
اعضای  ماهانه  نشست  سپید: 
حالی  در  موسیقی  خانه 
برگزاری شد که مدیرعامل این 
نهاد در گزارشی از برنامه های 
انجام گرفته از آغاز فصل نوین 
فعالیت های شورای عالی خانه 

موسیقی خبر داد.
نوربخش  حمیدرضا 
در  موسیقی  خانه  مدیرعامل 
اعضای  ماهانه  نشست  ابتدای 
عرض  ضمن  موسیقی  خانه 
فرارسیدن  مناسبت  به  تسلیت 
سقوط  سانحه  و  فاطمیه  ایام 
 - تهران  مسافربری  هواپیمای 
یاسوج  به تغییرات اخیر مدیریتی 
کشور در سال جاری اشاره کرد 
و گفت: »در دولت، شورای شهر 
و مدیریت شهر تهران تحوالتی 

را شاهد بودیم که امیدواریم تأثیرات مثبت 
و مهمی در موسیقی کشور داشته باشد.«

فعالیت های  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
شورای عالی خانه موسیقی گفت: »شورای 
خانه  هرم  رأس  که  موسیقی  خانه  عالی 
فعالیت های  نوین  فصل  است  موسیقی 
خود را آغاز کرده است. اعضای این شورا 
از هنرمندان باسابقه کشور و توسط مجمع 
می شوند  تشکیل  موسیقی  خانه  عمومی 
سیاست گذاری  مرجع  بزرگ ترین  و 
کشور  در  و  موسیقی  خانه  در  موسیقی 
هستند که اتفاقات موسیقی را رصد کرده 
هر  به  می کنند.  ریل گذاری  آن  برای  و 
جدید  فصل  در  شجریان  استاد  صورت 
اینکه در همه این  با توجه به  فعالیت ها 
عالی  شورای  رئیس  به عنوان  سنوات 
به  شاید  داشت،  حضور  موسیقی  خانه 
نتوانند  مدتی  تا  پیش آمده  کسالت  دلیل 
حضورداشته  عالی  شورای  جلسات  در 

باشد به همین منظور شورای عالی تصمیم 
افتخاری  رئیس  به عنوان  وی  گرفت 
برای  باشد.  حضورداشته  عالی  شورای 
اینکه در پیشبرد امروز اخاللی پیش نیاید 
فرهاد  عالی،  شورای  اخیر  انتخابات  در 
فخرالدینی به عنوان رئیس شورا انتخاب 
شد و قرار است با عزم جزم، انگیزه و 
اراده قوی اهداف خانه را به پیش ببرد و 
مسائل موسیقی را با جدیت دنبال کرده و 

رهنمودهای خود را داشته باشد.«
به  همچنین  موسیقی  خانه  مدیرعامل 
برگزاری جلسه ویژه اعضای شورای عالی 
خانه موسیقی با معاون هنری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اشاره کرد و توضیح داد: 
»در هفته گذشته نیز آقای حسینی معاون 
امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
جلسه شورای عالی دعوت شد که اعضای 
دغدغه ها  نظرات،  نقطه  عالی  شورای 
کردند.  بیان  را  خودشان  نگرانی های  و 

به هرحال ما همواره نگاهمان با مسئوالن 
فرهنگی کشور تعاملی بوده مگر آنکه خود 
بهره مند  تعامل  این  از  نخواهند  مدیران 
باشند. این در حالی است که در تمام این 
سالها تمام ارکان خانه موسیقی مشی کمک 
و تعامل بوده، زیرابه این معتقد هستیم که 
باید با دستگاه های فرهنگی کشور تعامل 
داشته باشیم تا امور را پیش ببریم. دغدغه 
ما موسیقی است و هر کجایی که ببینیم 
و  می دهیم  تذکر  دارد  وجود  کاستی ای 
مسائل را دنبال می کنیم. هرجایی که نیاز 
را  مسائل  بیشتری  جدیت  با  هم  باشد  

گوشزد می کنیم.«
نحوه  درباره  موسیقی  مدیرعامل خانه 
در  هنری  اصناف  نمایندگان  حضور 
عنوان  هنر  اعتباری  صندوق  هیئت مدیره 
کرد: »بنده به عنوان نماینده اهالی موسیقی 
در هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر عضو 
بیمه  برای  فعالیت هایی  آنجا  در  هستم. 

هنرمندان دارد صورت می گیرد 
که روند سریع تری را طی کند. 
هم  تکمیلی  بیمه  بخش  در  ما 
خوبی   انتخاب  کردیم  سعی 
را  خدماتی  که  بیمه ای  برای 
ارائه می کند، داشته باشیم. همه 
خدماتی  بیمه ای  شرکت های 
کار  روال  و  می کنند  عرضه  را 
به این صورت است که با همه 
بیمه ها مکاتبه می کنیم و معموالً 
را  بهتری  خدمات  که  بیمه ای 
انتخاب می کنیم  عرضه می کند 
در  هم اکنون  که  اشکالی  البته 
بیمه تکمیلی پیداشده این است 
که در صندوق، سامانه ای جدید 
انسانی  نقش  که  ایجادشده 
حذف شده و رایانه طرف کاربران 
اخاللی  و  کندی  و  قرارگرفته 
که  بیمه ای  باشید  مطمئن  اما  دارد  وجود 
هم اکنون به عنوان بیمه تکمیلی انتخاب شده 

باالترین سطح خدمات رادار است. «
گفت:  سخنانش  پایان  در  نوربخش 
موسیقی  اهالی  برای  اآلن  که  »بیمه ای 
را  کار  قانون  حقوق  کف  دارد،  وجود 
برای هنرمندان در نظر گرفته اما ما اآلن 
مشغول بررسی و پیگیری ارتقای این کف 
این موضوع  امیدوارم  که  حقوق هستیم 
نیز به زودی محقق شود. البته الزمه تحقق 
چنین روندی بر این مبناست که اعتباری 
و  داده شده  اختصاص  دولتی  بخش  در 
اینکه  نیز مشخص شود ضمن  آن  محل 
وجود  تکریم  طرح  که  بخش هایی  در 
به  باشیم.  تسهیالت  ارتقای  شاهد  دارد 
مسائل  این  دنبال  به جد  ما  هر صورت 
آغازین  روزهای  در  امیدوارم  و  هستیم 
سال آینده گزارشی دقیق از این مسائل به 

شما بدهم.« 

انتقال  و  تجسس  عملیات  سپید: 
تهران   هواپیمای  مسافران  پیکرهای 
دیروز  از صبح  در حالی  یاسوج   -
آغازشده که چهار روز از حادثه سقوط 
ATR۷۲ می گذرد و همچنان شرایط 
توسط  پیکرها  انتقال  از  مانع  جوی 

بالگرد به پایین کوه شده است.
جمعیت هالل احمر ساعت ۱۳:۵۷ 
پیکر  انتقال  عملیات  که  کرد  اعالم 
تهران - یاسوج  مسافران هواپیمای 

موقتاً متوقف شده است.
ازآنجایی که به دلیل شرایط بسیار 
بد جوی و وجود طوفان و برف در 

دیدن  آسیب  احتمال  دنا  ارتفاعات 
اجساد وجود  انتقال  در  کوهنوردان 
پیکرها  انتقال  عملیات  موقتاً  دارد، 

متوقف شده است.
شاهین فتحی نیز در ساعت ۱۳:۳۳ 
در شبکه خبر اظهار کرد: »گروه های 
جدید که به سمت قله حرکت کردند 

در حال حاضر نزدیک قله هستند.«
نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
بازگشت  هالل احمر در مورد زمان 
تیم هایی که در حال حرکت به پایین 
هستند گفت: »احتمال دارد ظرف سه 
تا چهار ساعت آینده از دو مسیر به 

پایین برسند.«
پیکرها  تعداد  مورد  در  او 
بود  آنجا  که  اجساد  »بقایای  گفت: 
جمع آوری شده و تعداد آن ها مشخص 

نیست.«
محسن مهر علیزاده نیزاظهارکرد: 
»خودم نیم ساعت قبل با گروهی که 
باال هستند از طریق بی سیم صحبت 
کردم و شرایط هوا آنجا نامساعد است 
و برف و طوفان وجود دارد. عزیزانی 
پایین  به  پیکرها  انتقال  حال  در  که 
هستند در شرایط سختی این کار را 
انجام می دهند و با توجه به وضعیت 
هوا و طوفان حتی خطر پرت شدن 

آن ها هم وجود داشت.«
او افزود: »با توجه به اینکه امکان 
پرواز بالگرد وجود نداشت، تصمیم 
گرفته شد که به روش های دیگر پیکرها 
را منتقل کنند و در حال حاضر از مسیر 
سی سخت و پادنا در حال برگشت به 
پایین هستند و احتماالً تا یکی دو ساعت 
دیگر به کمپ هایی که زده شده برسند 
و اجساد را تحویل عوامل پزشکی 

قانونی بدهند.«
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
نیروهای  ازجمله  نیروهایی  دیروز 
هالل احمر و تکاوران ارتش جایگزین 
نیروهای دیگر شدند گفت: »دیروز و 
امروز امکان جست وجو وجود ندارد 
و احتماالً جمعه هم این شرایط وجود 
داشته باشد. هرلحظه ای که هوا اجازه 

بدهد عملیات ادامه خواهد داشت.«

انتقال اولین گـروه از 
پیکـرهای حـادثـه 

سقـوط هواپیمـا

خبــر
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تالش برای ارتقای کف حقوق هنرمندان تحت پوشش بیمه
نشست ماهانه خانه موسیقی برگزار شد

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مجتمع توانبخشی معلوالن ذهنی تهران 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان کار این مجتمع قرار گرفت. در این بازدید 

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز حضور داشت. 
          ایرنا

سیلوستر استالونه بازیگر کهنه کار فیلم های اکشن هالیوودی در واکنش به شایعات 
مبنی بر مرگش گفت: »در سالمت کامل به سر می برد.« شایعه ای مبنی بر درگذشت او 
 بر اثر ابتال به سرطان پروستات در رسانه ها منتشر شده بود.           میرر

انیمیشن سینمایی »قلب سیمرغ« اثر زنده یاد وحید نصیریان در گروه سینمایی »هنر 
و تجربه« اکران می شود، همچنین آیین گشایش این فیلم عصر روز دوشنبه ۱۴ اسفند 
ماه ساعت ۲۰ در موزه سینما برگزار می شود. کارگردان این اثر بر اثر سکته قلبی 
 در سال جاری درگذشت.                        هنر و تجربه 
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s a l a m a t

ایام  با  هم زمان  کارآفرینان  و  هنرمندان  از  گروهی  سپید: 
از  فاطمه زهرا )س(  فاطمیه و سالروز شهادت حضرت 

موسسه خیریه فدک باغ رضوان بازدید کردند.
هم زمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه 
از موسسه  از هنرمندان و کارآفرینان  زهرا )س( گروهی 
خیریه فدک باغ رضوان که مسئولیت نگهداری از دختران 

معلول را بر عهده دارد بازدید کردند.
سیاوش چراغی بازیگر سینما و تئاتر، محمدحسن عرفانیان، 
مهدی کریمی تفرشی، سید اکبر میر احمدی، هما خاک پاش 
بازیگر سینما با حضور در موسسه خیریه فدک باغ رضوان 

از بخش های مختلف این موسسه بازدید کردند.
سیاوش چراغی بازیگر سینما و تئاتر بعد از بازدید از این 

موسسه و با اشاره به لزوم توجه به دختران معلول و کم توان 
گفت: »همه ما در خانواده های خود و یا در بین نزدیکان 
خود دارای یک کودک کم توان هستیم و شاید ما مشکلی 
برای نگهداری از این کودکان نداشته باشیم اما خانواده های 

بسیاری هستند که برای نگهداری 
از این فرزندان ازلحاظ مالی دچار 
مشکالت زیادی هستند به همین 
دلیل وجود مؤسساتی مانند فدک باغ 
رضوان که مشکالت این خانواده ها 
را کم می کند بسیار مهم است.«  او با 
اشاره به اینکه همه باید به هم مهربانی 
کنیم بیان کرد: »متأسفانه همیشه باید 

افسوس بخوریم که کارهایی را که مربوط به دولت است 
مردم باید انجام دهند اما خوشبختانه دل بزرگ و مهربان 
این مردم همیشه حامی بوده است.« هما خاک پاش هنرمند 
سینما و تئاتر نیز گفت: »کودکان و بخصوص کودکان کم توان 
هیچ گناهی ندارند بلکه کسانی که به 
آن ها کم توجهی می کنند گناهکارند 
به همین دلیل همه ما در هر سمتی 
که هستیم باید برای رفاه این افراد 
کارکنیم.« موسسه خیریه فدک باغ 
رضوان، نگهداری از بیش از ۳۰۰ 
دختر کم توان و معلول ۱4 سال به 

باال را بر عهده دارد.

بازيگران از موسسه نگهداری دختران معلول بازديد کردند

تیرکمان  مسابقات  قهرمان  مهر: 
ریو  و  لندن  پارالمپیک  بازی های 
این روزها زیر نظر مربی شخصی 
جزیره  در  تمریناتش  پیگیر  خود 
کیش است. اگرچه زهرا نعمتی تا 
پایان سال جاری مسابقه ای در بخش 
تیرکمان یا پاراتیروکمان ندارد اما وی 
به طورجدی پیگیر تمریناتش است تا 

برای حضور در میدان ها بین المللی  
بازی های  آماده شود.  آینده   سال 
پاراآسیایی و مسابقات کاپ جهانی 
۲۰۱8 رویدادهایی هستند که زهرا 
نعمتی برای حضور در آن ها آماده 

می شود. 
برای کسب آمادگی بیشتر جهت 
شرکت در این رویدادها، زهرا نعمتی 

در جزیره کیش پیگیر تمریناتش است. نعمتی زیر نظر 
مربی شخصی خود که یک مربی ایرانی است، تمریناتش 
را پیگیری می کند. زهرا نعمتی اولین بانوی مدال آور ایران 
در ادوار مختلف بازی های المپیک و پارالمپیک به حساب 
می آید. او در پارالمپیک لندن صاحب مدال طال مسابقات 
تیرکمان شد و این مدال را دربازی های پارالمپیک ریو 
هم تکرار کرد. نعمتی اخیراً از عنوان قهرمانی خود در 

مسابقات جهانی هم دفاع کرد.

چـهـره
زهرا نعمتی زير نظرمربی شخصی تمرينـاتش را پیگیری می کند

 :Inside the games سایت
تنیس  جهانی  فدراسیون 
ماریا  که  کرد  اعالم   )ITF(
شاراپووا، تنیسور روسی که 
بعد از ۱۵ ماه محرومیت به 
میادین تنیس بازگشته است 
در سال ۲۰۱۷ حداقل 8 تست 

دوپینگ داده است. شاراپووا، تنیسور بنام روس، ۱۵ ماه محرومیت را 
تجربه کرد و در ۲6 آوریل ۲۰۱۷ دوباره اجازه حضور در مسابقات 
تنیس را پیدا کرد. او امسال حداقل هشت تست دوپینگ داده است. 
شاراپووا حداقل هفت تست دوپینگ خارج از مسابقات و سه تست 
دوپینگ داخل مسابقات داشته است. در ماه مارچ سال ۲۰۱6 دوپینگ 
شاراپووا براثر مصرف ملدونیوم مشخص شد. او ابتدا دو سال محروم 
شد و بعد از شکایت به دادگاه عالی ورزشی محرومیت او به ۱۵ ماه 
کاهش یافت. شاراپووا بعد از به اتمام رسیدن محرومیتش در مسابقات 
تنیس اشتوتگارت حضور پیدا کرد و تا نیمه نهایی پیش رفت. او یکی 
از چندین تنیسوری بود که به دلیل مصرف ملدونیوم محروم شده بود. 

ملدونیوم دارویی است که برای مشکالت قبلی نیز استفاده می شود.
کارولین وزنیاکی، تنیسور شماره یک زن جهان نیز در سال ۲۰۱۷ 

بیش از ۱4 تست دوپینگ داشته است.
راجر فدرر، رافائل نادال و مارین چیلیچ، تنیسورهای مطرح مرد 

جهان نیز بیش از ۱4 بار تست داده اند.

ورزش

شاراپووا در سال ۲۰۱۷ 
بیش از۸ تست دوپینگ داده است


