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حمله سایبری بامداد پنجشنبه به مجموعه  رسانه ای صبا در فضای مجازی با تالش گروه فنی و همکاری 
پلیس فتا خنثی شد. به گزارش روابط عمومی موسسه وصف صبا، سایت های خبری مجموعه رسانه ای صبا 
بامداد پنج شنبه ۲9 دی 1401 مورد حمله سایبری قرار گرفت و سایت  خبرگزاری صبا و باشگاه فیلم و عکس 
صبا برای ساعاتی از دسترس خارج شد. در این راستا و با واکنش سریع و تالش بخش فنی این مجموعه و 
همکاری پلیس فتای تهران، علیه این اقدام تخریبی مقابله و سایت های صبا، بازیابی شد. بر این اساس در حال 
حاضر تمام سایت های مجموعه در دسترس مخاطبان قرار دارد و مسئوالن مجموعه رسانه ای صبا در حال 
بررسی ابعاد فنی چگونگی این حمله و ایجاد تمهیدات الزم برای جلوگیری از وقوع مجدد آن هستند./صباخبر

هشتمین گردهمایی مدیران شعب انتشــارات جهاد دانشگاهی سراسر کشور، یکشنبه۲ بهمن ماه 
برگزار می شود. در این گردهمایی که با حضور دکتر کالنتر مهرجردی، سرپرست معاونت فرهنگی جهاد 
دانشگاهی برگزار می شود، مسائل مختلفی در خصوص فعالیت های حوزه نشر و کتاب در جهاد دانشگاهی 
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برگزاری  دو کارگاه آموزشی، بحث و تبادل نظر در خصوص تولید 
محتوا، فعالیت های اقتصادی نشر، فعالیت های ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی و تقدیر از مدیران 
شعب برگزیده انتشارات جهاد دانشگاهی سراسر کشــور از برنامه های این گردهمایی خواهد بود. این 

گردهمایی یکشنبه ۲ بهمن ماه در سالن معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزا می شود./ایسنا

برگزاریگردهماییمدیرانانتشاراتجهاددانشگاهیناکامیحملهسایبریبهمجموعهرسانهایصبا

بناییادبودیکهدرحالتخریباستانهدام؛جلوههایزیباییازیکویرانیورودسازمانزیباسازیبهتبلیغاتجشنوارهتئاتر
مدیر روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
اعالم کرد تبلیغات شهری و محیطی این دوره از جشنواره با همکاری 
شهرداری تهران در دست انجام است. مهدی یوسفی کیا مدیر روابط 
عمومی چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر درباره وضعیت 
تبلیغات شهری و محیطی این دوره از جشنوار، گفت: سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران کار نصب پوستر و بنرهای جشــنواره را در مناطق 
مختلف شهر تهران آغاز کرده و قرار است نقاط مختلفی را تحت پوشش 
قرار دهد. همچنین پوستر و بنر جشنواره در ایستگاه های مترو نیز در 
حال نصب است. وی اعالم کرد پوســتر جشنواره در فضای پیرامونی 
سفارتخانه های کشورهایی که آثارشان در جشنواره چهل و یکم حضور 
پیدا کرده نیز نصب شده است و سازمان زیباسازی قول نصب پوستر 
جشنواره بر عرشه پل ها را نیز به ما داده است. یوسفی کیا، در پایان گفت: 
کار تبلیغات محیطی مجموعه تئاترشهر تمام شده و تبلیغات محیطی 

دیگر سالن های میزبان جشنواره نیز انجام می شود./مهر

نمایش گروهی »انهدام« با 1۲ نقاشــی از 9 هنرمند در گالری 
آرتیبیشن به نمایش درمی آید. هدف از برگزاری نمایشگاه »انهدام« 
توجه به مفهوم زیبایی شناسی ویرانی و تضاد معناها در دنیای کنونی 
است. این نمایشگاه گروهی با آثاری از هنرمندانی از جمله طاهر 
پورحیدری، علیرضا چلیپا، جواد مدرسی، نجمه کزازی، حسین 
تمجید، رامتین زاد، پگاه رجامند، مرتضی یزدانی و پونه اوشیدری 
پنج شنبه ۲9 دی ماه برپا و تا یکشــنبه 9 بهمن ماه ادامه دارد. در 
بخشی از استیتمنت این نمایشگاه آمده: »انهدام خانه، ارتباط، وطن 
و هر آنچه که ما فکر می کنیم به قطعیت و ثبات رسیده و این مقوله 
متضاد ساختن و رویش است، در نتیجه می توان مقوله ی تخریب را 
به زیبایی نگریست و به استقبال ویرانی رفت، آن هنگام که دیوارهای 
کهنه ما را به آسمان آفتابی بعد از خود فرامی خوانند... عالقه مندان 
برای دیدن این نمایشگاه همه روزه از ســاعت 1۶ تا ۲0 به گالری 

آرتیبیشن واقع در خیابان شریعتی، مراجعه کنند./ایسنا

۲۸ آبان سال 1311 شمســی، ۶0 کارگر مازنی و ترک در تونل 
شماره ۶ سوادکوه، در اثر ریزش تونل جان خود را از دست دادند، مدتی 
بعد سازه ای برای یادمان این کارگران در منطقه دوآب راستوپی جاده 

سوادکوه، ساخته شد.
این سازه یادبود در طول چند ماه گذشته، بیش از پیش دستخوش 
تغییر و تحوالت و برخی آســیب ها شده اســت. نه تنها قسمتی از 
محوطۀ آرامگاه به دلیل احداث جاده ای که در فاصله کمتر از دومتری 
آن ساخته شــد، کامال از بین رفت، بلکه بخش های دیگر محوطه و 
دیوارها نیز به مــرور زمان و بر اثر عوامل طبیعی و انســانی در حال 

تخریب هستند.
عبور انشــعاب گاز از محوطۀ این بنای یادبود و آرامگاه، در فاصله 
حدود یک متری بنا و تبدیل سازه های سنگی این یادبود به تابلویی 
تبلیغاتی در کنار جاده نیز از آسیب هایی است که این بنای تاریخی را 

در معرض تخریب بیشتر قرار داده است./ایسنا

سعید تشکری دلبسته نوشتن بود. باید می دید حرفش در چه 
قالبی بهتر می گنجد. او هم نمایشــنامه می نوشت و هم داستان و 
فیلمنامه. گاهی هم دست به کار اجرا می شد و به نمایشنامه هایی 

که نوشته بود، روی صحنه جان می بخشید.
حاال نزدیک به یک سال اســت که قلم او روی زمین مانده اما 
آثارش همچنان یادآور تالش این نویسنده هستند. سعید تشکری، 
داستان نویس، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر 
حدود یک ســال پیش از دنیا رفت و حاال قرار است نکوداشتی در 

افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر برای او برگزار شود.
عمرش چندان طوالنی نبود. وقتی که بهمن سال گذشته چشم 
از جهان فروبســت، 5۸ بهار را پشت سر گذاشــته بود. با این همه 

نوشته های بسیاری از او بر جای مانده است.
پیش از اینکه کرونا و خونریزی معده او را به سمت فرشته مرگ 
سوق دهد، سال ها درگیر بیماری ام اس بود ولی همچنان دست از 
کار برنمی داشت چراکه خوب می دانست عمر آدمی به هر طریقی 
به سرمی آید و تنها چیزی که از او به یادگار می ماند، آثار ارزشمندی 
است که بر جای می گذارد و او کتاب ها، نمایشنامه ها و فیلمنامه های 

بسیاری به یادگار گذاشت.
سعید تشکری که زاده سال 134۲ در شهرستان قوچان در استان 
خراســان رضوی، بود، برای تحصیل خود رشته ادبیات نمایشی را 

انتخاب کرد. او عالوه بر نوشتن، در کار تدریس هم بود و شاگردان 
زیادی پرورش داد.

از تشکری، بیش از 40 عنوان کتاب به یادگار مانده که از جمله 
آثار او می توان به کتاب های »شاه بهار«، »من هستم گیلگمش«، 
»سیمیا«، »پاریس، پاریس«، »هندوی شیدا«، »غریب، قریب«، 

»بار باران«  و »آرتیست« اشاره کرد.
»وقت خــوب مصائــب«، »وصــل هــزار مجنــون«، »آینه 
چشمان«،»دســت هــزار غریب«،»وقــت آفتــاب«،»آواز پــر 
جبرییل«،»اهل اقاقیا« و ... تنها بخش کوچکی از نمایشنامه های 

پرشماری است که او نوشته است.
وی سال ها در رادیو و تلویزیون مشغول فعالیت بود و سریال هایی 
ماننــد »زمانه«، »واقعــه« و »یوســف می آید« از آثار او اســت. 
رمان نویسی، مقاله نویسی مطبوعاتی در حوزه ادبیات و نمایش از 
دیگر فعالیت های سعید تشکری در سال های فعالیت های ادبی و 

هنری این هنرمند خراسانی بود.
سعید تشکری چند روز پیش از درگذشتش به علت مشکالت 
دستگاه گوارش در بیمارستان رضوی مشهد بستری بود و به دنبال 
یک عمل جراحی، دچار خونریزی معده و کم خونی شد. او روز 19 
بهمن ســال 1400 در پی خونریزی معده در سن 5۸ سالگی در 

مشهد درگذشت./ایسنا

هنرمندیکهبیماریهماورامتوقفنکرد


