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رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران :

امسال محدودیتی در نوع خودرو برای سرویس مدارس نداریم

رئیــس اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی آمــوزش و پرورش
شــهر تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه خودروهــای مــورد اســتفاده
بــا توجــه بــه تمــام مشــخصههای مکانیکــی و فیزیکــی مــورد
بررســی قــرار میگیرنــد ،گفــت :تــا کنــون محدودیتــی از نظــر
نــوع خــودرو نداشــتیم و پرایــد هــم میتوانــد جــزو ســرویس
مــدارس باشــد.
مســعود ثقفــی در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره ســرویس
مــدارس توضیحاتــی ارائــه و بــا بیــان اینکــه تعــداد اســتفاده
کننــدگان از ســرویس مدرســه بــه نســبت کل دانــش آمــوزان
محــدود و کمتــر از  ۱۰درصــد اســت ،اظهــار کــرد :یــک میلیون
و  ۱۰۰هــزار دانــش آمــوز داریــم کــه از ایــن تعــداد در ســال
گذشــته  ۱۴۱هــزار دانــش آمــوز از ســرویس مدرســه اســتفاده
کردنــد .وی افــزود :در ایــن طــرح از  ۱۷هــزار خــودرو اســتفاده
میشــود کــه طبیعتــا همــه آنهــا ویژگیهــای مــد نظــر مــا و
پلیــس راهــور را نداشــتند امــا نهایــت تــاش همــه مــا بــه ایــن

ســمت بــوده اســت کــه خودروهــا حائــز اســتانداردهای حمــل
و نقلــی الزم بــرای دانــش آمــوزان باشــند.
رئیــس اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی آمــوزش و پرورش
شــهر تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه خودروهــای مــورد اســتفاده
بــا توجــه بــه تمــام مشــخصههای مکانیکــی و فیزیکــی مــورد
بررســی قــرار میگیرنــد ،گفــت :تاکنــون محدودیتــی از نظــر
نــوع خــودرو نداشــتیم و پرایــد هــم میتوانــد جــزو ســرویس
مــدارس باشــد.
ثقفــی دربــاره نظــارت بــر راننــدگان ســرویس مــدارس نیــز
گفــت :نــه تنهــا نــوع خــودرو و کیفیــت فنــی مدنظــر اســت
بلکــه خــود راننــدگان نیــز مهــم هســتند .راننــدگان ســرویس
مــدارس بایــد مشــخصههایی داشــته باشــند کــه پلیــس راهــور
نیــز در احــراز آن مشــخصهها بــه مــا کمــک میکنــد .وقتــی
رانندههــا آمــوزش دیــده باشــند و بداننــد چگونــه بــا دانــش
آمــوزان داخــل خــودرو برخــورد کننــد و چــه رفتــاری داشــته
باشــند ،در مواقعــی کــه عصبانــی هســتند خــود را کنتــرل
کننــد و الفــاظ منفــی کــه روی تربیــت بچههــا اثــر میگــذارد
بــه کار نبرنــد کمتــر شــاهد وقــوع مشــکالت هســتیم .ایــن
مــوارد از ســوی پلیــس راهــور بــه راننــدگان آمــوزش داده

در حاشیه جشنواره فیلم ونیز مطرح شد:

«متری شش و نیم» براساس یک دغدغه شکل گرفت
کارگــردان و بازیگــران فیلــم ســینمایی «متــری شــش و
نیــم» در حاشــیهی نمایــش فیلمشــان در جشــنوارهی فیلــم
«ونیــز» از دغدغــهای کــه باعــث شــکلگیری ایــن فیلــم
شد،ســخن گفتنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســعید روســتایی کارگــردان ایــن فیلــم
بــه همــراه پیمــان معــادی ،نویــد محمــدزاده ،فرهــاد اصالنــی،
هومــن بهمنــش و محمــد اطبایــی پخشکننــده بینالمللــی
فیلــم (مســتقلهای ایرانــی) عوامــل ایــن فیلــم در جشــنواره
ونیــز هســتند و در نمایــش رســمی فیلــم حاضــر شــدند.
پــس از نمایــش فیلــم کــه بــا اســتقبال ویــژه مخاطبــان
همــراه شــد ،کارگــردان و بازیگــران فیلــم بــه چنــد پرســش
دربــاره ســاخت و نقشهــای خــود پاســخ دادنــد.
ســعید روســتایی کارگــردان فیلــم دربــاره ســوژه فیلــم کــه
اعتیــاد اســت مــورد پرســش قــرار گرفــت و گفــت :کشــور
مــا بــه خاطــر منطقــه جغرافیایــی کــه دارد خیلــی موقعیــت
حساســی بــه لحــاظ سیاســی ،جغرافیایــی و تاریخــی و
همچنیــن از لحــاظ مــواد مخــدر دارد و مــا همســایگانی
داریــم کــه بیشــترین مقــدار مــواد مخــدر در جهــان را تولیــد
میکننــد و در چنــد ســال اخیــر اعتیــاد در کشــور مــا و
ســایر مناطــق جهــان شــکل جدیــدی بــه خــود گرفتــه اســت.
ولــی ایــن قصــه بــر اســاس یــک داســتان شــکل نگرفتــه بلکــه
بــر اســاس یــک دغدغــه اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت.
پیمــان معــادی هــم دربــاره نقـشاش در فیلــم «متــری شــش

و نیم»یــادآور شــد :مــا پنــج مــاه فیلمبــرداری میکردیــم و
در لوکیشــن خیلــی ســختی بودیــم .بعضــی روزهــا در معــرض
هفتصــد ،هشــتصد معتــاد واقعــی کارتنخــواب بودیــم کــه
آنهــا بیماریهایــی داشــتند و مــا بایــد در نزدیکیشــان کار
میکردیــم .بچههــای دیگــر ســختیهای کار خودشــان را
داشــتند امــا فکــر میکنــم ســختترین بخــش کاری مــن
ایــن بــود کــه نقشــی را بــازی میکــردم کــه حساســیتهای
خیلــی ویــژهای بــر روی آن بــود و هســت.
او خاطرنشــان کــرد :ایــن کار خیلــی ســخت بــود و بــا
مشــکالت و اصالحاتــی روبــرو شــدیم بــه هرحــال ایــن بخــش
ســختترین ویژگــی نقشــی بــود کــه مــن بــازی میکــردم.
نویــد محمــدزاده دیگــر بازیگــر «متــری شــش و نیــم»
خطــاب بــه تماشــاگران گفــت :در واقــع همانطــور کــه در
فیلــم دیدیــم ،نقــش مــن خــودش را کشــته بــود و وقتــی لبــه
اســتخر او را میبینیــم ،مثــل یــک بچــه تــوی آب خوابیــده
اســت .وقتــی دوبــاره زنــدهاش میکننــد ،یــک امیــدی بــه
زندگــی پیــدا میکنــد .او بــا اشــاره بــه یکــی از ســکانس
هــای فیلــم ادامــه داد :در ادامــه دســت وپاهــای آخــر رو
میزنــه و مثــل شــیری کــه در قفــس هســت همــه تالشــش
را انجــام میدهــد و وقتــی میفهمــد واقعــا نمیتوانــد کاری
بکنــد ،هرچــه بــه انتهــا میرســیم انــگار پیــر شــده ،انــگار
آرام شــده و در طــول یــک ســال خیلــی پیرتــر شــده و در
میــان شــروع شــخصیت او تــا پایانــش کــه مــرگ اســت،

میشــود.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه والدیــن بایــد بــه چــه
نکاتــی در انتخــاب ســرویس مدرســه توجــه کننــد؟ اظهــار
کــرد :امســال نــوع خــودرو و انتخــاب ســرویس مــدارس
از طریــق ســامانهای بــه نــام «ســپند» انجــام میشــود.
امســال مــدارس ،دانــش آموزانشــان را در «ســپند» ثبــت نــام
میکننــد امــا تصویــر و مشــخصات راننــده و خــودرو بــرای
اولیــا قابــل نمایــش اســت و امــکان تغییــر آن وجــود دارد.
رئیــس اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی آمــوزش و
پــرورش شــهر تهــران دربــاره نــرخ ســرویس مــدارس نیــز
گفــت :هرســال شــورای شــهر نــرخ ســرویس مــدارس را
تصویــب میکنــد .هنــوز بــرای ســال جدیــد مصوبــهای
نداشــتهایم امــا ایــن افزایــش متناســب بــا شــرایط افزایــش
قیمتهاســت .ســال گذشــته نیــز  ۱۰تــا  ۱۵درصــد افزایــش
نــرخ را شــاهد بودیــم .نــرخ ســرویس بســته بــه مســافت و
تعــداد اســتفاده کننــدگان متفــاوت اســت و مــا هــم منتظــر
اعــام شــورای شــهر هســتیم .اگــر بــه هــر دلیلــی مشــکالتی
غیــر قابــل پیــش بینــی رخ داد اولیــا میتواننــد بــا شــماره
تلفــن  ۸۸۹۶۴۰۰۶تمــاس بگیــرد.
تــاش و زندگــی بایــد قــرار داشــته باشــد.
فرهــاد اصالنــی هــم خطــاب بــه تماشــاگران گفــت :ممنــون
کــه ایــن فیلــم را بــا مــا تماشــا کردیــد .دربــاره ســختیهای
کار بایــد بگویــم کــه فکــر میکنــم قســمت آســان بــازی در
ایــن کار ،بــه مــن افتــاد .چــون بــه نظــر میرســد ایــن روزهــا
قضــاوت کــردن کار آســانی شــده و ســختی کار بیشــتر بــر
روی دوش دوســتان مــن بــود.
هومــن بهمنــش مدیــر فیلمبــرداری «متــری شــش و نیــم»
نیــز کــه در جشــنواره فیلــم ونیــز حاضــر اســت ،گفــت:
خیلــی خوشــحالم کــه در جمــع شــما در ایــن کشــور زیبــا
هســتم .مــن از بچگــی طرفــدار تیــم ملــی ایتالیــا بــودم.
او در ادامــه دربــاره ویژگــی هــای تصویــری فیلــم «متــری
شــش و نیــم» ســخن گفــت.
«متــری شــش و نیــم» کــه تاکنون ســه نمایــش در جشــنواره
فیلــم ونیــز داشــته اســت امــروز چهارشــنبه ( ۴ســپتامبر۱۳ ،
شــهریور) نیــز بــرای آخریــن بــار در ایــن رویــداد ســینمایی
بــه روی پــرده خواهــد رفــت.
ایــن فیلــم در بخــش افقهــای جشــنواره ونیــز بــا آثــاری
از کشــوریهای اســپانیا ،آلمــان ،ایتالیــا ،فرانســه ،آفریقــای
جنوبــی ،افغانســتان ،ایرلنــد ،گرجســتان ،روســیه ،آمریــکا،
چیــن ،هنــد و لهســتان بــه رقابــت میپــردازد.
«ســوزانا نیکیارلــی» کارگــردان زن ایتالیایــی« ،مــارک
آدامــز» مدیــر جشــنواره فیلــم ادینبــورگ« ،رشــید
بوشــارب» کارگــردان الجزایری-فرانســوی« ،آلــوارو برکنــر»
کارگــردان اهــل کشــور اروگوئــه و «اوا ســانجیورجی» از
ایتالیــا ،داوران بخــش رقابتــی افقهــای جشــنواره ونیــز را
تشــکیل میدهنــد.

خواننده قطعات موسیقی انقالبی :

قطعهای برای همسران شهدای مدافع حرم میخوانم

خواننــده قطعــات موســیقی انقالبــی در تشــریح تازهتریــن
فعالیتهــای خــود از تولیــد یــک قطعــه عاشــقانه بــا
موضــوع همســران شــهدای مدافــع حــرم و برنامهریــزی
بــرای برگــزاری یــک کنســرت ویــژه خبــر داد.
حســین حقیقــی از خواننــدگان فعــال آثــار موســیقایی بــا
مضامیــن انقالبــی کــه آثــاری چــون «مــا ایســتادهایم» و
«ســام بــه آینــده» را منتشــر کــرده در گفتگــو بــا خبرنــگار
مهــر بــا اشــاره بــه تازهتریــن کارهــای خــود در عرصــه
موســیقی توضیــح داد :هــم اکنــون مشــغول برنامــه ریــزی و
تولیــد یــک قطعــه عاشــقانه بــا محوریت همســران شــهدای
مدافــع حــرم هســتم کــه اگــر ایــن توفیــق را داشــته باشــیم
در ایــام عــزادارای حضــرت ســید الشــهدا منتشــر میشــود.
در ایــن راســتا کار دیگــری هــم در دســت تولیــد دارم
کــه بــا موضــوع پیــاده روی اربعیــن حســینی پیــش روی

مخاطبــان قــرار میگیــرد و امیــدوارم اثــری باشــد کــه
بتوانــد بــا مخاطبــان ارتبــاط خوبــی برقرارکنــد.
وی درپاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر کــم کاری ماههــای
اخیــرش گفــت :اتفاقــا علیرغــم اینکــه برخــی از دوســتان
رســانهای احســاس میکننــد کــه بنــده کــم کار شــده ام،
بایــد بگویــم اصــا اینطــور نیســت و مــن بــا قــدرت هرچــه
تمــام تــر مشــغول تولیــد آثــاری هســتم کــه در فواصــل
زمانــی مختلــف پیــش روی شــنوندگان قــرار میگیــرد.
وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه مــن بــا آغــاز ســال
جدیــد ســه اثــر جدیــد را منتشــر کــردهام کــه فکــر
میکنــم بــرای  ۶مــاه آمــار نســبتا خوبــی بــرای یــک
خواننــده باشــد .البتــه ایــن نکتــه را هــم در نظــر داشــته
باشــید بــرای تولیــد کار مســتمر در ایــن عرصــه میــزان
حمایتهــا و ســرمایهای صــورت میپذیــرد بایــد همــواره
در یــک رتبــهای باشــد کــه بتوانیــم بــرای تولیــد کار
برنامهریــزی کنیــم موضوعــی کــه متاســفانه در ماههــای
گذشــته کمــی ایــن موضــوع بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی

کاهــش یافتــه اســت.
ایــن خواننــده آثــار انقالبــی در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه عــدم برگــزاری کنســرت
خواننــدگان فعــال ایــن عرصــه تصریــح کــرد :متاســفانه در
حالــی کــه هنرمنــدان فعــال ،مســتعد و خــوش ذوقــی در
ژانــر کاری مــا حضــور دارنــد امــا فرصتــی بــرای برگــزاری
کنســرت در کشــور ندارنــد ،در حالیکــه اگــر مــا بــه آنســوی
آبهــا نگاهــی بیندازیــم ،میبینیــم کــه هنرمندانــی چــون
ســامی یوســف بــه عنــوان یــک خواننــده شــناخته شــده
و خــوش تکنیــک کنســرتهای مبتنــی بــرای باورهــای
اســامی و دینــی برگــزار میکنــد .موضوعــی کــه در
کشــور مــا برعکــس اتفــاق میافتــد و مــا فضــای چنــدان
موثــری بــرای برگــزاری ایــن برنامههــا نداریــم .البتــه
بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر گرفــت کــه خواننــدگان
فعــال موســیقی پــاپ بــرای برگــزاری کنســرتهای خــود
تولیــدات مناســبی دارنــد کــه بــر پایــه آن بــرای برگــزاری
اجــرای زنــده اقــدام میکننــد.
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نامزدهای جایزه آسترید لیندگرن معرفی شدند؛

هوشنگ مرادیکرمانی
نامزد دریافت جایزۀ«آسترید لیندگرن»
« هوشــنگ مرادیکرمانــی»
و « کتابخانــه هــای ســیار
روســتایی کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان»
بــه عنــوان نامزدهــای
دریافــت جایــزه « آســترید
لیندگــرن» از ســوی کانــون
معرفــی شــدند.
بــه گــزارش ایســنا ،هوشــنگ مرادیکرمانــی بــه عنــوان
نویســندهی کتــاب کــودک و نوجــوان و کتابخانههــای ســیار
روســتایی کانــون پــرورش فکــری در بخــش پروژههــای
ترویــج کتابخوانــی بــرای ســومینبار بــه عنــوان نامزدهــای
ایــن جایــزه در ســال  ۲۰۲۰معرفــی شــدند.
هیاتهــای معرفــی نامزدهــای جایــزه ســال  ۲۰۲۰را از
ایــران ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان ،شــورای
کتــاب کــودک ،موسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودک و
انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان تشــکیل میدهنــد.
جایــزه یادبــود «آســترید لیندگــرن» بــه مناســبت بزرگداشــت
نویســندهی ســوئدی و یکــی از پرطرفدارتریــن نویســندگان
جهــان از ســال  ۲۰۰۲از ســوی دولــت ســوئد بنیــان نهــاده
شــده اســت.
ایــن جایــزه بــه عنــوان بزرگتریــن و گرانتریــن جایــزهی
ادبیــات کــودکان و نوجوانــان و دومیــن جایــزهی بــزرگ
ادبیــات در جهــان پــس از جایــزهی هانــس کریســتین
اندرســن اســت کــه نــه تنهــا نویســندگان و تصویرگــران بلکــه
قصهگویــان ،مروجــان و نهادهــای حــوزهی ادبیــات کــودکان
و ترویــج کتابخوانــی نیــز میتواننــد بــه آن دســت یابنــد.
ایــن جایــزه ســاالنه بــه یــک یــا بیــش از یــک هنرمنــد یــا
مــروج ،صــرف نظــر از زبــان و ملیــت اعطــا میشــود.
هــدف از اهــدای ایــن جایــزه تقویــت و بــاال بــردن کیفیــت
ادبیــات کــودک و نوجــوان و توجــه بیشــتر بــه حقــوق
کــودکان در جهــان اســت.

معاون وزارت میراث فرهنگی:

تمرکز بر تحول گردشگری با توان
مدیریتی مونسان محقق می شود

معــاون توســعه مدیریــت وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی گفــت :بــا تــوان مدیریتــی کــه در مونســان
ســراغ داریــم ،بــر تحــول در ســه حــوزه میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی متمرکــز میشــویم.
محمــد خیاطیــان در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،افــزود :مجلــس
شــورای اســامی مصــوب کــرده در طــول یکســال آینــده
ســاختار مــورد نیــاز وزارتخانــه را طراحــی و ارایــه کنیــم
تــا پــس از تصویــب اجرایــی شــود .وی اظهــار داشــت :وقتــی
برنامــه هــای یــک فــرد بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی در مجلس
شــورای اســامی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و موفــق بــه
اخــذ رای اعتمــاد از مجلــس مــی شــود ،حاکــی از آن اســت
کــه ایــن فــرد توانایــی هایــی در مدیریــت و برنامــه ریــزی
دارد .وی تاکیــد کــرد :حــوزه مهمــی همچــون گردشــگری
کــه دولــت تاکیــد بســیاری بــر آن دارد ،یکــی از موضوعاتــی
اســت کــه مــی توانــد در شــرایط تحریــم ،جایگزیــن درآمدهای
نفتــی شــود .معــاون توســعه مدیریــت وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی گفــت :مونســان ایــن قابلیــت
را دارد بــرای ادامــه مســیر و خدمــت در وزارتخانــه جدیــد
التاســیس میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی؛
همــه تــوان و برنامــه ریــزی خــود را بــه کار گیــرد تــا بتوانیــم
شــاهد تحولــی در ایــن ســه حــوزه باشــیم .خیاطیــان ادامــه
داد :خواســته هــای نماینــدگان مشــخص اســت اینکــه دقیقــا
جایــگاه گردشــگری ،میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی را در
کشــور بــر اســاس آنچــه در مجلــس مصــوب کردنــد ،بازتعریــف
کنیــم .وی بــا بیــان اینکــه بــا تــوان مدیریتــی دکتــر مونســان،
مطمئنــا روی ســاختار متمرکــز مــی شــویم ،اظهــار داشــت:
ســاختاری را تعریــف مــی کنیــم کــه بتوانــد نیــاز امــروز حــوزه
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی را پاســخگو
باشــد و کار در خــور توجهــی انجــام شــود.

