین مکانی
ایدهال برای تبادل نظر و شــکلگیری تولیدات مشــترک سینمایی میان این
کشورهاست.
ســینمای ایران بر خالف چند ســال گذشته ،امســال حضور بسیار کمرنگی
را در بخشهای اصلی شــصتونهمین جشــنواره برلیــن تجربه خواهد کرد،
در بخــش بازار جشــنواره نیــز فیلمیبر عرضــه و نمایش ندارد .بر اســاس
فهرســت فیلمهایی که در بازار جشــنواره برلین به روی پــرده میروند ،این
بخش امســال میزبان بیش از  ۷۰۰نمایش ســینمایی از کشورهای مختلف
جهان است.
همچنیــن بنابر اعالم ســایت بازار جشــنواره فیلم برلین؛ بنیاد ســینمایی
فارابی ،مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی ،جشنواره بینالمللی فیلم
فجــر ،جشــنواره بینالمللی فیلم کــودک و نوجوان ،کانــون پرورش فکری
کــودکان و نوجوانان ،صدا و ســینمای جمهوری اســامیایران ،ســازمان
ســینمایی حوزه هنری ،هنر هفتم ،اســتودیو انیمیشــن آریا ،مؤسسه قرن
بیســتویکمف دیبا نگاه ،الی ایمج ،اســتودیو هورخش ،ایدهال سینما ،توزیع
فیلم پرشــیا ،پرس تیوی ،آفوگاتو پیکچرز ،سیستم مدیریت محتوای فرهام،
فیلمار ،آی آر ایمج ،شــهر آفتاب و تصویرگســتر پاســارگاد نیــز به عنوان
کمپانیهــا و مؤسســات ایرانی در بخش بازار جشــنواره برلین  ۲۰۱۹حاضر
خواهند بود.

مهدی یراحی ممنوعالکار شد

مهدی یراحی ،خواننده موســیقی پاپ با انتشار متنی در صفحه شخصاش از
ممنوعالکاریاش خبر داد.
به گزارش ایلنا ،مهدی یراحی ،خواننده موسیقی پاپ که چندی پیش به دلیل
انتشــار کلیپ بدون مجوز «پاره سنگ» دچار حاشیههایی شده بود در صفحه
شخصیاش متنی را مبنی بر ممنوع الکاریاش منتشر کرد.
یراحی در صفحه شــخصاش نوشته اســت« :اینجانب مهدی یراحی ،توسط
مجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامیتا اطالع ثانوی عمــا از هرگونه
فعالیت رســمیهنری منع شــدهام .بههمین دلیل مجوزهــای اجرای من در
تمامیکنسرتهای تهران و شهرستانها (ازجمله تور جشنواره رفاه «برفاره»)
لغو شده اســت .فارغ از تمامیخســارات مادی و معنوی تحمیل شده ،قطعاً
بزرگتریــن ضایعه این محدودیت بــرای من ،محروم ماندن از دیدار شــما
مخاطبان عزیز است».

برگزاری مراسم بازارچه خیریه
دانشآموزی خوارزمی

بازارچــه خیریــه دانشآموزی خوارزمیمحــور کار و فنــاوری دانشآموزان
دبیرســتان دخترانه دورهاول شــاهد زندهیاد شاهســوند بــا حضور جمعی
از مســئوالن منطقــه  ۱۶در تاریــخ  ۱۶اســفندماه در جنــوب تهــران
توســط همســر و فرزنــد اولین شــهید مدافع حرم ،شــهید محــرم ترک
افتتاح گردید.
در این مراســم دانشآموزان دبیرســتان شــاهد زنده یاد شاهسوند یک روز
پر نشــاط و رنگارنگ را کنار هم کالســیها ،خانوادهها و مســئوالن مدرسه
خود ســپری کردنــد.در ابتدای مراســم معاونت محترم پرورشــی آموزش
و پرورش منطقه ۱۶جناب آقای پیراســته فرا رســیدن ایــام اهلل دههی فجر
را بــه دانشآموزان تبریک گفــت و از دانشآموزان و همــکاران و اولیا برای
برگزاری بازارچه قدر دانی کرد .در ادامه این مراســم مدیر دبیرســتان شاهد
زنده یاد شاهســوند هدف از برپایی این بازارچه را یکی از راهکارهای تحقق
اقتصــاد مقاومتی و توســعه فرهنگ کار آفرینی دانســت کــه بازارچههای
کار و فناوری در دل آن تشــکیل میشــود و کمک شــایانی به توســعه این
فرهنگ میکنند.

محســن تنابنــده بعد از بــازی در مجموعــه پایتخت و
کارگردانی گینس با فیلم قســم در سی و هفتمین دوره
جشــنواره فیلم فجر حاضر شده است .او معتقد است که
شفافسازی و مشخص شدن بودجه فیلمها اص ً
ال بد نیست
اما متاســفانه گروهی از سینماگران از این مسئله استفاده
میکنند تا برای دیگران چاله بکنند و سینمای ما از درون
دچار معضل شــده و برخی از سینماگران از درون سینما
برای یکدیگر معضــل ایجاد میکنند .ایلنا به مناســبت
اکران این فیلم و اســتقبال منتقدان از آن با تنابنده گفت
و گویی داشته است که بخشی از آن را میخوانیم:
شما در دومین اثر سینمایی خود سراغ یک موضوع
ملتهب رفتهاید .از قرار معلوم سینما برایتان بیشتر
جای ریسک و تجربه است.
خیلی با این گزارهای که مطرح کردید موافق نیســتم زیرا
حتی اگر به ســریال پایتخت نگاه کنید معلوم میشود که
این سریال نیز پروژه ســختی بود و این سختی حتی در
داستان نیز وجود داشت یعنی اینکه یک خانواده معمولی
در چالشهــای عجیــب و غریبی قرار میگیرند .اساســاً
مخاطب برای من در ســینما و تلویزیون بسیار مهم است
زیرا سینما مکانی است که عدهای در آن به تماشای فیلم
مینشــینند و اگر این عده نباشند ،اصوالً سینمایی وجود
ندارد البته مدیوم ســینما و تلویزیون برای ما کمیتفاوت
دارد اما اینگونه نیســت که کارهای تلویزیونی را ســهل
بگیرم یا کارهای ســینمایی را بســیار جدی بلکه هر دو
در اندازه خود برایم جدی هســتند .در هر دو مدیوم قصه
رخدادگاه خود را برای من تعیین میکند اما سینما برای
من در قصهگویی چالشبرانگیزتر است.
داستان قسم براساس پژوهش خاصی شکل گرفت
یا ما به ازای بیرونی داشت؟
داستان فیلم قسم  10سال همراه من بود و فرصت ساخت
آن پیش نمیآمد زیرا بســیار چالشبرانگیز و تاملبرانگیز
بــود .یک قانون فقه قضایی وجود دارد به نام قســامه که
افراد زیادی از آن اطالع ندارند اما بسیار قانون مهمیاست.

مدتی قصه را کنار گذاشــته بودم اما در ســال جاری در
بسیاری از رسانهها دیدم که چندین بار این مسئله با حکم
قاضی اجرا شده است .به نظرم رسید که هم اکنون فرصت
ساخت این قصه است.
یکی از ویژگیهای آثاری که شــما در ساخت آنها
مستقیم یا غیرمســتقیم نقش داشتهاید مثال در
پایتخت ،هفت دقیقه تا پاییز ،استشــهادی برای
خدا و قسم این اســت که داستانهای آنها چه در
زبان طنز و چه به صورت جدی به مســئله قضاوت
میپردازد .انــگار قضاوت کــردن آدمها درباره
یکدیگر مسئله ذهنی شما به عنوان فیلمساز است.
یکی از ویژگیهای انسان با دیگر مخلوقات توان قضاوت
کردن اســت اما اینکه بعضیها قیافه روشنفکری به خود
میگیرند و مثــ ً
ا میگویند در زندگی قاضی نباشــیم و
قضاوت نکنیم به هیچ عنوان شــدنی نیســت .زیرا ما در
طول زندگی دائم در معرض قضاوت کردن و قضاوت شدن

هستیم .من در فیلم قسم در کنار مطرح کردن این مسئله
نمیخواستم درباره قانون قضاوت کنم بلکه قانون را مطرح
میکنم و نشان میدهم که چه تاثیری در زندگی ما دارد.
آنچه که باعث به وجود آمدن اندیشــه میشود و ما را به
فکر فرو میبرد به نوعی مســئله قضاوت است .به همین
دلیل ســعی کردهام در قسم قضاوت را به چالش بکشم و
نشــان بدهم که ما دچار قضاوت غلط نیز میشویم .اص ً
ال
حکم ندادم که کدام سمت قضاوت صحیح است بلکه برای
من چالش قضاوت مهم بوده است.
گفته میشــود اوج تهیهکننده فیلم است ،درست
است؟
تهیهکننده فیلم قسم کام ً
ال خصوصی است .الهام غفوری
و جلیــل شــعبانی تهیهکنندگی فیلــم را برعهده دارند.
شفافســازی و مشــخص شــدن بودجه فیلمها اص ً
ال بد
نیست اما متاســفانه گروهی از سینماگران از این مسئله
استفاده میکنند تا برای دیگران چاله بکنند.

« ۲۳نفر» بهروایت یکی از بیست و سه نفر

میخواستیم سربلند بازگردیم
یکی از آزادگان نوجوان ماجرای بیســت و سه
نفر ،ضمن اشــاره به اینکه بیش از  ۹۰درصد
روایت فیلم « ۲۳نفر» به واقعیت نزدیک است،
بیان کرد ما میخواســتیم ســربلند به ایران
بازگردیم.
 یحیی دادینسب یکی از  ۲۳رزمنده نوجوانی
اســت که قبل از آزادســازی خرمشهر توسط
نیروی عراقی دســتگیر شــده بودنــد و حاال
سرگذشتشــان دستمایه ســاخت فیلمیبا
عنوان « ۲۳نفر» به کارگردانی مهدی جعفری
شده است.
دادینســب پس از رونمایــی از « ۲۳نفر» در
سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با
مهر درباره این فیلم گفت :میتوانم بگویم بیش
از  ۹۰درصد از این فیلم با واقعیتی که در دوره
اســارت آن را تجربه کردیم ،هماهنگ است و

همه اتفاقاتی که در فیلم نشــان داده شده ،در
واقعیت نیز رخ داده است .در واقع با دیدن این
فیلم به آن دوران بازگشتیم.
وی با اشــاره به اینکه هنگام اسارت  ۱۴ساله
بود ،بیان کرد :با دیدن این فیلم بغض گلویمان
را گرفت و تمام آن روزهــا به خاطرمان آمد،
مهدی جعفــری پیش از نــگارش این فیلم،
مســتندی ســاخته بود و با تک تک  ۲۳نفر
مصاحبه کرده و خاطرات آنها ضبط شده است.
دادینسب درباره انتخاب فرزندش برای بازی
در نقــش خود توضیح داد :در یک گردهمایی
در مشــهد حضور داشتیم که مهدی جعفری
بــه همراه ابراهیم حاتمیکیا نیز در آن حضور
داشــتند ،در آن مراسم پســر من را دیدند و
پیشنهاد بازی وی به جای من را دادند که من
نیز از این امر استقبال کردم.

وی تاکید کرد :من از بین  ۲۳نفر ،تنها کسی
بودم که پســرم در همان سن و سالی بود که
اسیر شده بودیم ،فرزندان دیگران یا بزرگتر و
یا کوچکتر از سنشان بودند .فکر میکنم بازی
پسرم در این فیلم بسیار خوب بود ،چرا که تا
به حال جلوی دوربین نرفته بود و بسیار کمرو
هم هست .این آزاده دوران دفاع مقدس درباره
اینکه آن زمان بعد از شنیدن اینکه ایران آنها را
قبول نمیکند چه حس و حالی داشته ،گفت:
ما آن زمان فهمیدیم که عراقیها میخواهند
از ما ســوژه برای تبلیغ رژیم خود بسازند و ما
میخواستیم که به صلیب سرخ تحویل دهند و
یا به اردوگاه کنار اسیران دیگر ببریم.
دادی نســب در پایــان گفــت :هیــچ کس
دلش نمیخواهد از وطنــش دور بماند اما ما
میخواستیم با سربلندی به وطن باز گردیم.

متاسفانه امروز ســینمای ما از درون دچار معضل شده و
برخی از ســینماگران از درون سینما برای یکدیگر معضل
ایجــاد میکنند و با ســنگاندازی بــرای دیگران تالش
میکنند تا شرایط را فقط برای کار خود فراهم کنند و این
اص ً
ال خوب نیســت .وقتی در خارج از سینما اختالسهای
مختلف میشود و ارقام میلیاردی و پولهای کثیفی بسیار
بیشــتر از آنچه در ســینما وجود دارد جابجا میشود این
مســئله درست نیســت که ما همه فوکوس خود را روی
ســینما بگذاریــم و بدتر آنکه خودمان در درون ســینما
بــرای یکدیگر جفتپا بیندازیم .باید هرکدام از ما ســعی
کنیم که شرایط بهتر ایجاد کنیم و بهجای آنکه به دنبال
خراب کردن حریف باشیم فیلم خودمان را خوب بسازیم.
البته من نیز درک میکنم که پولهای ناسالمیبعضاً وارد
ســینما شده است اما حجم این پولها به اندازهای نیست
که به آن پرداخته میشود یا عدهای دنبال زیر سوال بردن
کلیت سینما هستند.
فیلم در بخش ســودای ســیمرغ قرار دارد و از
ســوی منتقدان نیز با واکنشهــای مثبتی همراه
بوده و مخاطبان مردمیهم آن را دوســت داشتند.
چه چشــماندازی بــرای فیلم در بحــث داوری
میبینید؟
اصوالً وقتی به عنوان فیلمســاز فیلمیرا وارد جشــنواره
میکنیم یقیناً به دنبال آن هســتیم که مورد قضاوت قرار
بگیریم و من غیــر از این چیزی را قبول ندارم و به نظرم
کسانی که فیلمشان را به جشنواره دادهاند و بعد میگویند
برایشــان جایزه یا نظر داوران مهم نیست ،شوخی و مزاح
میکننــد و اصوالً تمامیمباحث و حتی جنگهایی که به
صورت رودررو و یا پشت پرده در جشنواره فیلم فجر شکل
میگیرد نیز به دلیل همین اهمیت قضاوت است .من نیز
از این قاعده مستثنی نیستم و دوست دارم فیلم به خوبی
دیده شــود .هرچند که میدانم فیلمهای دیگر توان چند
برابری را برای این مسئله خرج کردهاند و به نوعی ما آدم
الغر این ماجرا هستیم.

