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این صفحه درباره جامعه و فرهنگ است

رویداد

 zسیاست

فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به 
کارگردانی لیلی عاج برای حضور 

در جشنواره فیلم فجر آماده 
نمایش شد.»سرهنگ ثریا« 

تازه ترین محصول سازمان هنری 
رسانه ای اوج است که از زاویه ای 

متفاوت به حضور سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( در 

پادگان اشرف می پردازد. این فیلم 
سینمایی اولین ساخته سینمایی 

لیلی عاج است و در خالصه 
داستان آن چنین آمده است: 

»این راه با گریه باز نمیشه!«

»سرهنگ ثریا« در راه 
جشنواره فجر

با معرفی نامزدهای جوایز تمشک 
طالیی، بدترین چهره های 

هالیوود سال ۲۰۲۲ مشخص 
شدند. فیلم »بلوند« با کسب 

نامزدی در ۸ شاخه بدترین فیلم 
شد و »عزاداری به خیر« هم با 

کسب نامزدی در ۷ رشته دومین 
فیلم بد سال شد. در این میان 

تام هنکس برای بازی در دو فیلم 
»پینوکیوی دیزنی« و »الویس« 

نامزد کسب عنوان بدترین بازیگر 
هم نقش اصلی و هم نقش 

مکمل شده است.

نامزدهای تمشک طالیی 
۲۰۲۳ معرفی شدند

رمان جدیدی از سیامک 
گلشیری با نام »تقدیم به گلرخ، 
با عشق و نفرت« بزودی در نشر 

چشمه منتشر می شود. 
»تقدیم به گلرخ، با عشق و 
نفرت« داستان نویسنده ای 

است که به دعوت زن سابقش 
رهسپار جلسه ای در یکی از 

شهرهای شمالی ایران می شود 
تا قسمت هایی از آخرین 

رمانش را بخواند. ماجرای این 
رمان تنها در یک شب اتفاق 

می افتد.

»تقدیم به گلرخ، با عشق و 
نفرت« منتشر می شود

شورای صدور پروانه ساخت آثار 
سینمایی در جلسه اخیر با سه 

فیلمنامه موافقت کرد. فیلم نامه های 
»جاده جنگلی« به تهیه کنندگی 

محمدمهدی طباطبائی نژاد و 
کارگردانی محمدمعین کریم الدینی، 

»صبح اعدام« به نویسندگی و 
کارگردانی بهروز افخمی، انیمیشن 

بلند »شکار هیوال« به کارگردانی میثم 
حسینی و »اسفند« به کارگردانی و 

نویسندگی دانش اقباشاوی موافقت 
شورای پروانه ساخت سازمان 

سینمایی را اخذ کردند.

جدیدترین فیلم  سازانی که 
پروانه ساخت گرفتند

آیت الله رئیسی در دیدار وزیر دفاع سوریه:
ایران در دوره بازسازی با تقویت همکاری های 

اقتصادی کنار ملت سوریه است
رئیس جمهور گفت: جمهوری اســـامی ایران، دوســـت واقعی 
ملت ســـوریه اســـت ،چرا که همانگونه که در دوران مقاومت 
در برابـــر تروریســـم در کنـــار ملـــت و دولـــت ســـوریه ایســـتاد، 
در دوران بازســـازی نیـــز آماده اســـت با تقویـــت همکاری های 

همه جانبـــه اقتصادی در کنار آنان باشـــد.
به گـــزارش پایـــگاه اطاع رســـانی ریاســـت جمهوری اســـامی 
ایـــران، آیت الله دکتر ســـید ابراهیم رئیســـی ،دیـــروز در دیدار 
ســـپهبد »علـــی محمود عبـــاس« وزیر دفاع ســـوریه، روابط دو 
کشور را راهبردی توصیف و تصریح کرد: روابط ایران و سوریه 
بر پایه اعتقادات و باورهای مشـــترک و نیز روحیه ایســـتادگی 

و مقاومت مردم دو کشـــور بنا شـــده اســـت.
ســـپهبد »علی محمـــود عباس« وزیر دفاع ســـوریه نیز در این 
دیـــدار بـــا بیـــان اینکه ســـوریه با حمایت بـــرادران و دوســـتان 
واقعـــی خـــود در مصاف با تروریســـم پیروز شـــد و قدرتمندتر 
از قبـــل بـــه عنـــوان یکـــی از حلقه هـــای محور مقاومـــت ایفای 
نقش خواهد کرد، اظهار داشت: محور مقاومت نقش مهمی 
در شـــکل دادن بـــه جهـــان جدیـــد خواهد داشـــت.وزیر دفاع 
ســـوریه گفت: دشـــمنان همواره مترصد فرصتی برای خدشه 
وارد کـــردن بـــه روابط عمیق و برادرانه ســـوریه و ایـــران بوده و 
هســـتند، اما روابط دو کشور ریشـــه دارتر و مستحکم تر از آن 
اســـت که کسی بتواند به آن خدشـــه ای وارد کند و این روابط 

هـــر روز نســـبت به قبل گســـترده تر و عمیق تر خواهد شـــد.

مخبر: حقابه هیرمند با جدیت دنبال می شود
معـــاون اول رئیس جمهور روز گذشـــته بـــرای بازدید، افتتاح و 
آغـــاز عملیـــات اجرایی چندیـــن طرح عمرانی و زیرســـاختی به 
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان و شهرســـتان زابل سفر کرد. 
بـــه گـــزارش برنا، محمـــد مخبر گفت: حل مشـــکات آبی این 
اســـتان یکی از اهداف این ســـفر اســـت و نباید استانی مانند 
سیســـتان و بلوچســـتان با ظرفیـــت همجواری در کنـــار دریا و 
ســـفره های زیرزمینی از مشـــکات کم آبی و خشکســـالی رنج 
ببـــرد. معـــاون اول رئیـــس جمهـــور تأکید کـــرد: انتقـــال آب از 
دریا و اســـتخراج آب هـــای ژرف از مهم ترین برنامه های دولت 
بـــرای حـــل مشـــکات آب ایـــن اســـتان اســـت و همچنیـــن با 
پیگیری هـــای دســـتگاه دیپلماســـی به دنبـــال پیگیـــری حقابه 
هیرمند هســـتیم. مخبر همچنین حل مشـــکات ســـوخت و 
جایگاه های ســـوخت در اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان را از 
دیگر اهداف این سفر برشمرد و افزود: در جلسات این سفر 
مســـائل اشـــتغال و مســـکن بررســـی و روند اجرایی مصوبات 

ســـفر رئیس جمهـــور به این اســـتان پیگیری می شـــود.
 قطع اینترنت برای جلوگیری از تقلب 

در کنکور منطقی نیست
رئیس قوه قضائیه از قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور 
و ایجـــاد مشـــکل بـــرای مردم انتقـــاد کرد و گفت: اندیشـــیدن 
تمهیداتـــی بـــرای حفـــظ حقـــوق شـــرکت کنندگان در کنکـــور و 
جلوگیری از تقلب ضروری است اما قطع اینترنت در ساعات 
برگزاری کنکور و ایجاد مشکل برای امور روزمره و اداری مردم، 

راه منطقی نیست.
به گزارش میزان، حجت االســـام والمســـلمین محسنی اژه ای 
در حاشیه نشستی در قوه قضائیه افزود: باید راه های دیگری 
جایگزیـــن قطع اینترنت شـــود. رئیس ســـازمان بازرســـی باید 
دربـــاره اینکـــه دیگـــر کشـــورها بـــرای جلوگیـــری از تقلـــب چه 
اقدام هایـــی را انجام می دهند، بررســـی های الزم را انجام دهد 

تـــا در کنکورهای آینده لحاظ شـــود. 
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کمی ابری ، مه آلود و غبار آلود ابری، بارش باران، افزایش باد و احتمال برف صاف تا نیمه ابری

قسمتی ابری در پاره ای نقاط مه آلودنیمه ابری، یخبندان، مه رقیق صاف تا کمی ابری، بارش پراکنده برف

صاف تا قسمتی ابری نیمه ابری، افزایش ابر و غبار محلی نیمه ابری همراه با وزش باد

رئیس گروه ســـامت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشـــت با اشـــاره به عوارض شـــدید آلودگی 
هوا بر سامت کودکان، گفت: وزارت بهداشت 
به عنـــوان متولی ســـامت مردم، بـــا هرچه که 
بـــه ســـامت مـــردم آســـیب برســـاند، مخالف 
اســـت.دکتر عباس شاهســـونی در گفت وگو با 
ایســـنا، دربـــاره برخی اظهارات اخیر مســـئوالن 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش مبنی بـــر لزوم تغییر 
شاخص های تعطیلی مدارس ناشی از آلودگی 
هـــوا، گفـــت: برخـــی روزهـــا در تهـــران غلظـــت 
ذرات معلـــق PM۲.۵ بیش از ۱۰ برابر راهنمای 
ســـازمان جهانی بهداشت می شـــود یعنی برای 
سامتی مردم و بویژه گروه های حساس نظیر 
کـــودکان خطرنـــاک اســـت.وی افـــزود: خطرات 
ناشـــی از آلودگی هوا بیشـــتر متوجه سیســـتم 
تنفســـی کـــودکان می شـــود چون آنهـــا در واحد 
زمان، هوای بیشتری را نسبت به وزن بدنشان 
استنشاق می کنند. مجاری تنفسی در کودکان 
باریک تر از بزرگســـاالن اســـت و تا قبل از بلوغ 
دســـتگاه تنفســـی رشـــد نیافته تـــر و عملکـــرد 
ضعیف تری دارد. همچنین ترمیم آســـیب های 
وارد بـــه ســـلول های اپیتیکال مجاری تنفســـی 
در کـــودکان بـــه طـــور صحیح انجام نمی شـــود، 
بنابرایـــن درصـــد ورود آالینده هـــا به سیســـتم 
تنفســـی کـــودکان بیـــش از بزرگســـاالن خواهد 

بود.
 بدن کودکان تا ۷۰ درصد سرب را جذب 

می کند
بـــه گفته وی، تحقیقات نشـــان داده، کودکانی 
که زمان بیشـــتری را در فضاهای باز شهرهای 
آلـــوده ســـپری می کننـــد بـــا احتمال نارســـایی 
تنفســـی  دســـتگاه  عملکـــرد  در  بیشـــتری 
مواجهنـــد. حتـــی در مقادیـــر بی اثـــر آالینده ها 
برای بزرگســـاالن، دســـتگاه تنفســـی کـــودکان 
در معـــرض ســـمیت ناشـــی از آالینده هـــا قرار 
دارد، چـــون بـــدن کـــودکان قادر بـــه دفع مواد 

ســـمی هماننـــد بزرگســـاالن نیســـت، بنابراین 
مواد ســـمی به مدت طوالنی تری در دســـتگاه 
گردش خون می ماند و ســـبب آســـیب بیشتر 

بـــه اندام ها می شـــود.
ایـــن مســـئول تصریـــح کـــرد: بـــه طـــور نمونـــه 
سیســـتم بدنی کـــودکان به گونه ای اســـت که 
تا ۷۰ درصد ســـرب وارد شده به بدن را جذب 
می کنـــد، ولی این جذب در بزرگســـاالن حدود 
۲۰ درصـــد اســـت. همچنین بدن بزرگســـاالن 
کمتـــر از یـــک درصد از ســـرب جذب شـــده را 
حفـــظ می کنـــد اما تمایـــل به حفظ ســـرب در 

بدن کودکان بیشـــتر اســـت.
وی با تأکید بر اینکه تکامل نیافتگی دســـتگاه 
ایمنی و دیگر دستگاه های حیاتی در کودکان، 
احتمـــال آســـیب در مواجهـــه بـــا آالینده هـــای 
هـــوا را افزایـــش می دهد، گفت: آســـم یکی از 
بیماری هـــای شـــایع در کودکان اســـت و برخی 
تحقیقات کشور، حکایت از شیوع این بیماری 
در ۲ دهـــه اخیر بویژه در میان کـــودکان دارد.
 رابطه آلودگی هوا با اوتیسم و لوسمی 

در کودکان
ارتبـــاط  بـــه گفتـــه شاهســـونی، مطالعـــات 
معنی داری میان مواجهه با آالینده های ناشـــی 
از ترافیـــک و خطـــر ابتا به لوســـمی )ســـرطان 
خـــون( در میـــان کـــودکان را نشـــان می دهند. 
در کل برخی از شـــواهد حاکی از افزایش بروز 

لوســـمی در ایران اســـت.
وی افزود: تأثیر برخی از آالینده ها نظیر سرب 
مرتبـــط بـــا اثـــرات عصبـــی تکاملـــی و عصبـــی 
رفتـــاری در کـــودکان از جملـــه طیف اختاالت 
اوتیســـم مشـــخص شـــده و مطالعات نشـــان 
داده سرب در کاهش ضریب هوشی کودکان 

مؤثر بوده اســـت.
 صورت مسأله را پاک نکنیم

این مســـئول گفت: درســـت نیست که با تغییر 
شـــاخص آلودگـــی هـــوا، صـــورت مســـأله را پاک 
کنیـــم. بایـــد اقدام جـــدی بـــرای کاهش غلظت 
آالینده هـــای هـــوا داشـــته باشـــیم. کاش وزیـــر 
محتـــرم آمـــوزش و پـــرورش پیشـــنهاد می دادند 
کـــه اقداماتی نظیر نوســـازی نـــاوگان حمل ونقل 
عمومـــی و... بـــرای کاهش غلظـــت آالینده های 
هـــوا صورت گیـــرد. ما هـــم تعطیلی مـــدارس را 
راهـــکار اصلـــی نمی دانیـــم اما چـــاره دیگری جز 
این نداریم تا بتوانیم مواجهه کودکان با آلودگی 
هـــوا را کاهـــش دهیـــم.وی گفت: عـــدد ۰۵۱ که 
مبنای غیرحضوری شدن مدارس شده، مصوب 
هیأت وزیران در ســـال 693۱ اســـت. برای تغییر 
ایـــن شـــاخص باید کمیته ای متشـــکل از وزارت 
بهداشـــت، ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت، 
وزارت کشـــور و وزارت صمت تشـــکیل شـــود تا 
تصمیماتی با رویکرد ســـامت محور اخذ کنند، 

نـــه اینکه صـــورت مســـأله را پاک کنیم

سهم آموزش و پژوهش در بودجه 
سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت صفر است

بهـــروز قنبـــری، معـــاون مرکـــز بودجـــه و پایـــش 
عملکـــرد وزارت بهداشـــت گفتـــه اســـت: بودجه 
اختصـــاص یافته بـــرای حوزه آمـــوزش، پژوهش، 
تحقیقـــات و دانشـــجویی و فرهنگـــی وزارت 
بهداشـــت در ســـال ۱4۰۲ صفر اســـت. گویا قرار 
نیست در ســـال آینده دانشجویی آموزش ببیند 
و در حوزه پژوهش و دانشـــگاه کاری انجام  شود.

صرفه جویی ۴۶ میلیون  تومانی 
با ورود هر موتورسیکلت برقی

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران گفته است: جایگزینی 
یـــک دســـتگاه موتورســـیکلت کاربراتـــوری با برقی 
ســـاالنه 46 میلیـــون تومان و در طـــول عمر مفید 
آن ۵۵۲ میلیـــون تومان منافع اقتصادی دربردارد. 
همچنین ساالنه 6۰۰ لیتر معادل ۱6میلیون تومان 

در مصرف ســـوخت صرفه جویی می شود.

مالک های تعیین و تعریف نخبه 
تغییر می کند

روح اللـــه دهقانـــی فیروزآبـــادی، رئیس بنیاد ملی 
نخبـــگان گفتـــه اســـت: الزم اســـت ســـازکارهای 
تعیین و تعریف نخبه تغییر کند و ماک ها فقط 
بر اساس معدل و کنکور نباشد. تاش می کنیم 
ســـال آینده در بنیاد نخبگان بـــرای مثال ۱۰۰ نفر 

جوشـــکار و تاجر نخبه هم داشـــته باشیم.

 آمادگی هنرستان ها 
برای پذیرش طب ایرانی

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در اختتامیه 
سومین جشـــنواره طب ایرانی گفته است: طرح 
ســـامت دانش آمـــوزی برای نســـل آینده بســـیار 
مهم اســـت. این طرح می تواند به اصاح سبک 
زندگـــی دانش آمـــوزان کمک کند و هنرســـتان ها 

هـــم آماده پذیرش طب ایرانی هســـتند.

 ۱۰ داروی سنتی برای کمک 
به درمان کرونا وارد بازار شد

مدیـــرکل دفتـــر طـــب ایرانی و مکمـــل وزارت 
بهداشـــت گفـــت: ۱۰ داروی ســـنتی به عنوان 
کمـــک درمـــان در چرخـــه فهرســـت دارویـــی 
کرونا برای اســـتفاده بیماران وارد بازار شـــده 
است.به گزارش ایرنا، نفیسه حسینی یکتا با 
بیـــان اینکه ۲ واحـــد از طب ایرانی به صورت 
اجباری از ســـال آینده در دانشگاه های علوم 
پزشـــکی تدریس می شـــود، افزود: دبیرخانه 
طـــب ایرانـــی و مکمـــل در ســـازمان نظـــام 
پزشـــکی راه انـــدازی شـــده و تشـــکیل کمیته 
مشترک گردشگری و طب ایرانی از اقدامات 

زیرســـاختی این حوزه اســـت.
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مخالفت وزارت بهداشت مخالفت وزارت بهداشت  
با تغییر شاخص آلودگی هوابا تغییر شاخص آلودگی هوا

تعطیلی مدارس هیچ سودی ندارد
کارشـــناس تعلیـــم و تربیـــت با بیان اینکه ســـامت دانش آموزان بســـیار مهم اســـت اما راه 
تأمیـــن ســـامت دانش آمـــوزان، تعطیلی مدارس نیســـت، گفـــت: نتیجه آمـــوزش مجازی و 

تعطیلـــی مـــدارس این بود کـــه دانش آموزان غـــرق در فضای مجازی شـــوند.
بـــه گـــزارش مهـــر، محمدجـــواد علی اکبریان با اشـــاره بـــه اینکه بســـیاری از دانش آمـــوزان با 
تعطیلـــی مـــدارس در خانه نمی مانند پس تعطیلی مدارس ســـودی نداشـــته اســـت، افزود: 
در کشـــورهای پیشـــرفته مدارس براحتی تعطیل نمی شـــوند یعنی مدارس از ارکان بزرگ و 

تأثیرگذار در پیشـــرفت هر کشـــور است
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مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی 
از رونمایی پلتفرم جدیدی با نام »ایران ســـفر« و اختصاص کارت 
ســـفر 3۰ میلیون تومانی با هدف ارزان ســـازی ســـفر خبر داد.به 
گـــزارش مهـــر، روح الله حســـین زاده گفت: پلتفرم »ایران ســـفر« 
توسط شـــرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با 

همکاری بخش خصوصی طراحی شده و قرار است در نمایشگاه 
گردشـــگری و صنایع دســـتی تهـــران در بهمن مـــاه ســـال جاری 
رونمایـــی شـــود. افـــراد بـــا مراجعـــه بـــه ایـــن پلتفـــرم می تواننـــد 
عاقه منـــدی خـــود را برای ســـفر به نقاط مختلف اعـــام و عاوه 

بر دریافت مشـــاوره، ســـفر ارزانـــی را برنامه ریزی کنند.

کارکنان دولت کارت سفر۳۰ میلیون تومانی می گیرند


