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ــه  ــه ب ــا توج ــر داد: ب ــس خب ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس رئی
مشــکالتی کــه در حــوزه شــیر و پاییــن بــودن قیمتــش وجــود 
کشــور  دامداری  هــای  در  مولــد  دام هــای  کشــتار  موجــب   دارد، 

شده است. 
ضــرورت دارد قیمــت شــیر بــه قیمــت واقعــی اش افزایــش پیــدا کند، 
ســازمان حمایــت و ســتاد تنظیــم  بــازار تعییــن قیمــت تمــام شــده شــیر 
را ۶۴۰۰تومــان تاییــد کــرده. کمیســیون بــا افزایــش قیمت موافق اســت.

»ســعد الحریــری« مأمــور تشــکیل کابینــه لبنــان روز 
ــرد.  ــالم ک ــت اع ــن مأموری ــود را از ای ــراف خ ــنبه انص پنجش

 موافقت مجلس 
با افزایش قیمت شیر

 سعد الحریری 
انصراف داد

 فوت ۷۰۰ راننده تاکسی 
براثر کرونا 

مقتدی صدر انتخابات آتی عراق 
را تحریم کرد

زوج های دانشجو وام ۳۰ میلیون 
تومانی دریافت می کنند

مدیرعامــل اتحادیــه تاکســیرانی های شــهری کشــور خبــر 
داد: از شــروع شــیوع ویــروس کرونــا تــا کنــون ۱۰ هــزار نفر از 
راننــدگان تاکســی بــه ایــن ویــروس مبتــال شــده اند و بیــش 

از ۷۰۰ راننــده تاکســی فــوت کردنــد.

مقتــدی صــدر، رهبــر جریــان صــدر روز، پنجشــنبه اعــالم کــرد، 
هرگــز در انتخابــات آتــی عــراق کــه قــرار اســت دهــم اکتبــر برگــزار 
شــود، شــرکت نخواهــد کــرد. صــدر اظهار کــرد: آنچــه در عــراق روی 

می دهــد طــرح و نقشــه ای بــرای خــوار کــردن ملــت عــراق اســت.

ــرکت کننده  ــای ش ــه زوج ه ــر داد: ب ــجویی خب ــتاد ازدواج دانش س
در بیســت و چهارمیــن دوره ازدواج دانشــجویی، ۳۰ میلیــون تومــان 
تســهیالت خریــد کاالی ایرانــی داده می شــود. بازپرداخــت ایــن 

ــرخ ســود ۴درصــد اســت. ــا ن تســهیالت ۱۸ ماهــه ب

 فردی، چهار،پنج یا ۱۰ سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است.  چنانچه اولیای دم عذر موجه ندارند ماده ۴۲۹ تکلیف را روشن می کند؛ تضمین 
مناسب بگیرید و آزاد کنید.  تضمین مناسب را قاضی می تواند تشخیص دهد.  تعدادی پرونده قصاص داریم که در مراحل گوناگون هستند؛ ازظرفیت مردم، صاحبان نفوذ 

و صاحبان کالم کمک بگیرید تاجایی که ممکن است از تقاضای قصاص صرف نظر شود.  اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول از قصاص صرف نظر نکردند، باز تالش کنید.

دستور ویژه برای کاهش اعدام NOTE                              یادداشت

صفحه ۲

بنگاه های دولتی 
توسعه گر

حمیدرضا صدر درگذشت: 
 خداحافظ مفسر محبوب 

سینما و فوتبال

 دکتر مهدی کریمی تفرشی 

بنــگاه هــای کوچــک و زودبــازده از بخش 
هــای بســیار مهمــی اســت کــه فعال ســازی 
و حمایــت از آنهــا بایــد در دســتور کار دولت 
و مســئولین قــرار گیــرد چــرا کــه نــگاه ویــژه بــه ایــن بخــش مــی 
ــم زند.تشــکیل  ــد رق ــاق بزرگــی را در عرصــه رشــد تولی ــد اتف توان
بنــگاه هــای دولتــی تامیــن کننــده و توســعه گــر هماننــد تجربه ای 
کــه در چیــن عملیاتــی شــد مــی توانــد بخــش مهمــی از دغدغــه 
بنگاههــای تولیــدی در جهــت تامیــن مــواد اولیــه بــا قیمت مناســب 
را برطــرف و نیــز فــروش محصــوالت را تســهیل نمایــد. ضمــن اینکه 
بــه رشــد صــادرات ایــن محصــوالت نیــز مــی توانــد کمــک کنــد. به 
ایــن ترتیــب بنــگاه تولیــدی مــی توانــد بیشــترین تمرکــز خــود را بر 

ارتقــاء کیفیــت محصــوالت خــود بگــذارد...

ــن   صفحــه اینســتاگرام حمیدرضــا صــدر از درگذشــت ای
کارشــناس و مفســر سرشــناس ســینما و فوتبــال خبــر داد. بــه 
گــزارش ســینمادیلی حمیدرضــا صدر طی ســه ســال گذشــته 
ــود و وضعیــت  در حــال مبــارزه و درمــان بیمــاری ســرطان ب

نامســاعد ســالمتی اش بــه تازگــی رســانه ایی شــده بــود.
ــه کارشناســی اقتصــاد و  ــد رضــا صــدر دانش آموخت  حمی
ــاب عنــوان منتقــد و  کارشناســی ارشــد شهرســازی ســالها ب
نویســنده ســینما فعــال بــود و حضــورش بــه عنــوان مفســر 
ــای  ــازه و تحلیل ه ــگاه ت ــف و ن ــای مختل ــال در برنامه ه فوتب
متفاوتــش او را بــه یکــی از محبــوب تریــن مفســرین ورزشــی 

تبدیــل کــرد. روحــش شــاد و یــادش گرامــی.
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ایران مطالبات 40 شرکت 
ُکره ای را پرداخت کرد 

 افزایش پرواز ایران ایر 
در مسیر تهران- لندن

 سیل 
در ترکیه و آلمان

 کوریان جونگ دیلی گفت: بر اساس اعالم منابع 
دیپلماتیک ۴۰ شرکت صادر کننده کره ای بخش  
قابل توجهی از مطالبات خود را از محل پول های 

بلوکه شده ایران در کره دریافت کردند.
 پس از اعمال دور جدیدی از تحریم ها در دوره  
ترامپ در آمریکا در سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ میلیون 
دالر از مطالبات شرکت های کره ای از سوی ایران 

پرداخت نشده بود.
 در ماه گذشته ۷۰میلیون دالر از این مطالبات از محل 

پول های بلوکه شده در بانک های کره پرداخت شد.

سفارت ایران در انگلیس گفت:  از ۲۹ تیر 
 عالوه بر روزهای یکشنبه،سه شنبه و 

پنج شنبه، روز دوشنبه نیز به روزهای پروازی 
 ایران ایر از تهران به لندن و بر عکس 

اضافه خواهد شد.

محمود جهانبان
کارشناس و متخصص عینک

 ساخت عینک اختصاصی 
با پرینتر سه بعدی

لذت دوباره خوب دیدن

021-22737530
به زودی...

یک تحول 
در صنعت فروش و توزیع

kalaland.co

 درخشش زعفران ایران                             
در 35 کشور جهان
 ایران خاستگاه زعفران دنیاست

زعفران از ایران به تمام دنیا راه یافت

واحد سفارشات تلفنی: 111-0513کیفیت و رتبه جهانی

هومن زنگنه                             
طال و جواهرطال و جواهر

Hooman.gallery

طال و جواهر

 بزرگ ترین بانک اطالعاتی امالک 
در اصفهان

 در کمترین زمان و در تلفن همراه خود 
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!

مرتضی چگونیان
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

۰91۳11845۷4-۰۳1۳62۷۰11۷

 اخذ اقامت  اخذ اقامت 33 ساله امارات )دبی(  ساله امارات )دبی(                              
تنها در تنها در 1515روزروز
مدت و ظرفیت محدود
021-22213105  - 09337800240 

00971551914000                       09120511210

                             

 سوپرمارکت های بین المللی اسپار 
با همکاری اسپار هلند

  شعبـات  شعبـات::
ASPASP-گالریا-پاسداران-شمشک- گالریا-پاسداران-شمشک 

www. Spar.ir
نساجی فردوس                             

  فروش مستقیم
 از کارخانه به خانه ارسال رایگان
www.ferdowstextile.com

                             

سیاوش اکبریسیاوش اکبری
سازنده ویولن، ویوال، تار و...

شاگرد استاد  قنبری مهر

کارگاه و نمایشگاه دائمی

akbsr-violin-gallerg 09121333166

 بارش سیل آسا در 6 شهرستان استان ریزه 
ترکیه به سیلی بی سابقه تبدیل و منجر به 

رانش کوه در چند منطقه شد. 
 در این سیل بی سابقه ۲ نفر جان باخته اند 
و تالش نیروهای امدادی برای یافتن 6 مفقود 

 دیگر این رخداد طبیعی که گفته می شود 
زیر آوار رانش کوه مانده اند، ادامه دارد.

 »سیل مرگ« در آلمان
  تاکنون شمار قربانیان در آلمان به ۱۰۳ کشته 

و ۱۳۰۰ مفقود رسید.
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صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا
مدیر مسئول و سردبیر: ایرج جمشیدی           

۰۹۱۲۳۸۴5۹۳۷                         ۲۲۲6۳666
مشاور حقوقی: بهمن رازانی

میدان محسنی، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، پالک ۳
چاپ : شاخه سبز

توزیع: نشر گستر امروز 6۱۹۳۳۳۳۳

شورای سیاست گذاری
بخش صنعت آسیانیوز ایران

مهندس محمد عطاردیان، سعید رضایی، مهدی امیرآبادی، مهدی طوسی، 
علیرضا نفریه حمید ابدالی، دکتر مهدی نشاط، دکتر شیرین نوری

چقدر آب غیرمجاز در تهران مصرف می شود؟
تنهــا در ســه مــاه ابتدایــی امســال ۵۴۳۹ 
رشــته انشــعاب غیرمجــاز آب در ســطح 
ــه ۲۵۸۳  ــده ک ــایی ش ــران شناس ــتان ته اس
رشــته انشــعاب پــس از اخــذ جریمــه و طــی 
ــاز  ــه مج ــعاب ب ــد انش ــی خری ــل قانون مراح
تبدیــل شــده اند و ۱۲۹۰ رشــته انشــعاب 
متخلفــان  و  قطــع  کامــل  صــورت   بــه 

جریمه شدند.
ــه نقــل  ــن ب ــزارش همشــهری آنالی ــه گ ب
از ایســنا، بــا یــک حســاب سرانگشــتی 
می تــوان میــزان تقریبــی مصــرف آب از 
ــه دســت  ــق انشــعاب های غیرمجــاز را ب طری
ــرای  ــاز را ب ــعاب غیرمج ــر انش ــر ه آورد؛ اگ
ــوار چهــار نفــره در نظــر بگیریــم و  یــک خان
طبــق الگــوی مصــرف آب، میــزان مصــرف آن 
را ۱۴ هــزار لیتــر لحــاظ کنیــم، یعنــی در هــر 
ــر  ــون لیت ــه ۷۱ میلی ــک ب ــزی نزدی ــاه چی م
آب از طریــق ایــن انشــعاب ها مصــرف شــده 
ــه  اســت. اهمیــت ایــن رقــم آنجــا بیش تــر ب
چشــم می آیــد کــه بدانیــم متوســط مصــرف 
لحظــه ای آب کل کالن شــهر تهــران ۴۲ هــزار 

لیتــر اســت.
در شــرایطی کــه تهــران بــا معضــل کمبود 
ــد،  ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــع آب مناب
وجــود انشــعاب های غیرمجــاز تهدیــد بزرگــی 
ــای  ــا و ارگان ه ــه نهاده ــد کلی ــه بای اســت ک

ذی ربــط بــه آن توجــه داشــته باشــند.
ــا  ــی ی ــر شــخص حقیق ــون ه ــق قان مطاب
ــدون داشــتن انشــعاب مجــاز  حقوقــی کــه ب
تاسیســات  از  آب  مصــرف  بــه  قانونــی  و 
آب رســانی شــهری یــا روســتایی اقــدام کنــد 
ــرف آب  ــه مص ــعاب، ب ــتن انش ــا داش ــا ب و ی
ــراردادی  ــخصات ق ــررات )مش ــا مق ــر ب مغای
مصرف کننــده  کنــد،  مبــادرت   انشــعاب( 

غیرمجاز است.
شــامل  غیرمجــاز  انشــعاب های 
ــال،  ــط انتق ــی از خ ــعاب گیری غیرقانون انش

ــاز،  ــعاب مج ــزن، انش ــع، از مخ ــبکه توزی ش
ــوان  ــه عن ــور )ب ــب کنت ــت کاری و تخری دس
مصــرف(،  اندازه گیــری  و  ســنجش  ابــزار 
ــراری  ــدون برق ــت آب تاسیســات آب )ب هدای
بــر  مــازاد  انشــعاب غیرمجــاز(، مصــرف 
ظرفیــت هیدرولیــک، برداشــت غیرمجــاز 
ــت  ــانی و برداش ــک آب رس ــی علم از خروج
ــی اســت. ــیر عموم ــاز از خروجــی ش غیرمج

محمدرضــا بختیــاری- مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان تهــران- درباره اقدامات 
ــن  ــت: در ای ــن حوزه گف ــده در ای ــام ش انج
بیــن شــرکت های آب و فاضــالب بــه عنــوان 
متولــی تامیــن و توزیــع آب شــرب بهداشــتی 
ــکاری در  ــل ان مــردم نقــش اساســی و غیرقاب
ایــن امــر دارنــد، زیــرا از یــک طــرف بــا صرف 
ــل شــرب  ــزاف آب ســالم و قاب هزینه هــای گ
ــانند و  ــه دســت مشــترکان خــود می رس را ب
ــای  ــل محدودیت ه ــه دلی ــر ب ــرف دیگ از ط
قانونــی امــکان دریافــت بهــای خدمــات خــود 

ــد. را مطابــق قیمــت تمام شــده نیــز ندارن
بــا  چنان چــه  نتیجــه  در  افــزود:  وی 
ایــن اوصــاف بخشــی از ایــن محصــول را 
ــات مشــترکان خــود از  ــل تخلف ــه دلی ــز ب نی
دســت رفتــه ببیننــد، عمــالً امــکان اســتمرار 
مخاطــره  دچــار  مطلــوب  خدمت رســانی 

می شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــه  ــود این ک ــا وج ــه ب ــان اینک ــا بی ــران ب ته
ــرای تصفیــه  ســاالنه هزینه هــای ســنگینی ب
ــهری  ــبکه های ش ــرب در ش ــع آب ش و توزی
ــا  ــت: ام ــود، گف ــت می ش ــتایی پرداخ و روس
ــز  ــی مشــترکان نی ــن آب مصرف ــت پایی قیم
ــرع و  ــالف ش ــی و خ ــار غیرقانون ــع رفت مان
آب  از  غیرمجــاز  اســتفاده کنندگان  عــرف 

شــرب نشــده اســت.
بختیــاری اظهــار کــرد: ایــن در حالــی 
ــیاری از  ــوای بس ــاس فت ــر اس ــه ب ــت ک  اس
مراجــع تقلیــد اســتفاده غیرمجــاز از آب، 

ــت و  ــده اس ــالم ش ــرام اع ــوده و ح ــز نب جای
قانــون نیــز اســتفاده غیرمجــاز از آب را عملــی 

غیرمتعــارف و مجرمانــه می خوانــد.
ــان اینکــه اســتفاده غیرمجــاز از  ــا بی وی ب
ــبکه  ــی ش ــکان آلودگ ــا موجــب ام آب نه تنه
توزیــع و کاهــش طــول عمــر شــبکه توزیــع 
انشــعاب گیری غیراصولــی  علــت  بــه  آب 
می شــود، بلکــه هدررفــت آب را افزایــش 
می دهــد و بــه دســتگاه های اندازه گیــری 
آب نیــز خســارت وارد می کنــد، اظهــار کــرد: 
ــالل در  ــب اخ ــن موج ــدام هم چنی ــن اق ای
ــبکه  ــای ش ــایر زون ه ــه س ــانی ب خدمات رس
بــه لحــاظ افــت فشــار وارده بــه شــبکه 
را  درآمــد  بــدون  آب  میــزان  و  می شــود 

افزایــش می دهــد.
بــه گفتــه بختیــاری شــرکت های آب و 
ــا اســتفاده کنندگان  ــه ب ــرای مقابل فاضــالب ب
تــدارک  را  گروه هایــی  آب،  از  غیرمجــاز 
ــای  ــت زنی در محدوده ه ــا گش ــا ب ــد ت دیده ان
را  غیرمجــاز  انشــعاب های  تعیین شــده، 
شناســایی کننــد تــا ضمــن قطــع ایــن 
ــه انشــعاب  ــا ب ــل آن ه ــا تبدی انشــعاب ها و ی
مجــاز، امــکان ایــن گونــه اســتفاده های 
ــا حــد امــکان کاهــش دهنــد. غیرمجــاز را ت

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــش  ــان نق ــن می ــرد: در ای ــار ک ــران اظه ته
ــود  ــی در بهب ــی و قضای ــتگاه های نظارت دس
چنیــن شــرایطی از اهمیت بســزایی برخوردار 
اســت و نهادهــای قضایــی می تواننــد در 
برخــورد بــا ایــن عمــل خــالف شــرع و 
قانــون )انشــعاب های غیرمجــاز( کــه لطمــات 
ــد  ــهروندان می توان ــالمت ش ــه س ــیاری ب بس
اثربخشــی  دخالــت  و  نظــارت  کنــد  وارد 
داشــته باشــند تــا در ســایه در ســایه بهبــود 
ــری از  ــد جلوگی ــریع در فرآین ــن و تس قوانی
بــروز تخلفاتــی از ایــن دســت شــاهد ارتقــای 

ــیم. ــهروندان باش ــه ش ــانی ب خدمات رس

از جمعیــت حــدود ۲.۲ میلیونــی بیــکاران بیش 
ــال  ــا ۳۵ س ــنی ۱۵ ت ــه س ــد در فاصل از ۹۳ درص

. هستند
ــل از  ــه نق ــن ب ــهری آنالی ــزارش همش ــه گ ب
ــران در  ــار ای ــز آم ــرا مرک ــه اخی ــه ک ــنا، آنچ ایس
رابطــه بــا وضعیــت نیــروی کار در ایــران در بهــار 
امســال منتشــر کــرد نشــان داد کــه ۶۲.۷ میلیــون 
ــه  ــتند ک ــتر هس ــاله و بیش ــت ۱۵ س ــر جمعی نف
ــاغالن و  ــه ش ــا را مجموع ــر آنه ــون نف ۲۵.۹ میلی
ــکیل می دهــد؛ به طوری کــه  ۲۳.۶  بیــکاران تش
ــر  ــون نف ــا شــاغل و ۲.۲ میلی ــر از آنه ــون نف میلی
ــش  ــکاری کاه ــرخ بی ــار  ۱۴۰۰ ن ــد. در به بیکارن
ــه  ــته ب ــال گذش ــار س ــود و از ۹.۸ در به ــه ب یافت
۸.۸ درصــد رســید و بــر جمعیــت شــاغالن افــزوده 
ــنی در  ــای س ــت گروه ه ــی وضعی ــد.اما بررس ش
ــش از  ــه بی ــد ک ــکار نشــان می ده ــراد بی ــن اف بی
۹۳ درصــد آنهــا در فاصلــه ۱۵ تــا ۳۵ ســال قــرار 
دارنــد؛ بــه گونــه ای کــه بیــش از ۲.۱ میلیــون نفــر 
از مجمــوع بیــش از ۲.۲ میلیــون نفــری بیــکاران 
را تشــکیل مــی دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
بالــغ بــر ۵۲۸ هــزار نفــر از بیــکاران در ســن ۱۵ تــا 
۲۴ ســال قــرار دارنــد کــه البتــه از تعــداد آنهــا در 
مقایســه بــا بهــار پارســال حــدود ۳۲ هــزار نفــری 

کــم شــده اســت.

ــکار، ۳۷۳.۶  ــاله بی ــا ۲۴ س ــت ۱۵ ت در جمعی
هــزار نفــر مــرد و ۱۵۴.۳ هــزار نفــر زن هســتند و 
گرچــه از تعــداد مــردان بیــکار در ایــن گروه ســنی 
کــم شــده امــا بیــش از ۳۲ هــزار نفــر بــر تعــداد 
ــزوده شــده اســت.  ــروه اف ــن گ ــال در ای ــان فع زن
امــا ســهم ۱۸ تــا ۳۵ ســاله ها از بیــکاری بالــغ بــر 
۱.۶ میلیــون نفــر اســت کــه از تعــداد آنهــا نســبت 
ــم  ــر ک ــزار نف ــر ۱۳۲ ه ــغ ب ــار پارســال بال ــه به ب

شــده اســت.
از بیــکاران ۱۸ تــا ۳۵ ســاله بیــش از یــک 
میلیــون نفــر مــرد و بالــغ بــر ۵۲۵ هــزار نفــر زن 
هســتند کــه در ایــن گــروه ســنی از تعــداد مــردان 
بیــکار ۱۸۷ هــزار نفــر کــم شــده ولــی بــر تعــداد 

ــان بیــکار ۵۵ هــزار نفــر افــزوده شــده اســت. زن
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رشــت- معــاون رئیــس جمهــور گفــت: 
ــش از ۱۴۰  ــته بی ــال گذش ــت س در هش
ــان  ــرای محروم ــکونی ب ــد مس ــزار واح ه
ــل  ــزار واحــد تحوی ــد ۷۵ ه ســاخته و کلی

ــت. ــده اس داده ش
محمــد  مهــر،  گزارش خبرنــگار  بــه 
ــه در  ــر جمع ــش از ظه ــت پی ــر نوبخ باق
ــرداری از طــرح بازســازی  ــره ب حاشــیه به
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــی رش ــاجد قدیم مس
ــاجد  ــرد: مس ــار ک ــاجد، اظه ــگاه مس جای
قدیمــی رشــت هویــت ایــن شــهر را نشــان 

می دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه قطعــاً مســاجد 
دیگــری در اســتان گیــالن نیازمنــد مرمــت 
و بازســازی و حمایــت هســتند، گفــت: 
ــا  ــرای آنه ــوارد شناســایی و ب ــن م ــد ای بای

برنامه ریزی شــود.
ــه  ــه ب ــور در ادام ــس جمه ــاون رئی مع
برخــی اقدامــات صــورت گرفتــه در هشــت 
ســال گذشــته اشــاره کــرد و افزود: ســاخت 
ــات  ــی از اقدام ــن بخش ــل، راه آه ــد، پ س
ــال ها  ــن س ــه در ای ــورت گرفت ــزرگ ص ب

ــوده اســت. ب
نوبخــت بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه هــای 

ریلــی در اســتان های همــدان و کرمانشــاه، 
ــه  ــز نیــز ب گفــت: هفتــم مــرداد مــاه تبری

شــبکه ریلــی متصــل خواهــد شــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت  وی ب
بیــش از ۱۴۰ هــزار واحــد مســکونی بــرای 
ــه  ــت، اضاف ــده اس ــاخته ش ــان س محروم
کــرد: از ایــن تعــداد کلیــد ۷۵ هــزار واحــد 
مســکونی بــه آنهــا تحویــل داده شــده 

اســت.
نوبخــت بــا تأکیــد بــر اینکــه خدمــت به 
ــح  ــت، تصری ــئوالن اس ــه مس ــردم وظیف م
کــرد: در قبــال کارهایــی کــه بــرای مــردم 
ــا  ــر آنه ــی ب ــد متن ــوند نبای ــام می ش انج

گذاشــته شــود.

معاون رئیس جمهور: 14۰ هزار واحد 
مسکونی برای محرومان ساخته شده است

ــی اســتان  ــات بازرگان ــه و خدم ــرکل غل ــا- مدی ســمنان- ایرن
ســمنان گفــت: ۹۱ درصــد از مطالبــه گنــدم کاران اســتان معــادل 
ــر  ــم تی ــا نوزده ــال ت ــون ری ــارد و ۶۹۱ میلی ــزار و ۷۸۳ میلی یکه

پرداخــت شــد.
ــا  ــا ایرن محمــد باقــر منوچهــری روز جمعــه در گفــت و گــو ب
ابــراز داشــت: بیــش از ۳۸ هــزار و ۹۳۰ هــزار تــن گنــدم تاکنــون 
ــمنان از  ــتان س ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ــوی ش از س

ــداری شــد. گنــدم کاران خری
وی ادامــه داد: ارزش گنــدم هــای خریــداری شــده در اســتان 
ســمنان یکهــزار و ۹۵۷ میلیــارد و ۶۲۸ ریــال بــرآورد مــی شــود 
ــد از  ــدود ۹۱ درص ــط ح ــور متوس ــه ط ــر ب ــم تی ــا نوزده ــه ت ک

ــد. ــت ش ــتان نیز پرداخ ــکاران اس ــه گندم مطالب
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانی اســتان ســمنان خاطرنشــان 
کــرد: خریــد تضمینــی گنــدم در اســتان از اواخــر بهــار از غــرب 
ــد و  ــاز ش ــار و آرادان آغ ــتان های گرمس ــامل شهرس ــتان ش اس
اکنــون خریــد گنــدم در مناطــق شــرقی اســتان ماننــد کالپــوش 

میامــی، شــاهرود و دامغــان همچنــان ادامــه دارد.
ــه  ــا بیــان اینکــه برداشــت گنــدم در گرمســار و آرادان ب وی ب

پایــان رســید، اظهــار داشــت: ۱۰ هــزار و ۹۲۷ تــن از کشــاورزان 
گرمســاری، و هفت هــزار و ۱۱۸ تــن از کشــاورزان آرادانــی، گنــدم 

خریــد تضمینــی شــد.
ــه  ــمنان اضاف ــتان س ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکل غل مدی
کــرد: تاکنــون ۹۶۴ تــن گنــدم از کشــاورزان شهرســتان ســمنان، 
ــورت  ــه ص ــاهرودی، ب ــاورزان ش ــن از کش ــزار و ۱۶۶ ت ــار ه چه

ــداری شــد. تضمینــی خری
منوچهــری یــادآور شــد: ۲۳۳ تــن گنــدم خریــد تضمینــی در 
اســتان ســمنان مربــوط بــه شهرســتان ســرخه، یکهــزار و ۶۹۰ تن 
مربــوط بــه شهرســتان دامغــان و ۱۳ هــزار و ۸۲۹ تــن مربــوط بــه 

شهرســتان میامی اســت.
ــت:  ــمنان گف ــتان س ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکل غل مدی
طبــق مصوبــه جدیــد شــورای عالــی اقتصــاد از یکــم اردیبهشــت  
۱۴۰۰ ، قیمــت هــر کیلوگــرم گنــدم خریــد تضمینــی بــه 
پنج هــزار تومــان رســید، این قیمــت پیــش از ایــن هــر کیلوگــرم 

ــود. ــان ب ــزار و ۵۰۰ توم ــدم ۲ ه گن
بــه گــزارش ایرنــا، در ســال ۹۹ مقــدار خریــد تضمینــی گنــدم 
ــن  ــزار ت ــون و ۲۰۰ ه ــه هشــت میلی ــتان ب از کشــاورزان ۳۱ اس
ــش از  ــده بی ــداری ش ــای خری ــی گندم ه ــه ارزش ریال ــید ک رس

ــود. ــال ب ــارد ری ۲۰۸ هــزار و ۷۰۰ میلی
امســال بــر اســاس اعــالم وزارت جهــاد کشــاورزی، ۶ میلیــون 
ــه  ــدم رفت ــت گن ــر کش ــی زی ــن زراع ــار زمی ــزار هکت و ۱۵۲ ه
کــه نســبت بــه ســال گذشــته کشــت ایــن محصــول ۲.۳ درصــد 

افزایــش داشــته اســت.

1/۷ هزار میلیارد ریال مطالبات گندم کاران استان سمنان پرداخت شد

بنگاه های دولتی 
توسعه گر

 دکتر مهدی کریمی تفرشی 

بنــگاه هــای کوچــک و زودبــازده از بخــش های بســیار 
مهمــی اســت که فعــال ســازی و حمایــت از آنهــا باید در 
دســتور کار دولــت و مســئولین قــرار گیــرد چــرا کــه نگاه 

ویــژه بــه ایــن بخــش مــی توانــد اتفــاق بزرگــی را در عرصــه رشــد تولیــد رقــم زنــد.
تشــکیل بنــگاه هــای دولتــی تامیــن کننــده و توســعه گــر هماننــد تجربــه ای کــه 
در چیــن عملیاتــی شــد مــی توانــد بخــش مهمــی از دغدغــه بنگاههــای تولیــدی در 
جهــت تامیــن مــواد اولیــه بــا قیمــت مناســب را برطــرف و نیــز فــروش محصــوالت 
را تســهیل نمایــد. ضمــن اینکــه بــه رشــد صــادرات ایــن محصــوالت نیــز مــی توانــد 
کمــک کنــد. بــه ایــن ترتیــب بنــگاه تولیــدی مــی توانــد بیشــترین تمرکــز خــود را بــر 
ارتقــاء کیفیــت محصــوالت خــود بگــذارد. رفــع موانــع مالیاتــی و بخشــودگی جرایــم 
ــد یکــی از دغدغــه هــای اصلــی تولیدکننــده را برطــرف و مســیر تولیــد را  مــی توان
ــد و  ــرای خری ــا ب ــردم و تشــویق آنه ــد م ــدرت خری ــش ق ــرای افزای ــد. ب همــوار نمای
مصــرف کاالهــای ایرانــی و متعاقبــا کمــک بــه تولیــد هــر چــه بیشــتر ایــن کاالهــا، 
اعطــای گســترده تســهیالت خریــد کاالی ایرانــی و کارتهــای اعتبــاری عامــل بســیار 
ــی و اســتفاده از  ــه تحریک تقاضــا برای کاالی داخل ــد ب ــی توان ــه م ــری اســت ک موث
حداکثــر ظرفیــت هــای تولیــد در کشــور منجــر شــود.نکته بســیار مهــم و اساســی 
کــه بایــد بیــش از هــر زمــان بــه آن توجــه شــود حمایــت از کارآفرینــان و جهادگــران 
ــه فشــارها،  ــم هم ــال هاســت علیرغ ــه س ــت کشــور اســت ک ــد و صنع عرصــه تولی
چالــش هــا و نامالیمــات بــا اراده و تدبیــر و همــت واال و نبــوغ و تعهــدی مثــال زدنــی 
چــرخ تولیــد کشــور را بــا دســتان توانمنــد خــود چرخانــده انــد و بــا ایجــاد اشــتغال 
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور کمــک شــایان توجهــی کردنــد. قطعــا حمایــت هــر چــه 
بیشــتر از ایــن کارآفرینــان و کمــک بــه بخــش خصوصــی و برداشــتن موانــع حرکتــی 
ایــن بخــش مــی توانــد منجــر بــه یــک جهــش قابــل توجــه در تولیــد و تحقــق هــر 
چــه بیشــتر اهــداف سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی شــود.حمایت از تولیــد داخلــی 
ــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار  و توجــه بــه صنعتگــران ایرانــی از مهــم تریــن عوامــل ب
ــرای  ــی بایــد ب ــع مال و افزایــش بهــره وری داخلــی اســت.تنوع ابزارهــای تامیــن مناب
جــذب ســرمایه در دســتور کار قــرار گیــرد. ضمــن اینکــه بایــد در صــدد رفــع موانــع 
ســرمایه گذاری خارجــی و انحصــارات موجــود باشــیم. نقــش کلیــدی بخــش خصوصی 
و لــزوم پررنــگ ســازی ایــن نقــش را در رشــد ســرمایه خالــص نبایــد نادیــده گرفــت.

بــر طبــق گزارشــات مرکــز آمــار ایــران ، بخــش عمده اشــتغال صنعتــی کشــور در طی 
ســال ۱۳۹۰ در بنگاههایــی بــا کمتــر از ۴۰۰ نفــر نیــروی کار اتفــاق افتــاده اســت . بــه 
عــالوه ایــن بنگاههــا در زنجیــره تأمیــن بنگاههــای بــزرگ نیــز نقــش بســزایی دارنــد . 
بنابرایــن حمایــت از ایــن بنگاههــا و توجــه بــه مقولــه تأمیــن منابــع مالــی آنهــا و رفــع 
مشــکالت و کمبودهــای موجــود از اولویــت هــای کمــک بــه رشــد اقتصــادی و صنعتی 
کشــور اســت . در کنــار تمامــی عوامــل آنچــه بیــش از همــه حائــز اهمیــت اســت ثبات 
اقتصــاد کالن در کشــور اســت کــه هــم در افزایــش بهــره وری و هــم در رشــد رونــد 

ســرمایه گــذاری و ســرمایه خالــص نقــش اساســی ایفــا مــی کنــد.

یادداشت

شتســنیم نوشــت: افزایــش ۷۰ درصــدی یارانــه مراکــز 
نگهــداری شــبانه روزی معلــوالن، ســالمندان و بیمــاران روانــی 

ــد. ــب ش تصوی
قبادی دانــا، رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور و دبیــر ســتاد 
مناسب ســازی کشــور، در هجدهمیــن جلســه ســتاد هماهنگــی 

و پیگیــری مناسب ســازی کشــور بــا هــدف مناسب ســازی 
ــت:  ــوالن، گف ــه روی معل ــه ب ــای جامع ــودن دره ــط، گش محی
بــا سیاســت های اخیــر، ســازمان های بهزیســتی و کمیتــه 
ــتمری  ــاس مس ــن اس ــر ای ــت.  ب ــی یاف ــش خوب ــداد جه ام
برابــر   ۱۲ تــا   ۸ بیــن   ،۱۳۹۹ تــا   ۱۳۹۲ از   مددجویــان 

افزایش یافت.
ــداری شــبانه روزی  ــز نگه ــه مراک ــش ۷۰ درصــدی یاران افزای
معلــوالن، ســالمندان و بیمــاران روانــی بــه دســتور دکتــر نوبخت 

انجــام شــده اســت.
 وی در ادامــه گفــت: از آقــای نوبخــت دو عیــدی بــرای افــراد 

دارای معلولیــت خواســتاریم، مناسب ســازی منــزل و خــودروی 
ــق  ــزار و طب ــه ۱۲ ه ــزار ب ــال ۱۴۰۰ از ۶ ه ــرای س ــخصی ب ش
دارای  افــراد  بین شــهری  و  قانــون ســفرهای درون شــهری 
معلولیــت بایــد بــه صــورت نیــم بهــا پرداخــت شــود، امــا بودجه 

بــه مراکــز اختصــاص داده نشــده اســت.  
محمــد باقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، نیــز 
ــازمان  ــوالن در س ــا معل ــدد ب ــات متع ــه جلس ــت: در نتیج گف
ــون  ــرای اجــرای قان ــان ب ــارد توم ــه و بودجــه، ۲ هزارمیلی برنام
ــا دو  ــد،همچنین ب ــی ش ــوب و اجرای ــوالن مص ــت از معل حمای

ــود.  ــت می ش ــز موافق ــده نی ــرح ش ــدی مط عی

وعده نوبخت برای پرداخت 
دو عیدی به یک قشر خاص
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ــه  ــت: ۲ حلق ــران گف ــرک ای ــی گم ــاون فن مع
الســتیک بــا نــرخ دولتــی بــه کامیون هایــی کــه ۵ 
ســرویس کاالی اساســی از بنــدر امام خمینــی )ره( 

ــد. حمــل کننــد، اختصــاص می یاب
ــل  ــه نق ــجو و ب ــزاری دانش ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــران، مهــرداد  از کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ای
جمال ارونقــی در بازدیــد از مجتمــع بنــدری امــام 
ــون  ــال تاکن ــدای امس ــزود: از ابت ــی )ره( اف خمین
ــن کاالی  ــزار ت ــون و ۸۵۸ ه ــوع ۴ میلی در مجم
اساســی شــامل گنــدم، برنــج، شــکر خــام، روغــن 
خوراکــی، ســویا، کنجالــه، ذرت و جــو در بنــدر امام 
ــا مــدت  خمینــی تخلیــه شــده کــه در مقایســه ب
مشــابه پارســال ۷ درصــد افزایــش نشــان می دهــد.

ــریفات  ــه تش ــون هم ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
اداری و گمرکــی ۱.۴ میلیــون تــن کاالی اساســی 
در بنــدر امــام )ره( انجــام شــده و آمــاده حمــل از 
ــی کــه در  ــی حمــل کاالهای ــدر اســت، ول ــن بن ای
فضــای غیــر مســقف و بــاز نگهــداری می شــوند در 

اولویــت هســتند.
ــی  ــک تمام ــا کم ــرد: ب ــان ک ارونقی خاطرنش
دســتگاه های اجرایــی الســتیک، روغــن و ســوخت 
کامیــون داران تــا حــدودی حــل شــده و مــا 
سپاســگزار راننــدگان در ایــن مســیر هســتیم کــه 
ــت  ــال خدم ــا در ح ــای طاقت فرس ــن گرم در ای

ــا هســتند. ــان م ــه هموطن رســانی ب
معــاون فنــی و امــور گمــرکات گمرکــی کشــور 
افــزود: روزانــه عــالوه بــر نــاوگان بخــش خصوصی، 
ــا بــه کار گرفتــن حــدود ۸۵۰  ــاوگان راهــداری ب ن
دســتگاه کامیــون در امــر حمــل و نقــل کاالهــای 
ــاط  ــه نق ــی )ره( ب ــام خمین ــدر ام ــی از بن اساس

کشــور نقــش خوبــی را ایفــا کــرده اســت.
ــا ۵۰ هــزار تــن کاالی  ــه ۴۰ ت وی گفــت: روزان
ــه اقصــی نقــاط کشــور  اساســی از ایــن بنــدر روان

می شــود.
ــه  ــی ۲ هفت ــرد: ط ــدواری ک ــرار امی ارونقی اب
آینــده بــا گســیل تعــداد بیشــتری کامیــون، حمل 

کاالهــای اساســی از بنــدر امــام )ره( ســرعت گیرد.
معــاون فنــی و امــور گمــرکات کشــور در 
خصــوص حــل مشــکالت کامیــون داران در بنــدر 
امــام خمینــی )ره( گفــت: اهــدای دو حلقــه 
الســتیک بــه رانندگانــی کــه ۵ ســرویس از بنــدر 
ــد،  ــری کن ــر بارگی ــتان های دیگ ــه اس ــام )ره( ب ام
ــه کامیــون  ــه ب ــه قیمــت کارخان اعطــای روغــن ب
داران و همچنیــن تهیــه ســوخت بــرای آن هــا 
ــا  ــام آن ه ــا انج ــه ب ــت ک ــی اس ــه اقدامات از جمل
ــرده  ــر ک ــه کار دلگرم ت ــبت ب ــون داران را نس کامی

ــت. اس
گمــرکات  ناظــر  میــرزا  بلوطــی  غالمرضــا 
خوزســتان نیــز بــا رد شــایعه فاســد شــدن بخشــی 
ــه در  ــام )ره( ک ــدر ام ــی در بن ــای اساس از کااله
معــرض تابــش مســتقیم آفتــاب هســتند، گفــت: 
هــم اکنــون همــه تشــریفات اداری و گمرکــی 
ــام  ــدر ام ــی در بن ــن کاالی اساس ــون ت ۱.۴ میلی
خمینــی )ره( انجــام شــده و آمــاده حمــل از ایــن 
بنــدر اســت، ولــی حمــل کاالهایــی کــه در فضــای 
غیــر مســقف و بــاز نگهــداری می شــوند در اولویــت 

هســتند.
ــالت و  ــن غ ــون ت ــدود ۱۳.۷ میلی ــال ح پارس
ــی امســال  ــی وارد کشــور شــد، ول ــای دام نهاده ه
بــا توجــه بــه خشکســالی و کاهــش شــدید تولیــد 
ــای  ــالت و نهاده ه ــی، واردات غ ــوالت اساس محص

ــه کشــور افزایــش خواهــد یافــت. دامــی ب

ارونقی خبر داد

تخصیص الستیک دولتی به کامیون های 
کاالی اساسی، مشروط به 5 سفر شد

محبــت خــواه، مدیــرکل راه و شهرســازی 
ــد در اجــرای مســکن  ــت: نبای ــران گف اســتان ته
مهــر وقفــه ایجــاد می شــد زیــرا ایــن وقفــه ســبب 
ــال  ــد س ــاز مســکن در چن ــاخت و س ــش س کاه

ــر شــد. اخی
ــا  ــواه ب ــت خ ــل محب ــازار، خلی ــه گزارش ب ب
ــال های  ــه در س ــی ک ــی اقدامات ــه ط ــان اینک بی
اخیــر انجــام شــده اســت، پرونــده مســکن مهــر در 
اســتان تهــران تقریبــا بســته شــد، گفــت: حــدود 
۷۰۲ واحــد از خانه هــای مســکن مهــر باقیمانــده 
اســت کــه ایــن تعــداد واحــد مشــکالت حقوقــی 
دارنــد و تکلیــف آن هــا پــس از رای در قــوه قضاییه 

مشــخص خواهــد شــد.
وی دربــاره مســکن های مربــوط بــه اقــدام 
ــران  ــتان ته ــرد: اس ــان ک ــح داد و بی ــی توضی مل
ــدود ۷۳  ــی در ح ــخص، یعن ــهمیه مش دارای س
هــزار واحــد بــود کــه ۲۵ هــزار واحــد بــرای شــهر 
ــد  ــهرهای جدی ــرای ش ــا ب ــی آن ه ــران و باق ته

ــدند. ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ اس
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران 
دربــاره رونــد کار و ثبــت نــام در طــرح ملــی 
ــک  ــد در بان ــان بای ــوان کــرد: متقاضی مســکن عن
ــغ ۴۰  ــد و مبل ــاب می کردن ــاح حس ــکن افتت مس
ــاب  ــن حس ــه را در ای ــان آورده اولی ــون توم میلی
ــش از ۱۷۲  ــار بی ــاس آم ــر اس ــد. ب ــرار می دادن ق
هــزار نفــر ثبــت نــام کردندکــه البتــه حــدود ۲۰ 
هــزار نفــر از ایــن افــراد هیــچ گونــه مدارکــی ارائــه 

ــد. ندادن
وی اشــاره کــرد: در شــهرهای بــاالی ۱۰۰ 
هــزار نفــر اداره کل راه و شهرســازی متولــی ایــن 
کار اســت و در شــهرهای کمتــر از ۱۰۰ هــزار 
نفــر بنیــاد مســکن مســئولیت ثبــت نــام و انجــام 

ــده دارد. ــذاری را برعه ــات واگ عملی
ــش  ــه بی ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــت خــواه ب محب
ــکن در  ــی مس ــرح مل ــرای ط ــر ب ــزار نف از ۱۰ ه
اســتان تهــران حائــز شــرایط شــدند، گفــت: تمــام 

زمین هــا بــرای ســاخت مســکن در شــهرهای 
جدیــد و شهرســتان ها بــه جــز شــهر تهــران 
ــاخت و  ــرای س ــی ب ــچ مانع ــتند و هی ــاده هس آم
ــاط  ــهرهای اسالمشــهر، پاکدشــت، رب ــاز در ش س
ــد،  ــم، شــهریار، قرچــک، نســیم شــهر، دماون کری

ــدارد. ــود ن ــوه وج ــت و فیروزک صفادش
وی دربــاره مشــکالت کمبــود مســکن در 
هشــت ســال گذشــته تصریــح کــرد: وقتــی 
ــارغ  ــود ف ــرا می ش ــکن اج ــوزه مس ــی در ح طرح
از اینکــه خــوب یــا بــد باشــد و یــا مدیــران جدیــد 
بــه آن اعتقــاد داشــته باشــند یــا نداشــته باشــند 
ــال مســکن  ــوان مث ــه عن ــه داد. ب ــد آن را ادام بای
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــود ک ــر طرحــی ب مه
مــردم را صاحــب خانــه کــرد و فــارغ از اینکــه بــه 
درســتی اجــرا شــد یــا در اجــرا دچــار مشــکل بود، 
ــد.  ــی  دادن ــه م ــد آن را ادام ــد مســئولین جدی بای
ــبب  ــا س ــن طرح ه ــرای ای ــه در اج ــه وقف هرگون

ــود. ــکن می ش ــوزه مس ــکل در ح ــروز مش ب
ــا  ــران ب ــتان ته ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
تصریــح بــر اینکــه متاســفانه مجموعه هــای معتبــر 
در حــوزه مســکن نخواســتند طرح هــای دوره هــای 
ــرار  ــر ق ــکن مه ــا مس ــه در رأس آن ه ــته ک گذش
داشــت را ادامــه دهنــد اظهــار کــرد: اداره کل راه و 
شهرســازی متولــی زمیــن اســت و هــر زمــان کــه 
مســئولین نیــاز به ســاخت مســکن داشــته باشــند 

ایــن اداره کل آمادگــی بــرای ارائــه زمیــن دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

وقفه در اجرای طرح های مسکن، علت کمبود 
ساخت و سازهای چند سال اخیر است

رشد ۸ درصدی اقتصاد چین در 3 ماهه دوم 2021
ــا در  ــی ه ــرده فروش ــروش خ ــش ف ــا افزای ب
ــه  ــک ب ــن نزدی ــاد چی ــاه، اقتص ــه م ــول س ط
۸درصــد رشــد یافت.بــه گــزارش ایِبنــا بــه نقــل 
ــار  ــی آم ــر مل ــنبه دفت ــاتودی، روز پنجش از راش
 )GDP( چیــن گفــت: تولیــد ناخالــص داخلــی
ــش  ــد افزای ــه دوم ۷.۹ درص ــه ماه ــن در س چی
ــاه  ــه ســه م ــرخ رشــد نســبت ب یافتــه اســت. ن
اول ســال ۲۰۲۱ بیــش از نصــف کاهــش داشــت. 
در ســه ماهــه اول، اقتصــاد چیــن بــا رشــد بــی 
ســابقه ۱۸.۳ درصــدی روبــرو شــده اســت. علــی 
ــه دوم، اداره  ــم کاهــش ســرعت در ســه ماه رغ
آمــار در بیانیــه مطبوعاتــی خــود اعــالم کــرد که 
اقتصــاد چیــن بهبــود مداومــی داشــته اســت. بــا 
ایــن حــال، ایــن گــزارش خاطرنشــان کــرد کــه 
هنــوز نگرانــی هــا در مــورد شــیوع بیشــترهمه 
گیــری و بهبــود اقتصادی نامتعــادل وجــود دارد. 
ــرده  ــروش خ ــی ف ــش بین ــال، پی ــن ح در همی
فروشــی هــای ایــن کشــور مبنــی بــر اینکــه در 
ژوئــن نســبت بــه ســال ۲۰۲۰، بــه ۱۲.۱ درصــد 
ــد  ــد تولی ــن رش ــریع تری ــد. س ــش یافتن افزای
بــرای نوشــیدنی هــا بــود کــه نســبت بــه ســال 
ــی  گذشــته ۲۹.۱ درصــد رشــد داشــت، در حال
کــه تولیــدات صنعتــی ۸.۳ درصــد افزایــش 
ــالم  ــراً اع ــن اخی ــرک چی ــس گم ــت. آژان یاف
کــرده کــه صــادرات در مــاه ژوئــن ۳۲.۲ درصــد 
افزایــش یافتــه، در حالــی کــه واردات ۴۳ درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. مقامــات چینــی اخیــراً در 

تــالش برای نجــات اقتصــاد داخلــی از بالتکلیفی 
ــرکت  ــت از ش ــش حمای ــول افزای ــاکرونا، ق پس
هایــی را داده انــد کــه از افزایــش قیمــت کاالهــا 
آســیب دیــده انــد، عمدتــاً مشــاغل کوچــک امــا 
مشــاغلی کــه بــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی، 
ــی و مشــاغل کمــک مــی کننــد.  درآمــد مالیات
ــاه  ــان م ــن، در پای ــت چی ــورای دول ــق ش طب
آوریــل در مجمــوع حــدود ۱۳۹ میلیــون کســب 
و کار کوچــک بــه صــورت جداگانــه اداره شــدند.

ــاتودی، روز  ــل از راش ــه نق ــزارش برنا ب ــه گ ب
پنجشــنبه دفتــر ملــی آمــار چیــن گفــت: تولیــد 
ناخالــص داخلــی )GDP( چیــن در ســه ماهــه 
دوم ۷.۹ درصــد افزایــش یافتــه اســت. نــرخ 
ــال ۲۰۲۱  ــاه اول س ــه م ــه س ــبت ب ــد نس رش
بیــش از نصــف کاهــش داشــت. در ســه ماهــه 
 ۱۸.۳ ســابقه  با رشــد بی  اول، اقتصاد چیــن 

ــرو شــده اســت.  درصــدی روب
ــه  ــه ماه ــرعت در س ــش س ــم کاه ــی رغ عل

دوم، اداره آمــار در بیانیــه مطبوعاتــی خــود اعالم 
کــرد کــه اقتصــاد چیــن بهبــود مداومــی داشــته 
اســت. بــا ایــن حــال، ایــن گــزارش خاطرنشــان 
ــیوع  ــورد ش ــا در م ــی ه ــوز نگران ــه هن ــرد ک ک
بیشــترهمه گیــری و بهبــود اقتصــادی نامتعــادل 

وجــود دارد. 
در همیــن حــال، پیــش بینــی فــروش خــرده 
فروشــی هــای ایــن کشــور مبنــی بــر اینکــه در 
ژوئــن نســبت بــه ســال ۲۰۲۰، بــه ۱۲.۱ درصــد 
افزایــش یافتنــد. ســریع تریــن رشــد تولیــد برای 
نوشــیدنی هــا بــود کــه نســبت به ســال گذشــته 
۲۹.۱ درصــد رشــد داشــت، در حالــی کــه 
ــت.  ــش یاف ــی ۸.۳ درصــد افزای ــدات صنعت تولی
ــه  ــرده ک ــالم ک ــراً اع ــن اخی آژانس گمرک چی
ــش  ــد افزای ــن ۳۲.۲ درص ــاه ژوئ ــادرات در م ص
یافتــه، در حالــی کــه واردات ۴۳ درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.
مقامــات چینــی اخیــراً در تــالش بــرای نجات 
ــول  ــی پســاکرونا، ق ــی از بالتکلیف اقتصــاد داخل
ــد  ــی را داده ان ــت از شــرکت های ــش حمای افزای
کــه از افزایــش قیمت کاالهــا آســیب دیــده انــد، 
ــه  ــه ب ــاً مشــاغل کوچــک اما مشــاغلی ک عمدت
ــی و  ــص داخلی، درآمد مالیات ــد ناخال رشــد تولی

مشــاغل کمــک مــی کنند. 
طبــق شــورای دولت چین، در پایــان مــاه 
آوریــل در مجمــوع حــدود ۱۳۹ میلیون کســب 
و کار کوچــک بــه صــورت جداگانــه اداره شــدند.

ــا تصویــب سیاســت هــای تشــویق و حمایــت از کارافرینــان  ب
ــدوق  ــه اعطــای تســهیالت صن ــران، زمین ــت وزی پیشــرو در هیئ
توســعه ملــی و حمایت هــای گمرکــی، ضمانــت نامــه بین المللــی و 
تکریــم کارآفرینــان نــوآور بــه عنوان اســتاد مدعــو در دانشــگاه های 

کشــور فراهــم شــد.
بــه گــزارش ایســنا، سیاســت های اجرایــی تشــویق و حمایــت 
ــاه  ــاون، کار و رف ــنهاد وزارت تع ــه پیش ــرو ب ــان پیش از کارآفرین

ــب شــد. ــران تصوی ــأت وزی اجتماعــی در نشســت هی
ــه  ــه توجــه ب ــن مصوب ــن و برجســته ترین شــاخصه ای مهمتری
ــه همچنیــن دو حــوزه اصلــی  ــن اســت. ایــن مصوب ــرد کارآفری ف
منزلــت و حمایت هــای مالــی و حقوقــی کارآفرینــان برتــر را 
ــت  ــر  تح ــان برت ــت کارآفرین ــوزه منزل ــه ح ــود ک ــامل می ش ش
عنــوان سیاســت های مرتبــط بــا ارتقــای منزلــت کارآفرینــان برتــر 
شــامل صــدور کارت شناســایی مشــخص بــرای کارآفرینان پیشــرو 
 اســت کــه دارای کد مشــخص و ســازوکار رهیابی مشــخص اســت.

بــه موجــب ایــن مصوبــه، ســازمان برنامــه و بودجــه موظــف اســت 
بودجــه مربــوط بــه حمایــت از کارآفرینــان را کــه وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی پیشــنهاد می کنــد در بودجــه لحــاظ کنــد؛ 
عــالوه بــر ایــن کارآفرینــان پیشــرو دارای کارت شناســایی صــادره 
ــدون  ــد ب ــن می شــود می توانن ــه ســاالنه تعیی ــک رقمــی ک ــا ی ت

ارائــه وثیقــه ســریعاً وام و تســهیالت دریافــت کننــد.
ــی  ــعه کارآفرین ــتغال و توس ــاون اش ــوری- مع ــی منص عیس
مــی  بــاره  ایــن  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
ایجــاد  کارآفریــن  شــخص  توســط  کــه  گوید:بنگاه هایــی 
هســتند. مصوبــه  ایــن  حمایت هــای  مشــمول   می شــوند، 

وی مــی افزایــد: بــر اســاس ایــن مصوبــه و ابزارهایــی کــه صراحتــاً 
در آن قیــد شــده از کارآفرینــان پیشــرو حمایت هــای الزم صــورت 
ــن  ــی کارآفری ــه وقت ــت ک ــن اس ــا ای ــی از حمایته ــرد. یک می گی
ــا کارت  ــد ب ــرود می توان ــور ب ــارج از کش ــه خ ــد ب ــرو بخواه پیش
شناســایی صــادره بــه راحتــی ویــزای خــود را دریافــت کنــد و بــا 
اعتبــاری کــه ایــن کارت دارد، فــرد کارآفریــن در خــارج از کشــور 

ــد. ــعه ده ــود را توس ــای خ ــد فعالیت ه ــز می توان نی
ــدازی ســامانه کارآفرینــان پیشــرو و معرفــی  منصــوری از راه ان
ــان  ــد: کارآفرین ــی گوی ــر داده و م ــن ســامانه خب ــا توســط ای آنه
پیشــرو بــا کارت شناســایی معتبــری کــه برایشــان صــادر 
ــد  ــردن ک ــا وارد ک ــند ب ــه باش ــا ک ــر کجــای دنی ــود، در ه می ش

ــتند. ــایی هس ــل شناس QR  قاب
ــن  ــا ای ــد ب ــی گوی ــر کار م ــتغال وزی ــاون اش ــه مع ــور ک آنط
مصوبــه دانشــگاه ها اجــازه خواهنــد داشــت بــه کارآفرینــان 
ــف  ــز موظ ــوم نی ــد و وزارت عل ــاری بدهن ــدرک افتخ ــرو م پیش
حضــور  و  همــکاری  بــرای  را  الزم  چارچوب هــای  اســت 
کارآفرینــان پیشــرو در دانشــگاه ها، بــدون در نظــر گرفتــن 
مــدرک تحصیلــی آنــان، بــه عنــوان مــدرس یــا اســتاد مدعــو در 
ــی  ــای کارآفرین ــا حوزه ه ــت کاری ی ــا فعالی ــط ب ــای مرتب  حوزه ه

فراهم کند.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی ــر کار م ــتغال وزی ــاون اش مع
ــه حمایــت از کارآفرینــان معطــوف  تبصــره ۱۸ بودجــه ســاالنه ب
ــت از  ــویق و حمای ــی تش ــت های اجرای ــه سیاس ــا مصوب ــت ب اس
ــت  ــف اس ــه موظ ــه و بودج ــازمان برنام ــرو س ــان پیش کارآفرین
بودجــه مربــوط بــه حمایــت از کارآفرینــان را کــه وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی پیشــنهاد می کنــد در بودجــه لحــاظ کننــد.

 در راســتای حمایــت از کارآفرینــان پیشــرو و نــوآور همچنیــن 
ــای  ــان و اعط ــارد توم ــقف ۵۰ میلی ــا س ــه ت ــدور ضمانت نام ص
 مشــوق های بیمــه ای و یارانــه دســتمزد پیــش بینــی شــده اســت.

گمــرک نیــز موظــف شــده امــکان اســتفاده از خــط ســبز گمرکی 
را پــس از احــراز هویــت و اعــالم اســامی کارآفرینــان پیشــرو در 

اختیــار آنهــا قــرار دهــد.
اجــرای  راســتای  در  تواننــد  مــی  پیشــرو  کارآفرینــان 
ــوآوری، باشــگاه  ــدازی مراکــز ن ــه راه ان مســئولیتهای اجتماعــی، ب
کارآفرینــان نوجــوان، مراکــز رشــد کارآفرینــی یا باشــگاه صــادرات 

ــد. ــدام کنن ــود، اق ــه خ در منطق

کارآفرینان پیشرو از چه امتیازاتی برخوردار می شوند؟

خبر
رئیس اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی:

 ناوگان تجهیزات پزشکی و درمانی ایران 3 سال دیگر 
از رده خارج می شود

رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان تجهیــزات پزشــکی گفــت: ۲ 
ــران از رده  ــی در ای ــزات تشــخیصی و درمان ــاوگان تجهی ــر، ن ــال دیگ ــا ۳س ت

ــوند. ــکل می ش ــار مش ــی دچ ــز درمان ــود و مراک ــارج می ش خ
بــه گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تهــران، ابوالفتــح صانعــی گفــت: ۵۰ تــا ۵۱ درصــد از اعتبــار ارزی 
بــرای واردات اقــالم مــورد نیــاز بیمارســتان ها در ایــران، بــه تجهیــزات پزشــکی 
ــالم  ــی اق ــود. یعن ــص داده می ش ــات پزشــکی تخصی ــه ملزوم و ۴۹ درصــد ب
ــدن بیمــار جایگــذاری می شــود از  ــار مصــرف مثــل اقالمــی کــه در ب یــک ب
قبیــل اســتنت هــای قلبــی ایمپلنت هــای ارتوپــدی یــا لنزهــای چشــمی و یــا 
یــک بــار مصرفــی کــه دررونــد درمــان بیمــار اســتفاده و دور انداختــه می شــود 
مثــل کاتاتــر هــای قلبــی، کاتاترهــای بیهوشــی، نخ هــای جراحــی غیرعمومــی 

و تخصصــی و اقــالم مــورد مصــرف در بخش هــای ویــژه و خــاص.
ــموالن  ــره مش ــکی از دای ــزات پزش ــال ۹۷، واردات تجهی ــزود: از س وی اف
ــی دریافــت  ــد ارز نیمای ــدگان بای ــت ارز دولتــی خــارج شــده و واردکنن دریاف
کننــد. بــه دالیــل مختلــف، شــرکت های واردکننــده بــا دریافــت ارز نیمایــی 
بــه جــای ارز دولتــی موافقنــد و اســتقبال می کننــد امــا بــا مالحظــات پیــش 
بینــی ردیــف بودجــه ایــن اقــالم مشــکل، فاصلــه حــدوداً ۶ برابــری ارز نیمایــی 
ــه  ــن فاصل ــر کــردن ای ــرای پ ــا ارز دولتــی اســت و اینکــه هیــچ اعتبــاری ب ب

پیــش بینــی نشــده اســت.
ــزات پزشــکی گفــت:  ــه واردکننــدگان تجهی ــره اتحادی رئیــس هیــأت مدی
ــای  ــا نرخ ه ــته، ب ــال های گذش ــی در س ــه حت ــران، ک ــی در ای ــز درمان مراک
ــد، امــروز  ــرم می کردن ــا کســری بودجــه دســت و پنجــه ن ــرای ارز، ب کمتــر ب
بــا توجــه بــه قیمــت ارز، تــوان خریــد تجهیزاتــی کــه بــا ارز نیمایــی خریــداری 

ــد. ــود را ندارن می ش
بــه گفتــه ایــن فعــال صنفــی صنایــع پزشــکی، دولتمــردان و نماینــدگان 
مجلــس بایــد خیلــی زود در ایــن بــاره چــاره اندیشــی کننــد، چــرا کــه معــادل 
عمــر تجهیــزات پزشــکی ۷ تــا ۸ ســال اســت. ایــن یعنــی، تجهیزاتــی کــه در 
ســال ۹۷ و پیــش از آن توســط مراکــز درمانــی خریــده شــده، رو بــه اســتهالک 
اســت و ۲ تــا ۳ ســال دیگــر، نــاوگان تجهیــزات تشــخیصی و درمانــی در ایــران 
ــن  ــوند. بنابرای ــار مشــکل می ش ــی دچ ــز درمان ــارج می شــود و مراک از رده خ
بایــد بــه طــور جــدی بــرای پــر کــردن شــکاف ۵ تــا ۶ برابــری قیمــت ایــن 

تجهیــزات نســبت بــه ســال های گذشــته، فکــری کــرد.
صانعــی ادامــه داد: همــه دربــاره کمبودهــای اعتبــاری کشــور آگاهــی داریم. 
ــطح  ــا س ــیده و تحریم ه ــزان رس ــن می ــه کمتری ــور ب ــت در کش ــروش نف ف
درآمــد دولــت را کاهــش داده اســت. امــا بایــد بدانیــم موضــوع درمــان، یــک 
ــی در  ــی و نیمای ــکاف ارز ۴۲۰۰ تومان ــرای ش ــروز ب ــر ام ــت و اگ ــت اس اولوی
زمینــه تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی فکــری نکنیــم، در آینــده نزدیــک دچار 

بحــران در تأمیــن ایــن اقــالم خواهیــم شــد.
ــت و  ــده اس ــزارش ش ــی گ ــم کمبودهای ــروز ه ــرد: ام ــان ک وی خاطرنش
ــا در  ــن کمبوده ــد، ای ــری نکنن ــس فک ــدگان مجل ــردان و نماین ــر دولتم اگ
ــوع،  ــن موض ــود. ای ــق می ش ــکی عمی ــزات پزش ــات و تجهی ــن ملزوم تأمی
ــه  ــت بلک ــه نیس ــر بودج ــر س ــت ب ــس و دول ــوای مجل ــرای دع ــی ب موضوع
ــد  ــاز دارد. مــردم بیمارن ــوری نی ــه رســیدگی ف ــی اســت و ب یــک اولویــت مل
ــرایط  ــردم در ش ــن م ــه ای ــیدگی ب ــئولیت رس ــده اند. مس و درگیر کرونا ش

اســت. مســئوالن  همه گیری کرونا بــا 
قطعی برق و تجهیزات پزشکی

صانعــی دربــاره تأثیــر قطعــی بــر تجهیزات پزشــکی تصریــح کــرد: تجهیزات 
ــراری کار  ــرق اضط ــای ب ــا ژنراتوره ــا ب ــتگاه های احی ــه دس ــکی از جمل پزش
ــای  ــا ژنراتوره ــته ی ــی داش ــت پایین ــتگاه ها کیفی ــه دس ــر اینک ــد مگ می کن
بــرق ظرفیــت پایینــی داشــته باشــد. امــا بــه طــور کلــی در مراکــز درمانــی، 
ــنایی  ــن روش ــص تأمی ــاً مخت ــه صرف ــود ک ــی می ش ــی پیش بین ژانراتورهای
ــی  ــه دســتگاه های حیات ــدرت دارد ک ــدازه ای ق ــه ان ــا ب ــن ژنراتوره نیســت. ای
بــا قطــع بــرق، قطــع نشــود و چرخــه درمــان و خدمــات رســانی بــه بیمــاران 

ادامــه پیــدا کنــد.
ــراری را،  ــرق اضط ــی ب ــز درمان ــتان ها و مراک ــه بیمارس ــه داد: هم وی ادام
نــه در ســطح روشــنایی یــک ســاختمان اداری، بلکــه در ســطح تأمیــن بــرق 
ــا  ــتگاه ها احی ــد. دس ــی می کنن ــکی پیش بین ــزات پزش ــتگاه ها و تجهی دس
ــا توجــه  ــرق ب ــی ب ــان قطع ــور در زم ــا ونیتالت و دســتگاه های الکتروشــوک ی
ــتیبانی  ــتان ها پش ــی و بیمارس ــز درمان ــده در مراک ــام ش ــای انج پیش بینی ه
ــور  ــتاندارد، ژنرات ــن اس ــارج از ای ــتانی خ ــم بیمارس ــد می دان ــود و بعی می ش
ــده  ــت ش ــده و غفل ــت نش ــوارد مدیری ــی م ــاید در بعض ــد. ش ــی کن پیش بین

اســت.
ــزات پزشــکی گفــت:  ــه واردکننــدگان تجهی ــره اتحادی رئیــس هیــأت مدی
کلیــه تجهیــزات پزشــکی از جملــه دســتگاه های احیــا، الکتــرو شــوک و کمک 
ــا ژنراتورهــای بــرق اضطــراری کار می کننــد؛  تنفســی در زمــان قطــع بــرق ب
البتــه بســته بــه تکنولــوژی و کیفیــت دســتگاه ها نحــوه در مــدار قــرار گرفتــن 
و زمــان راه انــدازی اضطــراری ۳ ثانیــه و مــدت در مــدار گرفتن کل بیمارســتان 

پــس از قطــع بــرق حداکثــر ۴۰ ثانیــه اســت.
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه ضــرورت بــاالی وجــود ایــن ژنراتورهــا بعیــد 
ــه ایــن سیســتم ها نباشــد و  ــی مجهــز ب ــه نظــر می رســد کــه مرکــز درمان ب
ــر عــالوه  ــا ســایز بزرگ ت ــرق ب ــا نصــب ژنراتورهــای ب برخــی بیمارســتان ها ب
بــر تأمیــن بــرق اداری و دســتگاه های اتــاق عمــل و بخش هــای ویــژه حتــی 
می تواننــد بــرق کلیــه تجهیــزات ۳ فــاز بیمارســتانی ماننــد تأسیســات عظیــم 
و زیــر ســاختی بیمارســتان از جملــه دســتگاه اکســیژن ســاز را تأمیــن نمایند.

ــب  ــا نص ــتان ها ب ــی بیمارس ــر برخ ــال حاض ــی در ح ــزود: حت ــی اف صانع
ــان  ــران)در زم ــت بح ــی حال ــش بین ــرای پی ــس ب ــه تران ــز ب UPS مجه
قطعــی بــرق و عــدم در مــدار قــر ار گرفتــن ژنراتــور اضطــراری بــرای 
ــه(  ــا ۲۰ دقیق ــرای مــدت ۱۵ ت ــا ب ــاز دســتگاه های تنفســی و احی ــن نی تأمی
ــروری،  ــیار ض ــل بس ــد. از عوام ــت کرده ان ــالً رعای ــراری را کام ــات اضط الزام
 ســرویس نگهــداری بــه موقــع و تهویــه مناســب محــل ژنراتورهــای 

برق اضطراری است.
تأمین ونتیالتور

ــادآور شــد: در ایــران  رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان تجهیــزات پزشــکی ی
ــری  ــش از همه گی ــتند پی ــه می توانس ــم ک ــور داری ــده ونتیالت دو تولیدکنن
ــزان  ــه می ــد و واردات ب ــن کنن ــاز کشــور را تأمی ــان، نی ــا در جه بیماری کرون
ــه در  ــال اســت ک ــه س ــش از س ــرکت ها بی ــن ش ــد. ای ــام می ش محــدود انج
ایــران ونیتالتــور تولیــد می کننــد. همه گیــری کوویــد -۱۹ و غیرعــادی شــدن 

شــرایط باعــث شــد ونیتالتــور بــه کشــور وارد کنیــم.



4ASIA NEWS
شنبه | 26 تیـــر  1400

Saturday | July 17 | 2021

ــا- »خــط باریــک قرمــز«  تهــران- ایرن
کــه ایــن روزهــا بــر پــرده اکــران نقــره ای 
ــوال  ــک س ــرار دارد، ی ــه ق ــر و تجرب هن
ــوان  ــا می ت ــد: آی ــال می کن ســخت را دنب
غیرممکــن را بــه ممکــن بــدل ســاخت؟

قرمز بــه  باریــک  فیلم خــط 
کارگردانی فــرزاد خوشدســت که ایــن 
ــر  ــینمای هن ــران س ــرده اک ــر پ ــا ب روزه
و تجربــه قــرار دارد، داســتان یــک گــروه 
ــا  مجــرم نوجــوان در زنــدان اســت کــه ب
ــم  ــش تصمی ــی نمای ــد مرب ــک چن کم
ــه  ــش را روی صحن ــک نمای ــد ی می گیرن
ببرنــد تــا اگــر موفــق بــود، بــه ایــن بهانــه 
ــارج  ــدان خ ــک روز از زن ــرا ی ــرای اج و ب

ــوند. ش
ــود  ــرار می ش ــه ق ــس از آن ک ــه پ البت
ــش از  ــرای نمای ــرای اج ــک روز ب ــا ی ت
ــا  ــی از آن ه ــوند، برخ ــارج ش ــدان خ زن
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــم می گیرن تصمی

ــد. ــرار کنن ــدان ف ــت از زن موقعی
ــم  ــن فیل ــز چهارمی ــک قرم ــط باری خ
بلنــد مســتند فرزاد خوشدســت اســت که 
بــر پایــه تئــوری ســایکودرام و بــا هــدف 
ــت و  ــده اس ــاخته ش ــی س نمایش درمان
تولیــد آن بــه مــدت چهارســال بــه طــول 
انجامیــد. ایــن فیلــم پــس از رونمائــی در 
ســی و هفتمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم 
ــن مســتند  ــوان اولی فجــر توانســت به عن
ــک )ســازمان توســعه  ــزه نتپ ــی جای ایران
ــت  ــیه( را دریاف ــینمای آسیا - اقیانوس س

کنــد.
اکــران و بازتاب هــای ایــن مســتند 
ســینمایی کــه در کانــون اصــالح و تربیت 
خالفــکار(  نوجوانــان  )زنــدان  تهــران 
ســاخته شــده  اســت باعــث شــد تــا 
در ســال ۱۳۹۹ یــک نوجــوان کــه در 
کانــون اصــالح و تربیــت بــه جــرم قتــل 
 حکــم اعدامــش صــادر شــده بــود، نجــات 

پیدا کند.
اساســا در تعریــف از ایــن اثــر می تــوان 
ــرای  ــردان ب ــه کارگ ــدان ســختی ک از می
ــی  ــدف واالی ــرده و ه ــاب ک ــت انتخ روای
کــه بــه دنبــال آن بــوده )اثرگــذاری 
بــر نوجوانــان بزهــکار و مجــرم و تبدیــل 
ــه  ــاره ای ک ــن - اش ــه ممک ــن ب غیرممک
چندیــن بــار در ایــن فیلــم از ســوی 
بــوده  می شــود-  مطــرح  و  نوجوانــان 
اســت( نــام بــرد؛ ســاخت چنیــن فیلمــی، 
ــالوه  ــه ع ــرا ک ــت چ ــاده نیس ــاًل س اص
ــرای ورود  ــی ب ــد اداری و قضای ــر فرآین ب
ــت، ممارســت  ــون اصــالح و تربی ــه کان ب
بــرای همــکاری بــا نوجوانانــی کــه دچــار 
اختــالل ســلوک بــوده یا دارای شــخصیت 
بســیار  کار  هســتند   ضداجتماعــی 

دشواری است.
ضمــن ایــن کــه در ایــن شــکل از 
تولیــد فیلــم مســتند همــواره بیــم ایــن 
موضــوع وجــود دارد کــه پیامدهــا و آثــار 
ــی کــه انتخــاب  ــه آدم های امیدبخشــی ب
دوران  کــردن  طــی  جــز  چــاره ای  و 
محکومیــت خــود دارنــد، چــه عواقبــی را 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ب

از ســوی دیگــر ســیطره نــگاه مجــرم و 
ــر  ــا ب ــه ســهوا ی ــی ک ــه آدم های گنهکار ب
ــر یــک اتفــاق مرتکــب جــرم شــده اند  اث
ــه  ــرای جامع ــه را ب ــن دغدغ ــواره ای هم
ــه  ــت ک ــاخته اس ــته س ــی برجس شناس
اولیــه  انحــراف  یــک  نبایــد  جامعــه 
ــه هــر  ــار ب ــرای اولیــن ب )انحرافــی کــه ب
ــاض  ــل اغم ــد قاب ــل رخ داد و می توان دلی

نگاهی به فیلم مستند »خط باریک قرمز«:

 آیا می توان غیرممکن را به ممکن 
بدل ساخت؟

ــریال های  ــت س ــش کیفی ــه کاه ــاره ب ــا اش ــس ب ــک فیلمنامه نوی ی
ــار شــبکه نمایــش خانگــی بیــان کــرد کــه برخــی  ــاره آث کمــدی درب
ــا  ــازند الزام ــر کاری بس ــتند ه ــوب هس ــون محب ــد چ ــر کرده ان فک
ــش  ــه کاه ــوالی ب ــه س ــخ ب ــدان در پاس ــب آن را می بیند.کای مخاط
ــران  ــار مه ــل آث ــی مث ــش خانگ ــبکه نمای ــای ش ــت کمدی ه کیفی
ــدی  ــیر کم ــا در مس ــرد: خیلی ه ــوان ک ــوان عن ــد ج ــری و رامب مدی
انگیزه هایشــان را از دســتت داده انــد و حتــی انگیزه هــا متفــاوت شــده 
اســت. زمانــی دغدغــه برخــی کارگردانــان جــذب مخاطــب بود امــا االن 
می گوینــد مخاطــب دارنــد و ایــن بزرگتریــن آفــت یــک هنرمند اســت.

ــد  ــده ام کــه فکــر کرده ان ــی از دوســتان را دی ــه کــرد: خیل وی اضاف
ــاً مخاطــب می بینــد  چــون محبــوب هســتند هــر کاری بســازند الزام

ــت. ــول و اقتصاد اس ــال پ ــازنده دنب ــد س ــب می فهم اما مخاط
نویســنده »ســقوط یــک فرشــته« درباره اینکــه چــرا ایــن افــراد کــه 
ــت:  ــول بیشــتر هســتند گف ــال پ ــه دنب ــد ب ــی دارن ــای مختلف پروژه ه
ایــن بحــث برانگیــز اســت کــه چــرا ایــن میــزان دارایــی برایشــان کــم 
اســت و یــا ایــن توهــم از کجــا می آیــد کــه فکــر می کنیــد کاری قائــم 
بــه شــخص اســت و هــر کاری بســازند بایــد مخاطــب بپســندد. حتــی 
ــد کــه اینقــدر ســوپرمن  ــرد چــرا فکــر می کن مشــخص نیســت که ف
ــر از  ــن تفک ــد. ای ــته باش ــم داش ــا ه ــد کار ب ــد چن ــه می توان ــت ک اس
کجــا می آیــد کــه مــا می فهمیــم و باقــی نمی فهمنــد و چــون الیــک 
ــردم  ــه م ــندند. در حالیک ــن می پس ــازیم از م ــر کاری بس ــرم ه می گی
اینقــدر خســته و بــی حوصلــه و بی اعتمادنــد کــه هیــچ تعارفــی ندارنــد 
و هــر چقــدر دســت و پــا بزنیــد اگــر کاری نپســندند بــه راحتــی کنــار 
می گذارنــد.وی در حــوزه نــگارش فیلمنامه هــای طنــز و ضعــف در ایــن 
حــوزه نیــز بیــان کرد: کمبــود نیــروی انســانی در عرصــه کمدی داریــم 
ــر  ــزار نف ــوود ۱۲ ه ــگارش و چــه بخش هــای دیگــر. در هالی چــه در ن
در بخش هــا و ژانرهــای مختلــف بــه نــگارش مشــغول هســتند. گاهــی 
نویســندگان خیلــی متمرکــز فقــط روی یــک پــروژه مثــل فرنــدز کار 
ــه را کار  ــک مجموع ــان ی ــد و هم ــل می کنن ــر عم ــرده، تخصصی ت ک

ــوند. ــه متخصــص ش ــان گون ــد در هم ــح می دهن ــد و ترجی می کنن
طنزنویس های خوب مثل خشایار الوند را از دست داده ایم

کایــدان اضافــه کــرد: در ایــران کســانی کــه کار مســتقل و حرفــه ای 
می کننــد بیشــتر از ۲۰ یــا ۳۰ نفــر نمی شــوند. امثال خشــایار الونــد را 

و برخــی کمدی نویس هــای خــوب را از دســت داده ایــم، برخــی 
مهاجــرت کرده انــد و ایــن باعــث می شــود تعــداد محــدود شــود. بــرای 
همیــن نویســنده در اینجــا نمی توانــد متمرکــز عمــل کنــد و خــود مــن 

گاهــی مجبــور بــوده ام همزمــان ســه کار داشــته باشــم.
کمدی هــای  پاییــن  درباره کیفیــت  دیگــر  بخــش  در  وی 
تلویزیونی نیــز بیــان کــرد: همانطــور کــه گفتم طنــز قائــم بــه بازیگــر 
اســت و شــاید ایــن روزهــا بازیگــران کمــدی کمتــر حاضــر باشــند بــه 
تلویزیــون بیاینــد که بخشــی به دلیــل دستمزدهاســت و بخشــی آزادی 
ــا تلویزیــون  ــه هــر دلیلــی ب عمــل اســت و در نهایــت بازیگــری کــه ب

ــد. ــی کار کن ــبکه خانگ ــد در ش ــح می ده ــکل دارد ترجی مش
ــوط  ــی مرب ــه متن های ــم ب ــرد: بخشــی ه ــه ک ــن نویســنده اضاف ای
ــای  ــی قصه ه ــا حت ــت و ی ــد نیس ــه من ــی دغدغ ــه خیل ــود ک می ش
ــه درســتی  دغدغــه منــد در حــوزه اقتصــاد و معیشــت در پرداخــت ب
ــه آن معنــا داری  اجــرا نمی شــود. اجرایــش کار فــرم اســت. کمــدی ب
ــت  ــود را از دس ــای خ ــم انگیزه ه ــه داری ــم ک ــا ه ــت. آنه ــاژ اس دکوپ

داده انــد و دغدغه مندی هــای دیگــری دارنــد.
در  شــده  تکــرار  به موقعیت هــای  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
کمدی ها اظهــار کــرد: کمتــر متنــی داریــم کــه مخاطــب را بشناســد، 
مــا زمانــی بــا موقعیت هــای نوســتالژی دهــه ۶۰ خیلــی می خندیدیــم 
ــده  ــد نادی ــه االن ده ســال دارد را نبای ــه ۸۰ و ۹۰ ک ــا مخاطــب ده ام
ــای  ــب نمونه ه ــیده ایم مخاط ــم کش ــا را ه ــیره آن کاره ــم. ش بگیری

ــده و اشــباع اســت. خــوب دی

دلیل بی کیفیت شدن آثار افرادی چون مهران مدیری 
و رامبد جوان

اولین خبر رسمی از فیلم رخشان بنی اعتماد
روابــط عمومــی پــروژه »مــه گرفتگــی« 
ــر  ــای اخی ــه در روزه ــاری ک ــاره اخب درب
پیرامــون ایــن فیلــم منتشــر شــده اســت، 

ــه کــرد. ــی را ارائ توضیحات
ــط  ــل از رواب ــه نق ــزارش ایســنا ب ــه گ ب
عمومــی »مــه گرفتگــی«، توضیحــات 
ــی«  ــه گرفتگ ــروژه »م ــی پ ــط عموم رواب
دربــاره اخبــار اخیــر منتشــر شــده مربــوط 
ــود: ــالم می ش ــر اع ــرح زی ــه ش ــه آن، ب  ب

۱. »مــه گرفتگــی« بــه تهیه کنندگــی 

ــاد  ــری و رخشــان بنی اعتم ــر کوث جهانگی
متقاضــی پروانــه ســاخت شــده اســت 
پروانــه  گرفتــن  از  پــس  طبیعتــا  و 
و  عوامــل  جزییــات  دربــاره  ســاخت 
بازیگــران آن توســط روابــط عمومــی 
شــد. خواهــد  خبررســانی   فیلــم 

»مه گرفتگــی«،  نویــس  فیلمنامــه   .۲
اســماعیل منصــف اســت؛ نویســنده و 
کارگــردان فیلــم »زغــال« اســت و ســابقه 
 موفقــی در ســاخت فیلــم کوتــاه دارد.

در  رســانه ها  از  برخــی  تعجیــل   .۳
ــی  ــده و حت ــد نش ــات تایی ــار جزیی انتش
انتشــار حدســیات در قالــب خبــر موجــب 
می شــود اطالعــات اشــتباه و نادرســت 
. گیــرد  قــرار  مخاطبــان  اختیــار   در 

ــه تمامــی رســانه های  ۴. ضمــن احتــرام ب
و  اخبــار صحیــح  و حرفــه ای،  اصیــل 
ــب  ــط از جان ــروژه فق ــورد پ ــی در م قطع
روابــط عمومــی پــروژه  در اختیــار عمــوم 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــانه ها ق رس

آرش ســنجابی کارگــردان نمایــش »بووگــی 
ــن  ــای ای ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــرادوی« ب ــی ب ووگ
اثــر نمایشــی عنــوان کــرد در ایــن اجــرا از بازیگرانی 
ــای  ــب ایف ــه مناس ــرده ک ــکاری ک ــه هم ــوت ب دع

ــند. ــرش باش ــد نظ ــای م نقش ه
ــش  ــردان نمای ــنده و کارگ ــنجابی نویس آرش س
ــاه اجــرای  ــرادوی« کــه از ۲۲ تیرم »بووگی ووگی ب
کــرده  عمارت نوفل لوشــاتو آغاز  در  را  خــود 
ــری  ــای تئات ــرگیری فعالیت ه ــاره از س ــت درب اس
به خبرنــگار  خصوصــی  تماشــاخانه های  در 
کــه  گروهــی  اولیــن  معتقــدم  مهر گفــت: 
فــرود آورده  قانــون  مقابــل  در  تعظیــم  ســر 
ــا ۵۰  ــد ب ــوده اســت کــه پذیرفتن ــری ب جامعه تئات
درصــد ظرفیــت اجــرا برونــد؛ ایــن یعنــی پذیــرش 
ــا در شــرایطی کــه اماکــن، رســتوران ها،  ــون. ام قان
پاســاژها و بــازار تهــران بســته باشــد خــود مــن بــه 
ــری اجــرا نمــی روم امــا معتقــدم  عنــوان یــک تئات
وقتــی کــه مجبــور شــویم اجرایــی را بــا ایــن همــه 
ــا ۵۰ درصــد بلیــت فروشــی کــه  ــا ب ــه و تنه هزین
ــوم نیســت چقــدر از همیــن ظرفیــت  آن هــم معل
ــه کــه شــهر قرمــز  ــن بهان ــه ای ــداری شــود، ب خری
اســت تعطیــل کنیــم در حالــی کــه هیــچ صنفــی 

مقــررات آن را رعایــت نمی کنــد، دچــار بــی قانونــی 
ــش  ــرای نمای ــم اج ــا ه ــن ج ــا همی ــده ایم. ت ش
ــق  ــه تعوی ــه ب ــک هفت ــرادوی« ی »بووگی ووگی ب
ــون  ــه ۱۵ میلی ــک هفت ــن ی ــت و همی ــاده اس افت

ــه زد. ــن ضرب ــه م ــات ب ــه تبلیغ ــان در زمین توم
ــح  ــنامه توضی ــام نمایش ــاب ن ــاره انتخ وی درب
داد: بووگی ووگی یــک رقــص آمریکایــی اســت 
می گیــرد  انجــام  سیاهپوســتان  توســط  کــه 
تابلــوی  نیــز  »بووگی ووگی بــرادوی«  و 
بــه  وقتــی  کــه  معروف پیت مندریان اســت 
نیویــورک می آیــد همزمــان هــم شــیفته ایــن 
ریتــم موســیقایی می شــود و هــم شــیفته برادوی و 
تلفیــق ایــن ۲ منجــر بــه خلــق یــک تابلــو نقاشــی 
می شــود کــه شــامل خطــوط خــاص افقــی و 
کنــار  در  مســتطیل هایی  و  مربــع  و  عمــودی 

ــت. ــر اس یکدیگ
و  مضمــون  دربــاره  تئاتــر  کارگــردان  ایــن 
ــش  ــن نمای ــرد: ای ــان ک ــش بی ــای نمای ویژگی ه
نیــز مثــل کارهــای دیگــر مــن در فضــای رئالیســم 
جادویــی مشــرق زمیــن روی صحنــه مــی رود. 
نمایــش ۸ بازیگــر اصلــی و ۳ بازیگــر فــرم دارد 
امــا نکتــه مــورد توجــه ایــن اســت کــه نمایــش در 

فضــای بیــن مــدرن و کالســیک حرکــت می کنــد و 
در طراحی هــا و بازی هــا و خود متن مــدام بیــن 
ــی کــه در  ــا جای ــم ت ــن ۲ فضــا حرکــت می کنی ای
هــم تلفیــق می شــوند و دیگــر نمی تــوان آنهــا را از 

ــخیص داد. ــم تش ه
ســنجابی ادامــه داد: در ایــن اثــر نمایشــی 
افــراط گــرا و  گروه بوکوحرام کــه یــک گــروه 
ــران را  ــی از دخت ــتند جمع ــه هس ــی نیجری شورش
ــاد  ــه زی ــی ک ــران در موقعیت ــن دخت ــد و ای ربوده ان
راوی  دارد  مــدرن  فضایــی  و  قصه گو نیســت 
داســتان هســتند و از جایــی بــه بعــد ایــن مردهــا 
ــد.  ــم می آورن ــران ک ــن دخت ــو ای ــه جل ــتند ک هس
در مکانی تخیلی بــه  دخترانــی را  گــروه،  ایــن 
و  می کننــد  نام بووگی ووگی برادوی اســیر 
داســتان نمایــش در آنجــا اتفــاق می افتد.کارگــردان 
نمایــش »جیرجیــرک: نســخه پاراجانف« در پایــان 
دربــاره گــروه بازیگــران نمایــش کــه برخــالف دیگر 
آثــارش کمتــر شــناخته شــده هســتند، بیــان کــرد: 
مــن همیشــه بازیگرانــم را حســی انتخاب می کنــم. 
حتــی در شــرایط فعلــی بــاز هــم برایم ســخت نبود 
کــه بخواهــم از نام هــا اســتفاده کنــم چون دوســتان 
آنقــدر بــه من لطــف دارنــد که ارتباطــم بــا بازیگران 
هیچــگاه بــر پایــه قــرارداد نبــوده اســت. در همیــن 
نمایــش نیــز من نــادر فــالح را در کنــار خــودم دارم 
امــا در ایــن کار بــه دنبــال جنــس بــازی متفاوتــی 
ــده اند،  ــاب ش ــه انتخ ــی ک ــه در بازیگران ــودم ک ب
وجــود دارد. همچنیــن اتفاقــاً تعــدادی از بازیگــران 
نمایــش مثــل صبــا ایزدپنــاه ۱۵ ســال اســت کــه 
ســابقه بازیگــری دارد. هانیــه مقــدم و ســهیل بابایی 
و نازنیــن صلــح جــو نیــز سال هاســت کــه در تئاتــر 
فعــال هســتند. در نهایــت تفکــر مــن بــرای انتخاب 
بازیگــر در ایــن نمایــش ایــن بــود کــه بازیگــری را 
دعــوت بــه همــکاری کنــم کــه بــه دردم بخــورد و 

باشــد. ایفای نقش هایی مدنظــرم  مناســب 
در خالصــه داســتان نمایــش آمــده اســت: 
ــته و  ــی ذاره؛ خس ــر م ــا روی ماه اث ــت مرده خیان

و کدرش می کنــه! ضعیــف 
ــا  ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ــش ب ــران نمای بازیگ
صبــا ایزدپنــاه، ســهیل بابایــی، پردیــس زارع، 
ــدی،  ــزاد عب ــو، به ــح ج ــن صل ــدی، نازنی علی زن
نــادر فــالح، پریســا محســنی، هانیــه مقدم هســتند.

رئالیسم جادویی مشرق زمین در »بووگی ووگی برادوی«

جشــنواره  ســی وچهارمین  دبیرخانــه  مدیــر 
ــداد  ــوان تع ــودک و نوج ــای ک ــی فیلم ه بین الملل
آثــار متقاضــی حضــور در جشــنواره را تــا بــه امــروز، 
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــان ک ــر بخــش بی ــک ه ــه تفکی ب
ــنواره  ــانی جش ــتاد اطالع رس ــل از س ــه نق ــنا ب ایس
نوجوانــان،  و  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی 
ــه جشــنواره  ــر دبیرخان »ســیمون ســیمونیان« مدی
ســی و چهــارم، دربــاره اســتقبال فیلمســازان از 
جشــنواره و تعــداد آثــاری کــه بــرای شــرکت در ایــن 
رویــداد ســینمایی بــه دبیرخانه رســیده اســت، گفت: 
ــر  ــالم فراخــوان ارســال اث ــدت کمــی از اع ــوز م هن
ــاه،  ــنبه ۲۲ تیرم ــا روز، سه ش ــا ت ــته اســت. ام گذش
ــی  ــر متقاض ــال اث ــا ارس ــاز ب ــد فیلمس ــدود ص ح
حضــور در ســی وچهارمین دوره از جشــنواره شــدند.

مدیــر دبیرخانــه ایــن جشــنواره تعــداد آثــار رســیده 
در هــر بخــش را بــه تفکیــک بیــان کــرد: ۷۲ عنــوان 
در بخــش »فیلم هــای کوتــاه«، ۱۶عنــوان در بخــش 
»پویانمایــی کوتــاه«، ۵ عنوان در بخش »ســینمایی« 
و ۵ عنــوان فیلــم بلنــد داســتانی، تــا  سه شــنبه ۲۲ 
ــام  ــن جشــنواره ثبــت ن ــت در ای ــرای رقاب ــاه ب تیرم
ــا  ــه آمــاری در مقایســه ب ــا ارائ کرده اند.ســیمونیان ب
دوره ســی و ســوم ایــن رویــداد ســینمایی گفــت: در 
سی وســومین دوره جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 
ــزار  ــته برگ ــال گذش ــه س ــان ک ــودکان و نوجوان ک
ــداد  ــن روی ــای متقاضــی حضــور در ای ــد، فیلم ه ش
ــش  ــر و در بخ ــاه«، ۳۲۲ اث ــم کوت ــش »فیل در بخ
»پویانمایــی کوتــاه«، ۸۷ اثــر بــود و بــا توجــه بــه این 
آمــار، در موقعیــت مشــابه بــا پارســال، یعنی تــا پایان 

مهلت ارســال آثار، شــاهد استقبال بیشــتری از سوی 
فیلمســازان باشــیم. ایــن اســتقبال نشــان می دهــد 
کــه علیرغــم شــرایط همه گیــری بیمــاری »کرونــا«، 
ــودک، از  ــای ک ــوزه فیلم ه ــت در ح ــد و فعالی تولی
ــی  ــل قبول ــار قاب ــوده و آم ــتر ب ــته بیش ــال گذش  س
داشــته اســت.گفتنی اســت؛ آخریــن مهلــت ثبت نــام 
در جشــنواره و ارائــه فیلــم )اعــم از ایرانــی یــا 
خارجــی(، ۳۱ مــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰ خواهــد بــود.

ســی  و چهارمیــن جشــنواره  بیــن  المللــی فیلم هــای 
ــا ۲۱  ــنواره از ۱۶ ت ــن جش ــان، ای ــودکان و نوجوان ک
ــا مشــارکت  ــر ۲۰۲۱( ب ــا ۱۳ اکتب مهــر ۱۴۰۰ )۸ ت
ســازمان ســینمایی، بنیــاد ســینمایی فارابــی و 
شــهرداری اصفهــان، در دو بخــش مســابقه ایــران و 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــل، برگ ــابقه بین المل مس

آخرین وضعیت ثبت نام آثار در سی  و چهارمین 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان

فرنــو  رویــداد  طرح هــای  نهایــی  ارائــه  نشســت  برگــزاری  از  پــس 
ــن  ــالمی، اولی ــات اس ــازمان تبلیغ ــت س ــور ریاس ــا حض ــخصیت پردازی ب ش
جلســه ارائــه تخصصــِی پنــج طــرح منتخــب در مجموعــه فرهنگــی- ورزشــی 
ــزاری  ــس از برگ ــر، پ ــگار مه ــد.به گزارش خبرن ــزار ش ــران برگ ــهید چم ش
ــور  ــا حض ــخصیت پردازی ب ــو ش ــداد فرن ــای روی ــی طرح ه ــه نهای ــت ارائ نشس
ــج  ــِی پن ــه تخصص ــه ارائ ــن جلس ــالمی، اولی ــات اس ــازمان تبلیغ ــت س ریاس
ــه  طــرح منتخــب در مجموعــه فرهنگــی- ورزشــی شــهید چمــران وابســته ب
 هلدینــگ تفریحــی ســیاحتی پارســیان بنیــاد مســتضعفان در تاریــخ ۲۱ تیــر 

۱۴۰۰ برگزار شد.
ــرد  ــد ک ــران، تاکی ــردازی ته ــنواره بازارپ ــه جش ــی دبیرخان ــط عموم رواب
ــه  ــه ب ــدف توج ــا ه ــران ب ــهید چم ــی ش ــی - ورزش ــه فرهنگ ــاد مجموع بنی
شخصیت ســازی در حــوزه فعالیت هــای تفریحــی، ورزشــی و ســرگرمی مرتبــط 
ــخصیت پردازی،  ــو ش ــداد فرن ــزاری روی ــن برگ ــودکان، در حی ــواده و ک ــا خان ب
ــود کــه پــس از  ــه ایــن رویــداد اعــالن کــرده ب نیازمنــدی فرهنگــی خــود را ب
برگــزاری نشســت نهایــی، پنــج تیــم منتخــب کــه شــخصیت پردازی متناســب 
ــواده  ــا موضــوع شخصیت ســازی فعالیت هــای تفریحی-ورزشی-ســرگرمی خان ب
و کــودکان انجــام داده بودنــد، بــه صــورت تخصصــی در ایــن جلســه، طرح هــای 
خــود را بــه اعضــای شــورای تحــول مجموعــه فرهنگی-ورزشــی شــهید 
چمــران ارائــه کردنــد.در ایــن جلســه، آقایــان ســیدمحمدجواد حســینی، مدیــر 

عامــل مجموعــه شــهید چمــران، حمیــد زادمهــر، مدیرعامــل شــرکت آمــوزش، 
مطالعــات و مشــاوره ســیاحتی گردشــگران بنیــاد و حامــد تاملــی مدیرعامــل 
مرکــز نــوآوری بازی-یادگیــری دانــادل؛ طرح هــای ارائــه شــده را مــورد بحــث 
ــه شــده،  ــا هــر موضــوع ارائ ــد کــه در ادامــه، متناســب ب و تبادل نظــر قراردادن
ــای  ــعه طرح ه ــت توس ــران جه ــهید چم ــه ش ــکاری مجموع ــازوکارهای هم س

ــد. ــد ش ــخص خواه ــخصیت پردازی مش ش
در ایــن جلســه ارائــه تخصصــی، پنــج تیــم حضــور داشــتند کــه ســه تیــم 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــارس ب ــالن و ف ــتان های گی ــم از اس ــران و دو تی آن از ته
طــرح خــود را ارائــه کردنــد. تیم هــای ارائــه دهنــده در جلســه ارائــه تخصصــی 

عبارتنــد از:
- تیــم ســتایش ســبحان: ایــن تیــم طــراح دو شــخصیت ســتایش و 
ــا شــخصیت های  ــواده هســتند و متناســب ب ــک خان ــدان ی ــه فرزن ســبحان ک
طراحــی شــده، محصــوالت متنــوع فرهنگــی شــامل لــوازم التحریــر، دفترچــه، 
ــی،  ــای موبایل ــودک، می گیم ه ــاق ک ــیون ات ــی شــخصی و دکوراس ــوازم جانب ل

ــت. ــده اس ــد ش ــابه تولی ــوارد مش ــزوده و م ــت اف ــای واقعی بازی ه
- تیــم طاهــا اســتودیو: ایــن تیــم، طــراح یــک داســتان تخیلــی اســت کــه 
ــت  ــازنده و مخــرب حرک ــای س ــل نیروه ــتان، در تقاب ۵ شــخصیت در آن داس
ــی  ــل خانوادگ ــاط و تعام ــخصیت در ارتب ــخصیت، ۴ ش ــن ۵ ش ــد. از ای می کن
معرفــی شــده اند و ایــن تعامــل خانوادگــی آنهــا، در پیشــرفت داســتان 
ــخصیت های  ــراح ش ــم، ط ــن تی ــرا: ای ــم اف ــازنده دارد.- تی ــت و س تاثیرمثب
عروســکی بــرای آمــوزش و ارتقــا ســواد عمومــی کــودکان نســبت بــه 
میکروب هــا و باکتری هــا از طریــق انجــام نمایش هــای عروســکی اســت.- تیــم 
ــی  ــتان های قرآن ــخصیت های داس ــله ای از ش ــراح سلس ــم، ط ــن تی ــاد: ای مه
ــتان ها  ــت داس ــا محوری ــودک ب ــوزه ک ــازی ح ــت شخصیت س ــه فرص ــت ک اس
و مفاهیــم قرآنــی در قالــب فعالیت هــای تفریحــی و ســرگرمی را فراهــم آورده 
ــدف  ــا ه ــی ب ــی و محل ــانه ای بوم ــخصیت های افس ــاماران: ش ــم ش ــت.- تی اس
ــت  ــه تقوی ــه ب ــودک و توج ــات ک ــی در ادبی ــانه های بوم ــردن افس ــدگار ک مان
ــه  ــق ارائ ــی از طری ــای زندگ ــرورش مهارت ه ــرای پ ــودکان ب ــه ک ــوای خالقان ق
ــه  ــودک ب ــتان های ک ــبت داس ــای پادکس ــری و مجموعه ه ــای تصوی کتاب ه
کــودکان طراحــی کــرده اســت.نکته حائــز اهمیــت در ارائــه ایــن تیم هــا، توجــه 
بــه ظرفیــت شــخصیت پردازی بــه عنــوان کانــون محــوری برای توســعه سلســله 
ــخصیت های  ــق ش ــا از طری ــت ت ــی اس ــای تفریحی-سرگرمی-ورزش فعالیت ه
ــا فعالیت هــای  طراحــی شــده، امــکان همبســتگی و همراه ســازی مخاطبــان ب

ــود. ــم ش ــی فراه تفریحی-سرگرمی-ورزش

 5 طرح  رویداد فرنو 
در حوزه شخصیت پردازی بازارپردازی شدند
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باشــد( را بــا زدن برچســب مجــرم و 
گنهکار بــه انحــراف ثانویــه )انحرافــی کــه 
ــه خــود مــی  دیگــر شــکلی از انتخــاب ب
گیــرد و فــرد مجــرم بــه دلیــل نگاه هــای 
قضــاوت گرانــه جامعــه تعمــدا بــه ســمت 

ــد. ــل کن ــی رود( تبدی ــراف م انح
شناســی  جامعــه  مفهــوم  ایــن  در 
ــه در  ــِد حادث ــردی از ب ــر ف ــد اگ می گوی

ــِد  ــکان رش ــه ام ــده ک ــار ش ــی گرفت جای
روح لطیــف او وجــود نــدارد، نبایــد او 
ــن  ــرد. ای ــگاه ک ــوم ن ــم محک ــه چش را ب
فیلــم بــه بیننــده پیــام مــی دهــد کــه بــا 
ــن  ــای نوی ــر و روش ه ــری از هن بهره گی
ــان  ــرای مجرم ــی ب ــا را حت ــوان دنی می ت

ــرد. ــر ک ــان زیبات و محکوم
کارگــردان  تــر خوشدســت  پیــش 

»خــط باریــک قرمــز« دربــاره تاثیــر ایــن 
ــالح  ــون اص ــای کان ــر روی بچه ه ــر ب اث
ــران  ــی از بازیگ ــود: یک ــه ب ــت گفت تربی
ایــن گــروه، شــب قبــل از اجــرای خــارج 
از کانــون، دوســتانش را مطلــع کــرده بــود 
ــرار نکــرد و  ــا ف ــد ام ــراری دهن ــا او را ف ت
بعدهــا علــت ایــن امتنــاع را قدرشناســی 
ــش  ــر نمای ــا و تاثی ــم م ــه تی ــبت ب نس
عنــوان کــرد. او بــه ایــن بــاور رســید کــه 

ــد. ــوب باش ــد خ می توان
ــری  ــا الهام گی ــه ب ــتند ک ــن مس در ای
ــر  ــر -تئات ــته ای )هن ــن رش ــر بی از عناص
جامعــه  روانشناســی،  نمایــش-  و 
شناســی و علــوم تربیتــی( بــه پیــش 
مــی رود تالش شــد تــا کاربردی تریــن 
قســمت های هریــک از ایــن علــوم در 
ــیده  ــرون کش ــخت بی ــدان س ــک می ی
ــوند. ــذراده ش ــد گ ــه نق ــه بوت ــده و ب ش

از  و هریــک  اساســا رســالت هنــر 
ــوان  ــانی را می ت ــی و انس ــوم اجتماع عل
ــود  ــان در بهب ــذاری آن ــی اثرگ در خروج
دریافــت؛  آدم هــا  زندگــی  کیفیــت 
موضوعــی کــه خوشدســت در خــط 
باریــک قرمــز بــا تالشــی ســخت آن 
را بیــرون می کشــد و بــه تصویــر در 

مــی آورد.
در تولیــد ایــن اثــر عــالوه بــر بازیگــران 
ــون  ــوس در کان ــان محب ــام )نوجوان گمن
اصــالح و تربیــت کــه بــر اســاس غربالــی 
ــب  ــران صاح ــوند( بازیگ ــاب می ش انتخ
اصالنی و هنگامــه  چون فرهــاد  نامــی 
دیگــری  چهره هــای  قاضیانــی و 
چون امیر دژاکام، افشــین هاشــمی، یاســر 
ــور  ــش بهزادی حض ــب و توماج دان خاس
ــی  ــور حقیق ــالل حض ــه در خ ــد؛ ک دارن
خــود در ایــن داســتان بــه ایــن نوجوانــان 
کمــک می کننــد تــا از پَــِس نقــش خــود 
ــری را  ــی بازیگ ــول مقدمات ــد و اص برآین

ــد. بیاموزن
بخشــی از جوایــزی کــه ایــن فیلــم از 
آن خــود کــرده اســت عبارتنــد از: اولیــن 
مســتند ایرانــی برنــده جایــزه نت پــک در 
ســی و هفتمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم 
ــر  ــم برت ــج فیل ــی پن ــزد نهای ــر، نام فج
مســتند در یازدهمیــن دوره جشــنواره 
فیلــم آســیا پاســیفیک در اســترالیا، فیلــم 
ــن جشــنواره  منتخــب بیســت و چهارمی
فیلــم پوســان در کره جنوبــی و برنــده 
جایزه هــای بهتریــن فیلــم هنــر و تجربــه، 
ــیب های  ــوع آس ــا موض ــم ب ــن فیل بهتری
فیلمبــرداری  بهتریــن  اجتماعــی، 
)مرتضــی پورصمــدی( و جایــزه ویــژه 
دبیر جشــنواره در ســیزدهمین جشــنواره 

ســینما حقیقــت.

نگاهی به فیلم مستند »خط باریک قرمز«:

 آیا می توان غیرممکن را به ممکن 
بدل ساخت؟

کارگــردان ســریال بحث انگیــز »احضــار« ســه مــاه پــس از 
پخــش آن، بــا حضــور در تلویزیــون بــه انتقادهــا پاســخ داد و 

گفــت: هدفمــان در »احضــار« ترســاندن مخاطــب نبــود.
روابــط  از  نقــل  آنالین بــه  همشــهری  گــزارش  بــه 
ــردان  ــه سریالیســت: علیرضــا افخمــی - کارگ ــی برنام عموم
ســریال »احضــار« - کــه مهمــان ایــن برنامــه بــود، در ابتــدا 
ــه ایــن فکــر نمــی کنــم کــه کــدام یــک از  گفــت: خیلــی ب
ــه  ــوده اســت. هم ــری ب ــر از دیگ ــا جذاب ت ــر ی ــم بهت کارهای
کارهایــم را دوســت دارم و جایگاهــی برایشــان تعریــف نمــی 
کنــم. فکــر مــی کنــم »احضــار« بــه لحــاظ فنــی نســبت بــه 
ــزار و  کارهــای دیگــرم رو بــه پیشــرفت بــوده اســت چــون اب
ادوات فیلمبــرداری در حــال پیشــرفت اســت. اما بــه لحاظ کار 
خــودم نمــی  توانــم صاحــب قضــاوت باشــم. بیننــدگان بایــد 
قضــاوت کننــد. تــالش کــردم کار بهتــری نســبت بــه کارهای 
پیشــینم بســازم امــا نمــی دانــم موفــق بــوده ام یــا نبــوده ام.  

با طنازی، فضای وهم انگیز را تلطیف کردیم!
ــدا  ــزود: از ابت ــریال اف ــن س ــر در ای ــق ژان ــاره تلفی او درب
دنبــال چنیــن کاری بــودم. شــما اســمش را گذاشــتید تلفیــق 
ــش انتخــاب  ــری برای ــام بهت ــدم شــاید بشــود ن ــر و معتق ژان
کــرد. علــت اصلــی ایــن بــود کــه بــه هرحــال بــا توجــه بــه 
گســتردگی مخاطــب هــای تلویزیــون کــه ســنین مختلــف از 
جملــه ســنین پاییــن را شــامل مــی شــود؛ از ابتــدا بنــای مــن 
برایــن بــود کــه وقتــی قــرار اســت ایــن کار بــرای تلویزیــون 
ســاخته شــود بایــد مالحظاتــی داشــته باشــد. از جملــه اینکــه 
مــردم را خیلــی نترســانیم و فضاهایــی و ســکانس هایــی در 
ســریال داشــته باشــیم کــه شــامل طنــازی باشــد و فضــای 
وهــم انگیــز و رمــز گونــه را تلطیــف کنــد. از ابتــدا در نظــرم 
بــود و در اجــرا هــم ایــن کار را کــردم. ایــن شــیوه در فیلمنامه 
لحــاظ شــده بــود و محــور ایــن قضیــه بیشــتر خانــم چهــره 
آزاد بــود و ســعی کــرد ایــن لحظــات را شــیرین بــازی کنــد. از 

ابتــدا تالشــمان بــر همیــن بــود.
موسیقی مان ترسناک نبود

افخمــی بیــان کــرد: ژانــر ماورایی و وحشــت دو گونــه متفاوت 
و مســتقل هســتند. خصوصیــات متفاوتــی دارنــد. هــدف اصلــی 
و واهــی ایــن گونــه ترســاندن اســت و ســریال مــا اصــل چنیــن 
قصــدی نــدارد.  وقتــی بــا آریــا عظیمــی نــژاد دربــاره موســیقی 
کار صحبــت مــی کــردم کــد و کلیــدی کــه بــه او دادم ایــن بــود 
کــه موســیقی رمزآلــود مــی خواهــم و موســیقی هــم دقیقــا بــا 
همیــن رویکــرد توســط آریــا ســاخته شــد. اگــر این موســیقی را 

ترســناک بنامیــم بــه نظــرم اطــالق درســتی نیســت.
برخی سکانس ها ترسناک بود

ــر  ــد ه ــریال فاق ــم س ــی گوی ــح داد: نم ــه توضی او در ادام

ــم و ســریال  ــم فیل ــه ترســناک اســت. مــی گوی ــه صحن گون
ترســناک هــدف واهــی اش در همــه لحظــات بایــد ترســاندن 
مخاطــب باشــد و چنیــن هدفــی در ســریال احضــار تعریــف 
و دنبــال نشــده بــود. ایــن مهــم بــه معنــای ایــن نیســت کــه 
هیــچ ســکانس ترســناکی نداشــته اســت. برخــی از ســکانس 
هــا ترســناک بــود. همانطــور کــه در فیلــم هــای جنایــی هــم 
ممکــن اســت ســکانس هــای ترســناک وجود داشــته باشــد و 
فیلــم همچنــان ژانــر جنایــی دارد. حتــی در فیلــم هــای درام 
ــته  ــود داش ــناک وج ــای ترس ــه ه ــت صحن ــن اس ــم ممک ه
باشــد. وقتــی مــی گوییــم ژانــر ترســناک یعنــی کلیــت اثــر 
در راســتای ایجــاد تــرس در مخاطــب طراحــی شــده اســت. 
احضــار اینگونــه نبــود و بــه طــور کلــی فکــر مــی کنــم کامــال 

هــم ژانــر ماورایــی نبایــد چنیــن چیــزی باشــد.  
به ماورا و مسائل فراتر از دنیا عالقه دارم

ــای  ــاره کاره ــان درب ــار« در پای ــریال »احض ــردان س کارگ
ــه  ــیار ب ــوال بس ــه اص ــت اینک ــه جه ــن ب ــت: م ــازه اش گف ت
مــاورا و چیزهایــی فراتــر از ایــن دنیــا فکــر مــی کنــم و عالقــه 
دارم در ایــن زمینــه بخوانــم و بدانــم و بفهمــم؛ طبیعتــا جــزو 
ــدی  ــده جدی ــم ای ــه بتوان ــا اینک ــم اســت ام ــدی های عالقمن
ــریال  ــک س ــرای ی ــی ب ــده جذاب ــد ای ــه بتوان ــم ک ــدا کن پی
 باشــد، چیــزی نیســت کــه از االن بتوانــم بگویــم. بایــد 

پیش بیاید. 
شــاید در طــی مطالعــه هایــم ایــده ای بــه ذهنــم برســد که 
بتوانــد دســت مایــه یــک کار ماورایــی خــوب و جذاب باشــد و 
در چنیــن شــرایطی بــرای ســاخت کار جدیــد تردیــد نخواهم 
کــرد.  ســری جدیــد »سریالیســت« بــه تهیه کنندگــی محمد 
باریکانــی و مجتبــی فرجــی بــا اجــرای پــدرام کریمــی کاری 
ــه  ــک ک ــبکه ی ــر ش ــگ و هن ــخ، فرهن ــروه تاری ــت از گ اس
ــبکه  ــن ش ــاعت ۲۳ و ۱۵ روی آنت ــه س ــر هفت ــنبه ه پنجش
یــک ســیما مــی رود. آدرینــا صادقــی، مینــو آذرمگیــن، ایلیــا 
شــهیدی فر و حســین ســلیمانی دیگــر چهــره هــای حاضــر در 

قســمت دوم ایــن برنامــه بودنــد.

 پاسخ کارگردان احضار به انتقادها
 ۳ ماه پس از پخش

ــی  ــا خاندان ســرویس کردســتان - اردالن ه
ــد کــه زمانــی حــوزه وســیعی از مناطــق  بودن
و  می شــد  اداره  آن هــا  توســط  کردنشــین 
تاریخــی بــه بلنــدای تاریــخ قــوم کــرد دارنــد و 
از همیــن رو کتــاب هــای بســیاری در خصوص 
تاریخچــه ایــن خانــدان بــه چــاپ رســیده کــه 
آخریــن و کاملتریــن نســخ آن روز گذشــته بــا 

عنــوان تاریــخ اردالن رونمایــی شــد.
ــخ  ــاب تاری ــرس، کت ــرد پ ــزارش ک ــه گ ب
اردالن تالیــف مســتوره اردالن بــا چــاپ و 
ویرایــش جدیــد و ویراســتاری جمــال احمــدی 
آییــن از پژوهشــگران کردســتانی شــامگاه 
چهارشــنبه بــا حضــور عالقمنــدان بــه فرهنگ 
ــارت  ــتان در عم ــرد و کردس ــوم ک ــخ ق و تاری

ــد. ــی ش ــنندج رونمای ــروآباد س خس
 ویراســتار کتــاب تاریــخ اردالن در ابتــدای 
ــی از  ــخه خط ــن نس ــت: ای ــم گف ــن مراس ای
تاریــخ اردالن ســال ۱۳۲۸ توســط ناصــر 
آزادپــور چــاپ شــد و عــالوه بــر نایــاب بــودن 

ــود. ــم ب ــی ه دارای نواقص
جمــال احمــدی آییــن اظهــار کــرد: ســال 
۱۳۸۴ اقــدام بــه چــاپ نســخه دیگــری از ایــن 
ــا  ــود در آن ت ــع موج ــه وقای ــردم ک ــاب ک کت

ــود. ســال ۱۲۵۰ شــرح داده شــده ب
وی افــزود: بــا همراهــی و پشــتیبانی منصور 
اردالن یکــی از نــوادگان خســروخان اردالن 
ــه تهیــه و ویراســتاری نســخه کامــل  ــدام ب اق
تــری از ایــن کتــاب کــردم و در مقدمــه آن بــه 

ــم. ــان بســیاری از مســائل پرداخت بی
ــتانی  ــنده کردس ــگر و نویس ــن پژوهش  ای
ــی  ــان زندگ ــاب رم ــف کت ــه تالی ــاره ب ــا اش ب
ــاب در  ــن کت ــرد: ای ــان ک ــتوره اردالن, بی مس
ــزودی  ــته شــده و ب حــدود ۶۰۰ صفحــه نوش

ــود. ــی ش منتشــر م
ــام  ــم پی ــن مراس ــم در ای ــد اردالن ه احم
منصــور اردالن یکــی از پشــتیبانان و حامیــان 
چــاپ ایــن نســخه از کتــاب تاریــخ اردالن کــه 
بــه دلیــل کهولــت ســن و بیمــاری نتوانســت 
در برنامــه حضــور پیــدا کنــد را قرائــت کــرد.

مستوره اردالن بزرگترین زن تاریخ نگار 
ایران و کردستان است

اســتاندار  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
کردســتان نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه 
رونمایــی از کتــاب تاریــخ اردالن مایــه افتخــار 
ــک  ــوان ی ــه عن و خوشــحالی اســت، گفــت: ب
باســتان شــناس معتقــدم مطالعــه ایــن کتــاب 
بــه شــناخت بیشــتر و بهتــر کردســتان از 
لحــاظ تاریــخ سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 

ــی شــود. منجــر م
محمدابراهیــم زارعــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
مســتوره اردالن بســیار دقیــق اقــدام بــه تاریــخ 

نــگاری کردســتان کــرده اســت، اظهار کــرد: در 
آن دوره دربــار اردالن بحــدی پیشــرفته بــود و 
فضــای بــازی بــرای رشــد بانــوان داشــت کــه 
ــوش  ــا ه ــتوره اردالن ب ــون مس ــی همچ بانوی
ــگارش تاریــخ و  ــه ن و ذکاوت خــود توانســت ب

ســرودن شــعر بپــردازد.
اردالن  مســتوره  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بزرگتریــن زن تاریــخ نــگار ایــران و کردســتان 
اســت, افــزود: انجمــن مفاخــر ملــی هــم اقــدام 
ــه انتشــار کتابــی شــامل مجموعــه مقــاالت  ب
مربــوط بــه مفاخــر و شــخصیت های برجســته 
ــرده اســت. ــه مســتوره اردالن ک ــرد از جمل ُک

کتاب تاریخ اردالن آیین تمام نمای 
تاریخ ُکردها است

پژوهشــگر و نویســنده کردســتانی هــم 
ــاب,  ــه اینکــه کت ــا اشــاره ب ــن مراســم ب در ای
ــی و  ــم بین ــات و خودک ــا را از خراف ــان ه انس
در بنــده افــراد دیگــر نجــات مــی دهــد، بیــان 
کــرد: یکــی از مهمتریــن شــاخص هــای رشــد 
و توســعه هــر جامعــه ای ســرانه مطالعــه مردم 
اســت کــه هنــوز ایــن میــزان ســرانه در جامعه 

مــا بســیار پاییــن اســت.
ــای  ــی یکــی از نیازه ــردوخ روحان ماجــد م
ضــروری افــراد در هــر جامعــه و ملتــی را 
آگاهــی و اطــالع از تاریــخ و ادبیــات دانســت و 
ادامــه داد: پیشــنهاد مــی کنــم هــر ُکــرد زبانی 
بــرای اطــالع از تاریــخ خــود کتــاب هــای ُکــرد 
ــخ و  ــل تاری ــای ماقب ــتان در هزاره ه و کردس

تاریــخ اردالن را مطالعــه کنــد.
ــخ  ــاب تاری ــه کت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــخ  ــن تمــام نمــای تاری اردالن درحقیقــت آیی
ُکردهــا اســت، یــادآور شــد: ایــن کتــاب مملــو 

از وقایعــی اســت کــه سرشــار از درس و عبــرت 
اســت.

پیــش  داشــت: ۲۰۰ ســال  اظهــار  وی 
مســتوره اردالن بــا آگاهــی از تــوان و اســتعداد 
ــدگاری  ــدام ارزشــمند و مان ــش اق و ارزش های
ــوان  را انجــام داد و مــی طلبــد امــروز هــم بان
مــا علــی رغــم همــه تبعیــض هــای جنســیتی 
کــه وجــود دارد باخودبــاوری و الگــو گرفتــن از 
زنانــی هــم چــون مســتوره اســتعدادهای خــود 

را بــه منصــه ظهــور برســانند.
یکــی از بانــوان ســنندجی کــه  در خصوص 
ــی انجــام داده اســت  مســتوره اردالن تحقیقات
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــز در ای نی
ــارز  ــای ب ــاخص ه ــی از ش ــگاری یک ــخ ن تاری
هــر تمدنــی اســت، گفــت: وجــود هــر ملتــی 
ــه مکتــوب کــردن تاریــخ آن اســت  وابســته ب
و ایــن ضــرورت را مســتوره اردالن بخوبــی 

ــرد. احســاس ک
ــتوره  ــرد: مس ــار ک ــی اظه ــتوره درخش مس
اردالن هــم شــاعر و هــم ادیــب بــود و تاریــخ را 
هــم شــاعرانه و ادیبانــه نوشــت و همیــن باعث 
شــده متــن کتــاب او خشــک و خســته کننــده 
نباشــد بلکــه دارای متنــی شــاعرانه و ادیبانــه 

باشــد.
وی افــزود: مســتوره اردالن در البــه الی 
ذکــر رویدادهــای تاریخــی از شــعرهای خــود و 
شــاعران بزرگــی هــم چــون فردوســی، جامــی، 
ســعدی و چنــد شــاعر دیگــر  اســتفاده کــرده 
ــا حضــور  ــز ب ــن مراســم نی ــان ای اســت.در پای
چهــره هــای شــاخص فرهنگــی, ادبــی, هنری, 
ورزشــی و چنــد تــن از خانــدان اردالن کتــاب 

تاریــخ اردالن رونمایــی شــد.

کتابی به بلندای تاریخ کردستان

معــاون کاربــران ســاترا بامــداد امــروز 
دربــاره اصالحیه هــای داده شــده بــه »زخــم 
کاری« باردیگــر بــه جــای اطالع رســانی 
ــرد. ــت ک ــود را توئی ــات خ ــمی، توضیح رس

بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو، در 
پــی اطــالع رســانی محمدحســین مهدویــان 
کارگــردان ســریال »زخــم کاری« در صفحــه 
شــخص خــود کــه اعــالم کرده بــود بــه دلیل 
اصالحیه هــای بیــش از حــد قســمت هفتــم 
ایــن ســریال پخــش نمی شــود، علــی ســعد 
معــاون کاربــران ســاترا ماننــد مــوارد مشــابه 
ــانی رســمی از  ــه جــای اطالع رس گذشــته ب
ــازمان، در  ــن س ــی ای ــط عموم ــق رواب طری
یــک رشــته توئیــت بــه ذکــر دالیلــی در این 

ــاره پرداخــت. ب
ــاره در صفحــه شــخصی  ــن ب ســعد در ای

ــر نوشــت: خــود در توئیت

در خصــوص قســمت هفتــم ســریال زخم 
کاری جهــت تنویــر افــکار عمومی:

اصالحــات در نظــر گرفتــه شــده توســط 
ــه توســط  ــی در دو مرحل ــزاری محتوای کارگ
بررســی  تخصصــی  مختلــف  گروه هــای 
ــا تاییــد ضــرورت اعمــال  شــد کــه نهایتــاً ب
اصالحــات، پلتفــرم ملــزم بــه اجرای آن شــد.

 مــوارد اصالحــی از اواســط هفتــه بــه 
پلتفــرم اعــالم شــده کــه زمــان کافــی بــرای 
اعمــال آن هــا در اختیــار عوامــل تولیــد بــوده 

اســت.
ــی اصــالح  ــکات محتوای طــرح عمومــی ن
غــرض  نقــض  رســانه ها  در  را  شــده 
 دانســته و بــه نوعــی ترویــج آن هــا میدانیــم.

 همانطــور که قباًل اشــاره شــده، اصالــت دادن 
بــه “فرایندهــا” و عبــور از رفتــار و مالک های 
ــت. ــاترا اس ــت س ــور حرک ــلیقه ای، مح  س

ــران اگــر ناشــی  حقــوق تضییــع شــده کارب
از اهمــال پلتفــرم در اعمــال اصالحــات 
در زمــان مقــرر باشــد را در ایــن مــورد 
دربــاره آن  و در طــول هفتــه   پیگیــری 

تصمیم گیری می کنیم.
مبنــای جنجــال پیاپــی، بــه عنــوان یــک 
تکنیــک بازاریابــی را بــرای زیســت بــوم 
رســانه های صــوت و تصویــری کشــور، مضــر 

می دانیــم.
نــکات فــوق در حالیســت کــه عــزم 
ســاترا در حمایــت از پلتفرم هــا و حتــی 
ــدات  ــدود تولی ــش مع ــرای پخ ــالش آن ب ت
ــاًل مجــوز تولیــد از ســایر  ــده کــه قب باقیمان
انتقــادات  علیرغــم  گرفته انــد  نهاد هــا 
ــل توجــه  ــل هزینه هــای قاب ــراوان و تحمی ف
ــن  ــکار و مبره ــگان آش ــر هم ــاترا، ب ــه س  ب

گردیده است.«

باز هم در قالب انتشار توییت:
ساترا فرایند اصالح »زخم کاری« را شرح داد

نشســت »اکهــارت تلــه و مســاله  هویــت انســان« بــا ســخنرانی ایــرج 
شــهبازی برگــزار می شــود.

از جدی تریــن  یکــی  بی گمــان  مهــر،  گزارش خبرگــزاری  بــه 
دغدغه هــای هــر متفکــر اصیلــی کاســتن از دردهــا و رنج هــای انســان 
ــم  ــش او را فراه ــادکامی و آرام ــات ش ــق، موجب ــن طری ــت و از ای اس
آوردن. هــر متفکــری، بــر پایــه مبانــی فکــری، خــود، راهــی ویــژه بــرای 
دســت یابی بــه ایــن هــدف واال می یابــد. اکهــارت تلــه، بــه عنــوان یکــی 
از برجســته ترین آمــوزگاران معنــوی زمانــه مــا، از ایــن قاعــده مســتثنا 
ــاور اســت کــه از راه شــناختن نفــس کــه همــان  نیســت. او بــر ایــن ب
هویــت دروغیــن ماســت، می توانیــم گامــی بلنــد در جهــت رهایــی از 
رنــج برداریــم. مــا از طریــق شــناختن آنچــه کــه نیســتیم، می توانیــم 
ــیم.  ــادی برس ــش و ش ــه آرام ــم و ب ــش را بیابی ــتین خوی ــود راس خ
ــوی  ــاعی معن ــی از مس ــش عظیم ــه بخ ــارت تل ــه اکه ــت ک ازاین روس
ــواع هویت هــای دروغیــن کــرده و  خــود را صــرف تحلیــل و بررســی ان
ــود  ــگاری خ ــان ها از راه یکی ان ــه انس ــت ک ــان داده اس ــی نش ــه خوب ب
بــا افــکار، احساســات، دارایی هــا، تصویرهــا و نظایــر آنهــا، بــه تدریــج در 
ــه  ــود ک ــتین خ ــن راس ــوند و از م ــار می ش ــن گرفت ــی دروغی دام هویت
عیــن آگاهــی و شــادی اســت، فاصلــه می گیرنــد و همیــن هویت ســازی 

ــت. ــای آنهاس ــا و رنج ه ــواع درده ــمه ان ــت سرچش نادرس
ــاعت ۱۱  ــر س ــنبه ۲۹ تی ــهرکتاب درروز سه ش ــی ش ــت هفتگ نشس
صبــح بــه ســخنرانی ایــرج شــهبازی بــا عنــوان »اکهــارت تله و مســاله ی 

هویــت انســان« اختصــاص دارد.
عالقه منــدان می تواننــد ایــن نشســت را از اینســتاگرام مرکــز 
ــال تلگــرام  ــه نشــانی ketabofarhang، کان فرهنگــی شــهرکتاب ب

ــری  ــارات پیگی ــایت آپ ــز در س ــن مرک ــه ی ای bookcitycc و صفح
کننــد.

ــار  ــی و آث ــاره زندگ ــاه درب ــی کوت ــس از بحث ــخنرانی، پ ــن س در ای
ــت  ــکل گیری هوی ــم ش ــاره مکانیس ــل درب ــه تفصی ــه، ب ــارت تل اکه
ــه  ــت یابی ب ــیوه دس ــت و ش ــن هوی ــی از ای ــان، راه رهای ــن انس دروغی
مــِن راســتین، ســخن گفتــه می شــود. بــا ایــن امیــد کــه طــرح چنیــن 
مباحثــی، در زمانــه ای کــه زندگــی مــا از همــه ســو بــا دردهــا و رنج های 
فــراوان احاطــه شــده اســت، نــور امیــد و فــروغ شــادی را بــر جان هــای 

ــد. ــان ها بتابان انس

برگزاری  نشست »اکهارت تله و مساله  هویت انسان« 
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اجرای 110 پروژه عمرانی و خدماتی در همدان
از اجــرای ۱۱۰ پــروژه  شــهردار همــدان 
عمرانــی و خدماتــی طــی امســال توســط 

شــهرداری منطقــه یــک خبــر داد.
شــهردار همــدان ظهــر امروز بــه همــراه مدیر 
منطقــه منطقــه یــک، معــاون امــور زیربنایــی و 
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری از 
رونــد اجــرای پروژه هــا در منطقــه یــک بازدیــد 

ــد. کردن
ــاره  ــا اش ــد ب ــن بازدی ــدان در ای ــهردار هم ش
ــی  ــی و خدمات ــروژه عمران ــرای ۱۱۰ پ ــه اج ب
یــک  منطقــه  شــهرداری  در   ۱۴۰۰ ســال 
اظهــار کــرد: ایــن مجموعــه طــی ســالیان 
اخیــر بــا اجــرای پــروژه هــای پرتعــداد و 
ــت  ــب رضای ــر کس ــالوه ب ــته ع ــش توانس اثربخ
پایــدار  توســعه  ســمت  بــه   شــهروندان 

حرکت کند.
ــاری  ــال ج ــه داد: در س ــی ادام ــاس صوف عب
۱۶۳۰ میلیــارد ریــال بــرای اجــرای ۱۱۰ پــروژه 
ــر  ــک در نظ ــه ی ــی در منطق ــی و خدمات عمران
گرفتــه شــده کــه از مهــم تریــن آنهــا می تــوان 
ــای  ــرای فضاه ــعه و اج ــایی، توس ــه معبرگش ب
ســبز، احــداث پارکینگ هــای طبقاتی، بهســازی 
ــا  ــفالت ریزی خیابان ه ــتفاده از آس ــا اس ــر ب معاب
و  فرهنگــی  پروژه هــای  و  پیاده روســازی  و 

ــرد. ــی اشــاره ک اجتماع
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری همــدان نیــز 
ــزرگ امســال را احــداث  یکــی از پــروژه هــای ب
ــا  پارکنیــگ پشــت هتــل مرمــر دانســت کــه ب
توجــه بــه مــکان قرارگیــری می توانــد راهگشــای 

ترافیــک آن منطقــه باشــد.
ــتفاده  ــا اس ــت: ب ــر گف ــعود دهبانی صاب مس
از بودجــه ۳۱۰ میلیــارد ریالــی کــه بــرای 
ــم  ــده امیدواری ــه ش ــر گرفت ــروژه در نظ ــن پ ای

پیشــرفت خوبی از آن را در ســال ۱۴۰۰ شــاهد 
ــیم. باش

ــریع  ــش س ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 ، شــهری  جمعیــت  بویــژه  و  جمعیــت 
ــه  ــهرها را ب ــتی ش ــام زیس ــت نظ ــن اس ممک
شــیوه های مختلــف مختــل کنــد، توســعه 
فضــای ســبز مناســب در شــهرها را یکــی 
 از عوامــل موثــر در کاهــش ایــن تاثیــرات 

عنوان کرد.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری همــدان 
از  بیــش  جــاری  ســال  در  کــرد:  عنــوان 
۵۰۰میلیــارد ریــال بــرای توســعه فضــای ســبز 
ــه اتمــام  ــوان ب ــه شــده کــه می ت در نظــر گرفت
ــک  ــد، تمل ــل نیازمن ــتان و پ ــای هنرس پارک ه
ــوار ارم  ــاری بل ــارک ۴۸ هکت ــه احــداث پ و ادام
و احــداث ســایت بالــن ســواری، ادامــه احــداث 

ــزار  ــام احــداث مخــزن ۲ ه ــت، اتم ــارک والی پ
مترمکعبــی بلــوار ارم، ترمیــم مســیر گنجنامــه 

ــرد. ــاره ک و... اش
وی ادامــه داد: در دو ســال اخیــر بیــش از 
ــه  ــای منطق ــع از پیاده روه ــر مرب ــزار مت ۱۷۰ ه
ــز  ــهروندان نی ــه ش ــدند ک ــازی ش استانداردس
اســتقبال خوبــی از ایــن موضــوع داشــتند 
ــه  ــاده روی نیز ب ــگ پی ــه فرهن ــوری ک ــه ط ب
صورت گســترده بیــن شــهروندان در حــال 

ــت. ــج اس تروی
جــاری  ســال  در  گفــت:  دهبانی صابــر 
ــات  ــه عملی ــه ادام ــال ب ــارد ری ــز ۱۰۰ میلی نی
پیاده روســازی در منطقــه یــک از جملــه کــوی 
مــدرس، بلــوار مصیب مجیــدی، محلــه کبابیان، 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــم و... اختص ــوی خات ک
ــا بیــان اینکــه تابســتان ســال گذشــته  وی ب

ــا اســتفاده از اکیپ هــای دســتی و فینیشــری  ب
بیــش از ۳۸ هــزار تــن آســفالت ریــزی در ســطح 
منطقــه صــورت پذیرفــت گفــت: در ســا لجــاری 
نیــز بیــش از ۲۱۰ میلیــارد ریــال بــرای ایــن امر 
ــوان  ــری را بت ــر معب ــا کمت ــه ت ــاص یافت اختص

یافــت کــه از ایــن نظــر دچــار مشــکل باشــد.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری همــدان 
عنــوان کــرد: پــروژه هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
بودجــه شــهرداری  از  ریالــی  ۱۹۱ میلیــارد 
ــد  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــک را ب ــه ی منطق
کــه از مهمتریــن آنهــا می تــوان بــه ادامــه 
 عملیــات اجرایی ســایت مــوزه میــدان امــام )ره( 

اشاره کرد.
تــا  مــوزه  اینکه ســایت  بیــان  بــا  وی 
ــد،  ــام می رس ــه اتم ــاری ب ــال ج ــتان س تابس
تکمیــل و تجهیــز ســالن اصلــی و پوشــش 
تــاالر همایش هــای بیــن المللــی و قرآنــی، 
شــهدای  مصنوعی ورزشــگاه  احداث چمــن 
شــهرداری، احــداث ســاختمان چندمنظــوره 
کــوی مــدرس و... را از دیگــر پروژه هــا دانســت.

دهبانی صابــر گفــت: بــا توجــه بــه اســتقبالی 
ــای  ــداث زمین ه ــتداران ورزش از اح ــه دوس ک
ــگ  ــون، پین ــال، بدمینت ــل فوتب ــی از قبی ورزش
پونــگ، شــطرنج و بســکتبال در ســال گذشــته 
نشــان دادنــد ایــن رویــه نیــز بــا احــداث زمیــن 

هــای ورزشــی جدیــد ادامــه خواهــد داشــت.
وی افــزود: از دیگــر پروژه هــای عمرانــی کــه 
در ســالجاری در بودجــه شــهرداری منطقــه یک 
ــت  ــداث و مرم ــه اح ــوان ب ــی ت ــد م ــا دارن ج
ادامــه  رودخانه هــا،  دیوارکشــی  نهری هــا، 
احــداث ســاختمان بلــوار شــهید فهمیــده، 
اجــرای طرح هــای زیباســازی در ســطح منطقــه 

ــرد. ــاره ک و... اش

رئیس هیات کشتی استان قم:
اجرای طرح تحول کشتی با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

رئیــس هیــات کشــتی قــم گفــت: در ادامــه عملیاتــی کــردن 
ــده ی  ــت عم ــم قمس ــتی ق ــم انداز کش ــند چش ــرفصل های س س
ــم  ــهرداری ق ــی ش ــی ورزش ــازمان فرهنگ ــکاری س ــا هم از آن ب
عملیاتــی خواهــد شــد.به گــزارش کمیتــه روابــط عمومــی هیــات 
کشــتی اســتان قــم؛ هــادی علیایــی در مــورد ایــن خبــر از دیــدار 
بــا مســئولین ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری قــم خبــر داد 
ــداز  ــم ان ــند چش ــرفصل هایی از س ــه در س ــت: آنچ ــار داش و اظه
هیــات کشــتی قــم آمــده، بــرای اجــرای آن براســتی از تــوان خــود 
هیــات کشــتی خــارج بــوده و نــگاه حمایــت فراســازمانی ســازمانی 
ــر  ــی و پ ــش اساس ــهرداری نق ــن ش ــن بی ــه در ای ــد ک را می طلب
رنگــی دارد.وی افــزود: توســعه زیــر ســاخت در هــر رشــته ورزشــی 
رکنــی از ارکان توســعه و گســترش اون رشــته ورزشــی کــه مــا هم 
بدنبــال ایجــاد پایگاهای اســتعدادیابی و اســتعدادپروری در ســطح 
اســتان هســتیم کــه بــا نــگاه حمایتــی شــهرداری و ســازمان های 
مربوطــه کمــک  و گام هــای موثــری در ایــن امــر میتوانیــم برداریم.

وی ادامــه داد: بــر همین اســاس در دیدار با مســئولین ســازمان 
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری قــم بررســی و هماهنگــی جهــت راه 
ــور  ــهید غالمپ ــگاه ش ــتی در ورزش ــی کش ــالن ورزش ــدازی س ان
ــدازی آن  ــه زودی شــاهد راه ان ــم ب ــه عمــل آمــد و امیدواری قــم ب
باشــیم.رئیس هیــات کشــتی اســتان قــم گفــت: برگــزاری طــرح 

ــم« در  ــتی ق ــتعدادیابی کش ــتانی اس ــوری و اس ــنواره کش »جش
ــص  ــی مخت ــته آزاد و فرنگ ــگ در دو رش ــای لی ــب رقابت ه قال
رده ســنی نونهــاالن بــا اهــدا جوایــز نقــدی بــا همــکاری ســازمان 
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری تــداوم خواهــد یافــت. علیایــی افزود: 
در ایــن نشســت صمیمــی مقــرر شــد، موفقیــت علیرضــا نجاتــی 
فرنگــی کار قــم کــه در قالــب تیــم ملــی ایــران راهــی المپیــک 

۲۰۲۱ توکیــو خواهــد شــد 
توســط ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری قــم در ســطح 
شــهر بــه صــورت تبلیغــات محیطــی بــه تصویــر کشــیده شــود.

ــرای  ــی اج ــنواره همگان ــرح جش ــرد: ط ــان ک ــر نش وی خاط
فنــون یکــی دیگــر از طرح هــای چنــد منظــوره موجــود در ســند 
راهبــردی هیــات کشــتی اســتان قــم اســت کــه در ایــن جلســه 
ــکاری  ــا هم ــم ب ــت و امیدواری ــرار گرف ــورد واکاوی ق ــرح و م مط
هیــات ورزش باســتانی و ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری به 

ــرا اجــرا کنیــم. زودی آن

خبر
در هفتمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت

بررسی مشکالت صنایع استان اصفهان و پیشنهادات 
بخش خصوصی به دولت سیزدهم

در جلســه کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان که به بررســی مشــکالت 
صنایــع اســتان اختصــاص یافتــه بــود، محمدرضــا رجالــی رئیــس ایــن کمیســیون 
ــوزه  ــه ح ــده در س ــت آین ــه دول ــی ب ــش خصوص ــارات بخ ــه انتظ ــزوم ارائ ــر ل ب

خدمــات، صنعــت و کشــاورزی تاکیــد کــرد.
اعضــای کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در هفتمیــن جلســه ایــن 
ــش  ــارات بخ ــن انتظ ــتان و تبیی ــع اس ــکالت صنای ــی مش ــه بررس ــیون ب کمیس

ــد. ــده پرداختن ــور آین خصوصــی از رئیــس جمه
در بخــش آغازیــن ایــن جلســه محمدرضــا رجالــی، رئیــس کمیســیون صنایــع  
ــه  ــع ب ــه صنای ــه آســیب هــای وارد شــده ب ــا اشــاره ب ــی اصفهــان، ب ــاق بازرگان ات
ــف  ــع مختل ــرای صنای ــادی ب ــا، گفــت: مشــکالت زی ــروس کرون ســبب شــیوع وی
اســتان بوجــود آمــده اســت کــه امیدواریــم در ایــن جلســه کــه روســای اتحادیــه 
هــا و کمیتــه هــای مختلــف حضــور دارنــد ایــن مشــکالت مطــرح و در جهــت رفــع 

آنهــا اقــدام شــود.
رئیــس کمیســیون صنایــع بــا اشــاره بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری و تغییرات 
در قــوه مجریــه کشــور در گفــت: الزم اســت در خصوص مســائل اســتانی و مســائلی 
کــه در ســطح ملــی نیازمنــد پیگیری هســتند، بحــث و بررســی الزم صــورت گرفته 
و ســپس لیســتی از انتظــارات بخــش خصوصــی و همچنیــن راهکارهــای عملیاتــی 

جهــت ارائــه بــه رئیــس جمهــور آینــده تدوین شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه الزم اســت فرهنــگ تشــکیالتی بهبــود یابــد، 
ــت شــده و یکپارچــه عمــل  ــف  تقوی ــای مختل ــرد: چنانچــه تشــکل ه ــار ک اظه
کننــد، مــی تواننــد نقــش موثــری در تصمیــم ســازی هــای اســتانی و کشــوری 
 داشــته باشــند و موضوعــات و درخواســت هــا بــه صــورت مشــخص و مــدون مطرح 

و پیگیری شود.
رجالــی در ادامــه بــا اشــاره به شــاخص هــای توســعه یافتگــی در حــوزه خدمات، 
صنعــت و کشــاورزی اســتان اصفهــان، گفــت: ایــن شــاخص هــا در حــوزه خدمــات 
در اســتان اصفهــان ۴۵,۵ درصــد اســت کــه بــه میانگیــن کشــوری نزدیــک اســت 
و در حــوزه صنعــت در حــدود ۴۳ درصــد اســت کــه از میانگیــن کشــوری کــه در 

حــدود ۲۸ درصــد اســت، باالتــر بــوده و در ســطح خوبــی قــرار دارد.
وی افــزود: ضــروری اســت کــه بــا انجــام مطالعــات بیشــتر در خصــوص نحــوه 
ارتقــای ایــن شــاخص ها گام بلنــدی در جهــت رشــد صنایــع اســتان و در نتیجــه 

رشــد gdp ، نــرخ اشــتغال و غیــره برداشــته شــود.
در ادامــه روح اهلل میرزاامیــری، مدیــر واحــد امــور کمیســیون های اتــاق بازرگانی 
گزارشــی از پیشــنهادات تدویــن شــده در کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق جهــت 

ارائــه بــه رئیــس جمهــور منتخــب ارائــه نمود.
وی گفــت: ایــن گــزارش در چهــار بخــش تغییــر نگــرش هــا در مســائل کالن 
اقتصــادی، ظرفیــت هــای اســتان اصفهــان بــه عنــوان اســتان پیشــرو، چالــش های 
موجــود در اســتان اصفهــان و در نهایــت راهکارهــای عملیاتــی تالیــف شــده اســت.

ــی از  ــان گزارش ــه بی ــه ب ــز در ادام ــع نی ــیون صنای ــر کمیس ــی، دبی آرش امام
ــت. ــته پرداخ ــاه گذش ــیون در دو م ــرد کمیس عملک

اعضــای کمیســیون و فعــاالن اقتصــادی صنعــت در حــوزه هــای پوشــاک، کفش 
ــد و  ــع تولی ــاره موان ــان نقطــه نظــرات خــود درب ــه بی ــه جلســه ب ــز در ادام و... نی
ــه مطالبــه  ــه آن هــا ب ــوان از جمل راهکارهــای پیشــنهادی پرداختنــد کــه مــی ت
از دولــت آینــده جهــت دریافــت نظــر اتــاق بازرگانــی در نصــب و تعییــن برخــی 
ــه جهــت  ــا قــوای ســه گان ــی ب ــاق بازرگان ــران کلیــدی اســتان و تعامــل ات از مدی

پیگیــری مســائل و راهکارهــای پیشــنهادی اشــاره کــرد.

ــور  ــزارش اداره کل ارتباطــات و ام ــه گ ب
بیــن الملــل شــرکت مخابــرات ایــران 
ــات و  ــرکل ارتباط ــام ، مدی ــدس بیدخ مهن
امــور بیــن الملــل شــرکت مخابــرات ایــران 
ضمــن بیــان ایــن مطلب افــزود : مشــترکان 
شــرکت مخابــرات ایــران در سراســر کشــور 
مــی تواننــد بــه منظــور جلوگیــری از قطــع 
تلفــن ، جزییــات صورتحســاب تلفــن ثابــت 
ــرکت  ــال ش ــق آدرس پرت ــود را از طری خ

مخابــرات ایــران بــه صــورت www.tci.ir/bill ، ســامانه ۲۰۰۰و شــماره گیــری کــد ۲۰۲۰#* 
و ثبــت شــماره تلفــن همــراه خــود مشــاهده و دریافــت کننــد.

وی بــا تاکیــد بــه محاســبه هزینــه کارکــرد تلفــن ثابــت بــه صــورت ماهانــه اظهــار داشــت: 
همــه مشــترکین تلفــن همــراه مــی تواننــد از طریــق شــماره گیــری کــد #۲۰۲۰* و ثبــت 

شــماره تلفــن همــراه خــود، نســبت بــه پرداخــت آن اقــدام کننــد.
بــه گفتــه مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــرکت مخابــرات ایــران ،امــکان ثبــت 
شــماره همــراه بــه منظــور دریافــت پیامکــی صورتحســاب تلفــن ثابــت فراهــم اســت و تمــام 
ــا وارد کــردن شــماره تلفــن همــراه  ــد ب ــی توانن ــت در سراســر کشــور م مشــتریان تلفــن ثاب
متعلــق بــه خــود، از ســایر خدمــات ســامانه #۲۰۲۰* شــامل پرداخــت قبــوض تلفــن ثابــت، 
ثبــت خرابــی تلفــن ثابــت و پیگیــری آن، پیــش ثبــت نــام اینترنــت پرســرعت، خریــد ترافیــک 
اینترنــت پرســرعت، اســتعالم مانــده اعتبــار اینترنــت پرســرعت و شــارژ کارت تلفــن همگانــی 
ــر  ــالو ه ب ــد ع ــی توانن ــت م ــن ثاب ــترکان تلف ــام افزود:مش ــوند.مهندس بیدخ ــد ش ــره من به
درگاه هــای غیرحضــوری متنــوع پرداخــت شــرکت مخابــرات، شــامل ســامانه ۲۰۰۰، اســتفاده 
از کددســتوری ســتاره ۲۰۲۰ مربــع و همچنیــن ورود بــه صفحــه اصلــی وب ســایت شــرکت بــه 
آدرس www.tci.ir، از قابلیــت یــاد شــده بــرای دریافــت هرچــه ســریع تــر قبــوض تلقــن ثابت 
بــه همــراه جزئیــات و امــکان چــاپ آن بهــره منــد شــوند.وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ارائــه خدمــات 
غیرحضــوری در کشــوربیان کــرد : بــا توجــه بــه اهمیــت ســرویس هــای مخابراتــی بــه عنــوان 
زیرســاخت مهــم تمــام حــوزه هــا، در تــالش اســت تــا تمــام خدمــات ممکــن را بــه صــورت 

غیرحضــوری و بــا بهتریــن تنــوع و گســتردگی در اختیــار تمامــی متقاضیــان قــرار دهــد.

مهندس بیدخام : هزینه تلفن ثابت ماهانه 
پرداخت شود

منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
اســتانداری قــم بــا بیــان اینکــه بهانــه 
ــاب از  ــرای اجتن ــی ب ــای دولت ــتگاه ه دس
الکترونیکــی کــردن خدمات آنهــا پذیرفتنی 
نیســت گفــت: بایــد تــا پایــان شــهریور مــاه 
ســال جــاری، خروجــی عملــی الکترونیکــی 
کــردن ســه خدمــت مهــم دســتگاه هــای 
دولتــی دیــده شــود.محمدرضا گروســی در 
ســالن جلســات ســازمان صمــت قــم، تاکید 

کــرد: بــا وجــود ظرفیــت هــا و زیرســاخت هــای خــوب حــوزه فــاوا در اســتان، نبایــد بــه وضعیت 
موجــود راضــی بــود و بایــد تمــام ظرفیــت هــای فــاوای قــم ضمــن توســعه بــه صــورت هــم افــزا 
بــه کار گرفتــه شــود.وی بــا اشــاره بــه موضــوع مطــرح شــده در ایــن جلســه پیرامــون تعلــل در 
صــدور مجــوز شــهرک فنــاوری اطالعــات اســتان گفــت: در ایــن جلســه مطــرح شــد کــه ایجــاد 
شــهرک فنــاوری اطالعــات قــم تنهــا منتظــر یــک امضــا اســت کــه بــه طــور قطــع بــا چنیــن 

فراینــد بروکراتیکــی نمــی تــوان انتظــار توســعه فنــاوری در اســتان را داشــت.
معــاون اســتاندار قــم، بــا اشــاره بــه مصوبــه ســتاد ملــی و اســتانی کرونــا مبنــی بــر الــزام 
دســتگاه هــای دولتــی بــرای الکترونیکــی کــردن ســه خدمــت اصلــی خــود، گفــت: متاســفانه 
همچنــان برخــی مدیــران بــه روش هــای ســنتی دل بســته انــد و اهمیــت الکترونیکــی خدمــات 
ــا بیــان اینکــه فنــاوری هــای اطالعــات تحــوالت  دســتگاه خــود را درک نکــرده اند.گروســی ب
عمیقــی در کشــور و جهــان ایجــاد کــرده اســت، گفــت: در زمــان کنونــی، مدیــری موفــق اســت 
کــه بــا ارائــه خدمــات دســتگاه خــود بــه صــورت الکترونیکــی بــدون حضــور و مراجعــه مــردم، 
گــره از مشــکالت آنهــا بــاز کنــد.وی انجــام وظیفــه، رضایتمنــدی و خوشــنودی را ســه راهبــرد 
مهــم بــرای خدمــت بــه مــردم دانســت و گفــت: اصلــی تریــن ســهم در تحقــق ایــن راهبردهــا 
بــرای جلــب رضایــت و خوشــنودی مــردم، توســعه فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات اســت کــه 
فعــاالن ایــن حــوزه نقــش مهمــی برعهــده دارنــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــذف فرایندهــای 
اداری زائــد ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت، ادامــه داد: بــا بررســی هــای انجــام شــده در اســتان، 
بــرای یــک مجــوز ۲۶ امضــا بایــد گرفتــه مــی شــد کــه ایــن فراینــد حداقــل ۲۶ روز زمــان مــی 

بــرد و اگــر مدیــر در دســترس نباشــد ایــن مجــوز تــا ۲۶ مــاه نیــز مــی توانــد طــول بکشــد.

سه خدمت مهم ادارات قم باید تا شهریورماه 
الکترونیکی شود

بازدید رئیس مجلس از مرکز 
دیسپاچینگ ملی برق

ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ــاف، رئی قالیب
حضــور در مرکــز پایــش فرماندهــی اوج بــار شــرکت 
ــد  ــز بازدی ــن مرک ــف ای ــای مختل ــر از بخش ه توانی
ــرو  ــر نی ــد، وزی ــن بازدی ــازار، در ای ــه گزارش ب کرد.ب
ــرق  ــئولین ب ــی از مس ــر و جمع ــل توانی ــر عام و مدی
کشــور رئیــس مجلــس شــورای اســالمی را همراهــی 
می کنند.قالیبــاف در ایــن بازدیــد در جریــان آخریــن 
ــرق  ــال ب ــی انتق ــز و چگونگ ــن مرک ــای ای فعالیت ه
ــد  ــن بازدی ــرار گرفت.همچنی ــتان ق ــرایط تابس در ش
ــد  ــن بازدی ــران در ای ــی ای ــپاچینگ مل ــز دیس از مرک

ــرد. ــام می گی ــس انج ــس مجل ــی رئی میدان
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در نشست خبری آنالین 
عنوان کرد

مقابله با تنش آبی 1400 اولویت مهم 
آبفا خوزستان

وحیــدی فر-اهــواز: مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــالب خوزســتان بــا اشــاره بــه 
وضعیــت تنــش آبــی در کشــور گفــت: در 
ــر  ــت ه ــر اس ــی بهت ــش آب ــت تن ــن وضعی ای
خانــه حداقــل یــک مخــزن ذخیره ســازی 
داشــته باشــد و بهتــر اســت بــه ازای هــر نفــر 
در خوزســتان ۱۰۰ لیتــر در شــبانه روز ذخیــره 

ــد. ــته باش ــود داش ــه وج ــی در خان آب
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و  ب
ــژاد  ــا کرمی ن ــتان، محمدرض ــالب خوزس فاض
در اولیــن نشســت خبــری آنالیــن بــا اصحــاب 
رســانه اســتان خوزســتان اظهــار کرد: در ســال 
آبــی جــاری بــه دلیــل کاهــش بارش هــا، 
داریــم.  آب  تامیــن  در  مشــکالت خاصــی 
مشــابه ایــن مشــکالت را در ســال ۹۷ داشــتیم 
 امــا تنــش آبــی امســال حادتــر و بیشــتر 

از آن سال است.
وی افــزود: بــا تــالش انجام شــده، همــه 
ــرل  ــت کنت ــال تح ــتان کام ــهرهای خوزس ش
ــکالت  ــاختی مش ــر زیرس ــرا از نظ ــتند زی هس
ــه  ــن مشــکالت ب ــم و کوچکتری خاصــی نداری
ــا در بحــث تعمیــرات  وجــود آمــده کــه عمدت

ــده اند. ــت ش ــت، مدیری ــوده اس ب
ــژاد گفــت: معمــوال در کم آبی هــا،  کرمــی ن
موانــع و مشــکالت بیشــتر خــود را نشــان 
ــل  ــی کام ــل، آمادگ ــن دلی ــه ای ــد و ب می دهن
بــرای تعمیــرات و حــل مشــکالت پیش بینــی 
نشــده در آبفــا خوزســتان وجــود دارد تــا 
ــکلی  ــردم مش ــرای م ــرم ب ــل گ ــن فص  در ای

ایجاد نشود.
وی افــزود: در همــه شــهرهای خوزســتان به 
جــز اندیــکا و دهــدز، مــوردی کــه حــاد باشــد 
و بخواهــد تنــش آبــی ایجــاد کنــد، نداریــم. از 
مجمــوع ۲ هــزار و ۸۰۰ روســتایی کــه تحــت 
پوشــش آبفــا خوزســتان اســت، حــدود ۸۰ تــا 
۹۰ روســتا تحــت تنــش آبــی قــرار گرفته انــد.

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خوزســتان بــا بیــان اینکه بــرای همه روســتاها 
و حــل مشــکالت آن هــا برنامــه داریــم، تصریح 
کــرد: تعــداد روســتاهای تحــت تنــش آبــی در 
خوزســتان در حــال کاهــش اســت و بــا انجــام 
اقدامــات کوتــاه مــدت توانســته ایم بســیاری از 
مشــکالت روســتاها را رفــع کنیــم. بــرای ســایر 
روســتاها نیــز برنامــه اجرایــی داریــم و بــه مرور 

مشــکالت آن هــا را حــل خواهیــم کــرد.
ــار  ــا در اختی ــرد: ب ــح ک ــژاد تصری ــی ن کرم
ــی  ــکالت برخ ــیار، مش ــای س ــتن تانکره داش
روســتاهای تحــت تنــش آبــی، رفــع می شــوند. 
بیشــترین مشــکالت در حــال حاضــر مربــوط 
ــه  ــزه اســت ک ــتاهای هوی ــه بخشــی از روس ب
ــا حــدود پنــج شــش تانکــر ســیار در حــال  ب
آبرســانی بــه این روســتاها هســتیم. تعــدادی از 
روســتاهای مســیر الهایــی نیز دچار مشــکالتی 
در تامیــن هســتند کــه بــا اقدامــات موقتــی در 

حــال حــل مشــکالت آن هــا هســتیم.
ــز  ــتاها نی ــدادی از روس ــرد: تع ــان ک وی بی
در در شــادگان بــا مشــکل تنــش آبــی مواجــه 
هســتند کــه تــالش کرده ایــم وضعیــت را 
بهبــود ببخشــیم. همــه تــالش بــر ایــن اســت 
کــه بتوانیــم تابســتان را بــه خوبــی پشــت ســر 

بگذاریــم.
و  آب  شــرکت  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
ــتان دارای  ــزود: خوزس ــتان اف ــالب خوزس فاض
ــت و ۴  ــتا اس ــزار و ۷۴۱ روس ــهر و ۲ ه ۷۶ ش
میلیــون و ۶۹۵ هــزار نفــر نیــز تحــت پوشــش 
آبرســانی هســتند. در خوزســتان یــک میلیــون 
و ۴۸۰ هــزار اشــتراک آب وجــود دارد کــه 
روزانــه بــه صــورت میانگیــن حــدود ۲ میلیــون 
ایــن  بــرای  آب  مترمکعــب  هــزار   ۱۵۸ و 

ــود. ــد می ش ــت تولی جمعی
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــات  ــی در امکان ــت: کمبودهای ــتان گف خوزس
ــع  ــد برطــرف شــوند. توزی وجــود دارد کــه بای
ایــن امکانــات نیــز مناســب نیســت کــه بایــد 
نســبت بــه اصــالح و توزیــع مناســب امکانــات 

ــود. ــدام ش اق
ــطح  ــش س ــرد: کاه ــح ک ــژاد تصری کرمی ن
عــدم  دلیــل  بــه  زمینــی  زیــر  آب هــای 
ــش  ــا، کاه ــی رودخانه ه ــش دب ــا، کاه بارش ه
کیفیــت آب رودخانه هــا و افزایــش غلظــت 
امــالح و آالینده هــا، افزایــش تاثیــرات مــد 
ــهرهای  ــی ش ــت آب در برخ ــر کیفی ــا ب دری
از  بی رویــه کشــاورزان  برداشــت  ســاحلی، 
رودخانــه، افزایــش مصــرف آب مشــترکین 
ــا، ناپایــداری  ــودن دمــا، کرون ــاال ب ــه دلیــل ب ب
خــط انتقــال آب غدیــر، گســترش پدیــده 
حاشیه نشــینی و وجــود انشــعابات غیــر مجــاز 
ــرای  ــی ب ــع مال ــت مناب ــدم کفای ــیار و ع بس
ــداری  ــرداری و نگه ــای بهره ب ــن هزینه ه تامی
ــن  ــای تامی ــن چالش ه ــات، از مهمتری تاسیس
ــتاهای  ــهرها و روس ــرب در ش ــع آب ش و توزی

ــت. ــتان اس خوزس
ــی در  ــه وضعیــت تنــش آب ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــش آب ــت تن ــن وضعی ــت: در ای ــور گف کش
ــل یــک مخــزن  ــه حداق ــر اســت هــر خان بهت
ذخیره ســازی داشــته باشــد. بهتــر اســت 

ــر  ــتان ۱۰۰ لیت ــر در خوزس ــر نف ــه ازای ه ب
ــود  ــه وج ــی در خان ــره آب ــبانه روز ذخی  در ش

داشته باشد.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــا بیــان اینکــه پنــج تصفیه خان خوزســتان ب
ــن  ــا میانگی ــس خارجــی ب ــا فاینان فاضــالب ب
پیشــرفت حــدود ۸۱ درصــد در خوزســتان 
اســت، تصریــح کــرد: در  اجــرا  در حــال 
حــال حاضــر ۳۶ هــزار مترمکعــب حجــم 
جنــوب  در  شــیرین کن  آب  دســتگاه های 
ــزار  ــت ۸۷ ه ــت. ظرفی ــتان اس ــتان خوزس اس
و ۵۰۰ مترمکعــب آب شــیرین کن نیــز بــه 
ایــن میــزان افــزوده خواهــد شــد کــه در 
ــن زمینــه هســتیم.  ــرارداد در ای حــال عقــد ق
ــیرین کن های  ــت آب ش ــال ۱۴۰۱ ظرفی در س
جنــوب اســتان خوزســتان بــه حجمــی حــدود 
۱۳۳هــزار و ۵۰۰ مترمکعــب در شــبانه روز 

ــید. ــد رس خواه
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  کرمی نــژاد 
ــزود:  ــتان اف ــق ۱۴۳۰ در خوزس ــای اف برنامه ه
بــه دنبــال آن هســتیم کــه ۵۰ درصــد نیــاز آب 
ــتان  ــتان خوزس ــی اس ــهرهای جنوب ــرب ش ش
را از آب شــیرین کن ها تامیــن کنیــم و ۵۰ 
درصــد دیگــر آب مــورد نیــاز از آب رودخانه هــا 

ــود. ــن ش ــا تامی و چاه ه
وی بیــان کــرد: بــرای ســایر شــهرهای 
خوزســتان نیــز بــرای افــق ۱۴۳۰ برنامه هایــی 
در بحــث آب داریــم تــا یــک بــار بــرای 
همیشــه مشــکل آب خوزســتان را حــل کنیــم. 
ــرای  ــورو ب ــارد ی ــار ۲.۲ میلی ــرار اســت اعتب ق
اســتان خوزســتان در نظــر گرفتــه شــود کــه 
ــار، آب  ــن اعتب ــی ای ــای اصل ــی از محوره  یک

و فاضالب است.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــوی  ــه از س ــن زمین ــت: در ای ــتان گف خوزس
شــرکت آبفــا، حــدود ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان 
برنامــه بــرای آب و فاضــالب اســتان خوزســتان 
تدویــن شــده اســت و امیدواریــم پــس از 
ــن طرح هــا، عمــده مشــکالت آب و  اجــرای ای

ــود. ــل ش ــتان ح ــالب خوزس فاض
پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا  کرمی نــژاد 
فاضــالب اهــواز و دیگــر شــهرهای خوزســتان 
تصریــح کــرد: ۱۸ شــهر خوزســتان دارای 
ردیــف اعتبــاری هســتند. در ایــن زمینــه 
ــام  ــت مق ــر اســاس عنای ــواز ب ــهر اه ــرای ش ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــری، ۱۸ ه ــم رهب معظ
ــی و  ــر خطــوط اصل ــرای اجــرای ۹۴ کیلومت ب
ــاص داده  ــاژ، اختص ــتگاه پمپ ــداث ۱۵ ایس اح
ــتور  ــا در دس ــن پروژه ه ــون ای ــه اکن ــد ک ش
کار هســتند و تشــریفات قانونــی آن هــا در 
ــال  ــور در ح ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام  س

پیگیری است.
وی بــا بیــان ایــن اینکــه پیشــرفت فیزیکــی 
طــرح فاضــالب اهــواز حــدود ۶۰ درصد اســت، 
افــزود: بــا اجــرای کلکتورهــای اصلی و ســاخت 
ــی  ــاژ، ۱۴ نقطــه بحران ــن ۱۵ ایســتگاه پمپ ای
ورود فاضــالب خــام شــهری بــه رودخانــه 
ــای  ــه ارتق ــه ب ــد ک ــد ش ــع خواه کارون، قط
ــتی  ــی و بهداش ــت محیط ــاخص های زیس ش

ــد. ــک می کن کم
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
تصفیه خانــه  کــرد:  تصریــح  خوزســتان 
حاضــر  حــال  در  اهــواز  شــرق  فاضــالب 
ــی دارد و  ــرفت فیزیک ــد پیش ــدود ۹۵ درص ح
امیدواریــم تــا پایــان مهرمــاه امســال بــه اتمــام 
برســد. تصفیــه غــرب اهــواز نیــز کــه از طریــق 
فاینانــس خارجــی قــرار اســت احــداث شــود، 

در دســتور کار قــرار دارد.
 ۱۷ فاضــالب  بــرای  گفــت:  کرمی نــژاد 
شهرســتان دیگــر خوزســتان نیــز پیگیــر جذب 
ــدود ۲  ــه ح ــتیم ک ــاده ۵۶ هس ــهیالت م تس

ــع بانکــی و  ــان اســت. موان ــارد توم هــزار میلی
اعتبــاری ایــن عــدد در حــال پیگیــری و رفــع 

شــدن اســت.
بــر ایــاس ایــن گــزارش، مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــالب خوزســتان بیــان کــرد: در 
ــوط  ــر خط ــزار و ۳۰۰ کیلومت ــتان ۵ ه خوزس
اصلــی و فرعــی فاضالب، حــدود ۳۷۵ ایســتگاه 
ــول  ــمه منه ــزار چش ــدود ۱۴۲ ه ــاژ و ح پمپ
آبــادان،  اهــواز،  در شــهرهای  دارد.  وجــود 
خرمشــهر، ماهشــهر و بنــدر امــام ســرقت درب 
ــدود  ــه ح ــت و روزان ــاد اس ــیار زی ــول بس منه
۱۰تــا ۱۲ درب منهــول در خوزســتان دزدیــده 

می شــود.
کرمی نــژاد بــا اشــاره بــه تــالش بــرای 
ارتقــای  افــزود:  غیزانیــه  مشــکالت  حــل 
احــداث  شــیبان،  تصفیه خانــه  ظرفیــت 
ایســتگاه های پمپــاژ نزهــه و صفیــره و احــداث 
ــه  ــر از جمل ــی ۶۰۰ میلیمت ــال اصل خــط انتق
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــده ب ــات انجام ش اقدام
ــال  ــا س ــه ب ــت. در مقایس ــه اس آب در غیزانی
ــش  ــت تن ــتاهای تح ــت روس ــته وضعی گذش
ــرده اســت و  ــدا ک ــود پی ــه بهب ــی در غیزانی آب
ــا ۳۰ درصــد از  ــدود ۲۰ ت ــال حاضــر ح در ح
ــا کمبــود آب  بخش هــای غیزانیــه همچنــان ب

ــتند. ــه هس مواج
ــی  ــد اقدامات ــا رون ــم ب ــزود: امیدواری وی اف
کــه در غیزانیــه در حــال انجــام اســت، امســال 
بــه طــور کامــل مشــکالت غیزانیــه حــل شــود. 
ــپاه  ــادی و س ــای جه ــر گروه ه ــال حاض در ح
بــه خوبــی پــای کار هســتند و امیدواریــم یــک 
تــا دو مــاه آینــده مشــکالت باقــی روســتاهای 

غیزانیــه حــل شــود.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خوزســتان در خصــوص کیفیــت آب در شــهر 
ــت:  ــتان گف ــهرهای خوزس ــر ش ــواز و دیگ اه
ــواز  ــع اه ــبکه توزی ــه از ش ــه در ۷۵ نقط روزان
ــت  ــا و بهداش ــگاه های آبف ــط آزمایش آب توس
ــرداری و آزمایــش می شــود و بهداشــت  نمونه ب
نیــز بــر ایــن آزمایش هــا و نتایــج ناظــر اســت.

ــا اشــاره بــه اینکــه ۱۲۰ هــزار  کرمی نــژاد ب
انشــعاب غیــر مجــاز آب در خوزســتان وجــود 
دارد، بیــان کــرد: بــوی بــد آب اغلــب در برخــی 
از مناطقــی اســت کــه دارای انشــعاب های 
غیــر مجــاز هســتند. در اهــواز حــدود ۴۰ هــزار 
انشــعاب غیــر مجــاز داریــم امــا دربــاره اینکــه 
گفتــه می شــود آب در اهــواز مشــکل دارد، باید 
ــال  ــواز کام ــه آب اه ــم ک ــت بگویی ــه صراح ب

ســالم و بهداشــتی اســت.
ــر  ــی ب ــتنداتی مبن ــچ مس ــزود: هی وی اف
اختــالط آب و فاضــالب در اهــواز نداریــم و 
تاکنــون نیــز هیــچ مــوردی از ســوی بهداشــت 
ــزارش  ــا گ ــه م ــت ب ــروز هپاتی ــوص ب در خص

ــت. ــده اس نش
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خوزســتان گفــت: میانگیــن هدررفــت آب 
شــرب در شــبکه های شــهری و روســتایی 
ــا ۴۲ درصــد  ــدود ۴۰ ت ــتان ح ــتان خوزس اس
نرمــال  میانگیــن  اســت در صورتــی کــه 
ــی  ــت. بخش ــد اس ــدود ۲۵ درص ــوری ح کش
ــرب در  ــت آب ش ــودن هدررف ــاال ب ــت ب از عل
ــه  ــر فرســودگی شــبکه، ب خوزســتان عــالوه ب
ــت. ــاز اس ــر مج ــعابات غی ــود انش ــل وج دلی

خبــری  نشســت  گــزارش؛  بنابرایــن 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان 
ــور  ــا حض ــن ب ــوری و آنالی ــورت حض ــه ص ب
هــای  پایــگاه  خبرنــگاران  و  خبرنــگاران 
ــزار  ــتان برگ ــهرهای اس ــی ش ــی در تمام محل
ــده از  ــه بطــور زن ــن برنام ــن ای شــد و همچنی
صفحــه اینســتاگرامی شــرکت آب و فاضــالب 
ــه  ــی ب ــا اطــالع رســانی قبل ــز ب خوزســتان نی

ــد. ــش ش ــتان پخ ــگاران اس خبرن

اخبار

 اجرای عملیات هیدروگرافی گرگانرود 
با همکاری کارشناسان دریایی بندرامیرآباد

معــاون امــور دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی امیرآبــاد از 
پایــان عملیــات هیدروگرافــی گرگانــرود بــا همــکاری کارشناســان 

دریایــی بندرامیرآبــاد خبــر داد.
ــات  ــت عملی ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــه طالب ــب ال حبی
ــای  ــرقی دری ــدوده ش ــع در مح ــرود واق ــی از گرگان هیدروگراف
هــای  نقشــه  تهیــه   ، دیتاهــا  آوری  جمــع  خزر  جهــت 
هیدروگرافــی و انجــام ســایر امــور مربوطــه توســط کارشناســان 
اعزامــی ایــن اداره کل اجــرا و جهــت الیروبــی به اداره کل شــیالت 

ــد. ــال ش ــتان ارس ــتان گلس اس
ــاده  ــاورت ج ــرود در مج ــه گرگان ــه رودخان ــان اینک ــا بی وی ب
مواصالتــی بیــن اســتان هــای خراســان شــمالی و گلســتان قــرار 
ــد  ــی توان ــز آن م ــه آبخی ــی حوض ــانات هیدرولوژیک دارد و نوس
خســارت ســهمگینی را بــه مــردم منطقــه وارد ســازد بــر کنتــرل 
ــای  ــی ه ــنجی و الیروب ــق س ــا عم ــه ب ــن رودخان ــی آب ای دب

ــد کــرد. ــاوب و منظــم تأکی متن
ــای  ــن رودخانه ه ــی از مهم تری ــرگان رود یک ــا گ ــرگان ی رود گ
شمال شــرق ایــران اســت ، ایــن رود از رشــته کوه آالداغ در 
بجنــورد سرچشــمه گرفتــه و از ناحیــه خواجــه نفــس در نزدیکــی 

ــزد. ــای خــزر می ری ــه دری ــدر ترکمــن ب بن

انرژی؛ 30 درصد هزینه صنایع
ــا  ــرق مصرفــی مســکونی در اروپ در ســال ۲۰۲۰، متوســط قیمــت ب

۱۳درصــد نســبت بــه قیمــت ده ســال قبــل افزایــش نشــان داد.
بــازار؛ گــروه بیــن الملل: بــا وجــود زنجیــره بــی پایــان محــرک هــای 
پولــی و مالــی، منطقــه یــورو بــه طــور مــداوم از رشــد اقتصــادی و ایجــاد 
شــغل ناامیــد مــی شــود. یکــی از دالیــل ایــن امــر کاهش رشــد جمعیت 

در ایــن قــاره اســت.
هیــچ محــرک هزینــه ای پولــی و عمومــی نمــی توانــد تأثیــر مصــرف 
و رشــد اقتصــادی جمعیــت پیــر را جبــران کنــد. بــا ایــن وجــود، یــک 
عامــل مهــم نادیــده گرفتــه مــی شــود: عــدم رقابــت در بخــش صنعــت 
منطقــه یــورو بــه دلیــل افزایــش و غیرقابــل رقابــت بــودن قیمــت هــای 

بــرق.
ــالهای ۲۰۱۰ و  ــن س ــا بی ــه اروپ ــکونی در اتحادی ــرق مس ــت ب قیم
۲۰۱۴ بــه طــور متوســط   نزدیــک بــه ۲۴۰ دالر در هــر مــگاوات ســاعت 
)مــگاوات ســاعت( بــود، در حالــی کــه آمریــکا بــه طــور متوســط   نزدیــک 
ــای  ــت ه ــی از قیم ــر از نیم ــا کمت ــاعت ی ــگاوات س ــه ۱۲۰دالر در م ب

اتحادیــه اروپــا بــود.
متوســط   قیمــت بنزیــن و نفــت در اتحادیــه اروپــا نیــز دو برابر بیشــتر 
ــود  ــوز  بهب ــد قیمــت هن ــن رون ــد گفــت ای ــود. بای ــاالت متحــده ب از ای
نیافتــه اســت. در ســال ۲۰۲۰ ، متوســط   قیمــت بــرق مصــرف کننــده 
مســکونی در اروپــا ۱۳ درصــد نســبت بــه   قیمــت ده ســال قبــل افزایــش 

نشــان داد.
یارانــه هــای انــرژی تجدیدپذیــر نقــش مهمــی در ایــن مــورد دارنــد. 
ــه طــرز چشــمگیری  ــوار از ســال ۲۰۰۶ ب ــرق خان در آلمــان ، قیمــت ب
افزایــش یافتــه اســت. قیمــت بــرق خانگــی بیــن ســالهای ۲۰۰۶ 
ــه  ــی ک ــه اســت، در حال ــش یافت ــان افزای ــا  ۲۰۱۹ ۵۷ درصــد در آلم ت
ایــن کشــور بیــش از ۱۵۰ میلیــارد یــورو بــرای یارانــه هــای تجدیدپذیــر 

ســرمایه گــذاری کــرده اســت.
ــوار  ــط   خان ــاب متوس ــد از صورتحس ــط ۲۳ درص ــرژی فق ــت ان قیم
ــر  ــای تجدیدپذی ــه ه ــق بیم ــه ح ــی ک ــد در حال ــی ده ــکیل م را تش
۲۱درصــد و هزینــه شــبکه هــا ۲۴ درصــد اســت. امــروز آلمــان تقریبــاً 
۲۴درصــد از ترکیــب انــرژی خــود بــه ذغــال ســنگ و ۱۲ درصــد بــه گاز 

طبیعــی وابســته اســت.
بایــد گفــت مالیــات و عــوارض بیشــترین تفــاوت را ایجــاد مــی کنــد. 
در طــی دهــه اخیــر ســهم مالیــات و عــوارض در اروپــا بــه طــور پیوســته 
ــد در  ــه ۴۰.۳ درص ــال ۲۰۱۱ ب ــد در س ــه و از ۲۵.۶ درص ــش یافت افزای
ســال ۲۰۲۰ رســید، در حالــی کــه ایــن نــرخ هــا در دانمــارک ۶۶ درصــد 

و در آلمــان ۵۳ درصــد بــود.
ــا  ــه اروپ ــط   در اتحادی ــور متوس ــه ط ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
۱۵.۵ درصــد بــرق اســت و از ۴.۸ درصــد در مالــت تــا ۲۱.۲ درصــد در 

ــت. ــر اس ــتان متغی مجارس
ــا  ــا ب ــاغل و خانواره ــه مش ــی ک ــرژی، جای ــاالی ان ــای ب ــت ه قیم
مالیات هــای کالن و هزینــه هــای ثابــت روبــرو هســتند، بــه عنــوان یــک 
اهــرم فشــار رشــد و رقابــت موثــر اســت. حتــی در آلمــان کــه صنایــع 
ــر معــاف هســتند، تفــاوت از  صــادر کننــده از مالیــات هــای تجدیدپذی
نظــر هزینــه هــای انــرژی بــا ایــاالت متحــده و چیــن بســیار زیاد اســت و 
باعــث مــی شــود اکثــر صنایــع غیرقابــل رقابــت باشــد.باید بــه یاد داشــته 
باشــیم کــه هزینــه هــای انــرژی مــی توانند تــا ۳۰ درصــد از هزینــه های 
یــک صنعــت را تشــکیل دهنــد. افزایــش هزینــه هــای ثابــت در الیحــه 
انــرژی بــه معنــای یــک بــار ســرمایه در گــردش بــرای مشــاغل اســت که 

بــه طــور حتــم منجــر بــه کاهــش اشــتغال زایــی مــی شــود.
یــک عامــل اصلــی منفــی در اروپــا هزینــه انتشــار دی اکســیدکربن 
اســت - مالیــات پنهانــی کــه دولــت هــا از فــروش مجــوز انتشــار دریافت 
ــدود  ــش مح ــل افزای ــه دلی ــای CO۲ ب ــت مجوزه ــد. قیم ــی کنن م
مجوزهــا و تقاضــا در کشــورهای عضــو بــه باالترین ســطح رســیده اســت.

ایــن هزینــه در حالــی بــه طــور مســتقیم بــه مصــرف کننــدگان مــی 
رســد کــه دولــت هــا میلیاردهــا یــورو از فــروش آنهــا جمــع مــی کننــد. 
بــا ســرعت بخشــیدن بــه اهــداف کاهــش انتشــار در اروپــا ، ایــن مالیــات 
پنهــان احتمــاالً تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان را حتــی در ســطح 
باالتــری مجــازات مــی کند.واقعیــت ایــن اســت کــه اتحادیــه اروپــا حدود 
ــود اختصــاص داده اســت  ــه خ ــی را ب ۹ درصــد از انتشــار CO۲ جهان
امــا ۱۰۰ درصــد هزینــه کاهــش کربــن را مصــرف کننــدگان تحمــل می 
ــار  کننــد ایــن در حالــی اســت کــه بقیــه اقتصادهــای بــزرگ چنیــن ب
ســنگینی را بــر دوش مصــرف کننــدگان نمــی گذارنــد. عــالوه بــر ایــن، 
مالیــات CO۲ کارایــی نداشــته اســت و رشــد کاهــش کربــن آن نســبت 
ــال ۲۰۰۷  ــده از س ــاالت متح ــت.حتی ای ــر اس ــا کمت ــایر قدرته ــه س ب
ــار  ــت. انتش ــش داده اس ــا کاه ــریعتر از اروپ ــن را س ــار کرب ــزان انتش می
کربــن ایــاالت متحــده از زمــان اوج گیــری آن در ســال ۲۰۰۷ کاهــش 
یافتــه اســت و کاهــش انتشــار ایــاالت متحــده از همــه کشــورهایی کــه 
بــه عنــوان بخشــی از توافــق نامــه پاریــس باقــی مانــده اند، پیشــی گرفته 
اســت. بــا ایــن حــال بســیاری از کشــورها مشــاهده کــرده انــد کــه میزان 
ــاالت متحــده  ــه ای ــا ســرعت بیشــتری نســبت ب ــا ب ــن آنه انتشــار کرب
کاهــش مــی یابد.بازارهــای قــدرت طراحــی شــده از نظــر سیاســی، نــه 
تنهــا اتحادیــه اروپــا را غیرقابــل رقابــت مــی کنــد، بلکــه رشــد بالقــوه و 
ایجــاد اشــتغال را نیــز مهــار مــی کنــد. مشــکل در اتحادیــه اروپــا ایــن 
اســت کــه انتقــال انــرژی از نظــر سیاســی طراحــی شــده  و تحــت تأثیــر 
رقابــت و فنــاوری نیســت.اقدامات نادرســت یارانــه و مالیــات منجــر بــه 
افزایــش هزینــه هــای ثابــت بــرای مشــاغل و افزایــش قیمــت هــا بــرای 
مصــرف کننــدگان شــده اســت. بــه جــای دخالــت شــدید در بازارهــای 
ــوآوری هــای  ــرژی، رقابــت آزاد بیــن تجدیدپذیرهــا و گاز طبیعــی و ن ان

فنــاوری گزینــه هــای بهتــر و ارزان تــری خواهــد بــود.

اخبار
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شکایات و حوادث آب و فاضالب را در 
پرتال آبفای اصفهان ثبت و پیگیری کنید

درپــی افزایــش بــی ســابقه تمــاس هــای مردمــی بــا ســامانه 
ارتبــاط  بــا مشــتریان آبفــای اســتان اصفهــان در روزهــای 
ــن شــرکت  ــال ای ــا ســامانه ۱۲۲ در پرت ــاط ب ــر، لینــک ارتب  اخی

راه اندازی شد.
ایــن اقــدام بــه منظــور ارتبــاط ســریع تــر با شــهروندانی اســت 
کــه بــه دلیــل اشــغال بــودن خطــوط تلفــن، موفــق بــه برقــراری 

تمــاس بــا ســامانه ۱۲۲ نمــی شــوند.
برهمیــن اســاس از ایــن پــس شــهروندان گرامــی مــی تواننــد 
عــالوه بــر تلفــن ۱۲۲ بــه پرتــال شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
مراجعــه   www.abfaesfahan.ir نشــانی  بــه  اصفهــان 
ــع  ــا قط ــوادث ی ــل ح ــکایات و مح ــا، ش ــنهادها، انتقاده و پیش

ــد. ــری کنن ــت و پیگی ــالب را ثب ــات فاض ــی آب و خدم احتمال
بــا فعــال شــدن لینــک ســامانه ۱۲۲ در پرتــال آبفــای 
اســتان اصفهــان، یکــی از کارشناســان ســامانه ارتبــاط بــا 
ــبانه روزی،  ــط و ش ــورت برخ ــه ص ــرکت ب ــن ش ــتریان ای مش
درخواســت های مردمــی را رصــد کــرده و بــرای بررســی و اعــزام 
ــط  ــای ذیرب ــمت ه ــه قس ــوادث ب ــه ح ــیدگی ب ــای رس  گروه ه

ارجاع می دهد.

وزیر ارتباطات:
 صیانت از داده ها در فضای مجازی 

نباید تک بعدی باشد

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: تبییــن یــک نظــام 
حکمرانــی ســایبری درســت، بــدون تبییــن نظام هــای هویــت و 
مالکیــت ممکــن نیســت. شــاید بتــوان گفــت صیانــت از داده هــا 

ــد تــک بعــدی باشــد. مســاله آخــر اســت و نمی توان
ــال  ــی« در کان ــواد آذری جهرم ــازار، »محمدج ــه گزارش ب ب
ــا عنــوان »ســخن آخــر در  ــا انتشــار مطلبــی ب تلگرامــی خــود ب
بــاب حکمرانــی ســایبری« نوشــت: شــاید مهم تریــن نقصــی کــه 
ــورد،  ــم می خ ــه چش ــن ب ــا و قوانی ــی نگاه ه ــا در برخ ــن روزه ای
نبــود یــک تعریــف کامــل، جامــع و درســت از حکمرانی ســایبری 
ــد و  ــر می انجام ــای ابت ــه راه حل ه ــه ب ــری ک ــگاه ابت ــت. ن اس
ــه آن را  ــه ای ک ــود ناقص الخلق ــود موج ــه اش می ش آن گاه نتیج

ــم. ــی می نامی حکمران
وزیــر ارتباطــات افــزود: حکمرانــی، از یــک نــگاه یعنــی تنظیــم 
 .)Objects( ــا ــا )Subjects( و مفعول ه ــن فاعل ه ــد بی قواع
پــس اولیــن مســاله در تبیین نظام حکمرانی ســایبری، تشــخیص 
ــران فضــای مجــازی فاعــل  و  و تعریــف دقیــق اجــزا اســت. کارب
اطالعــات و داده هــا مفعــول هســتند. در ایــن بیــن پردازشــگرها 
در تعاریــف امــروزی هــم می تواننــد فاعــل باشــند و هــم مفعــول.

جهرمــی خاطرنشــان کــرد: حــال اگــر بخواهیــم یــک چارچوب 
حکمرانــی درســت تبییــن کنیــم بایــد بــه تــک تــک ایــن اجــزا 
ــه  ــم. ن ــخص کنی ــان را مش ــط و ضوابط ش ــد رواب ــم و بع بپردازی
اینکــه بــه دلخــواه یکــی را انتخــاب و بــا عینکــی خــاص بــه آن 

نــگاه کنیــم.
وی تصریــح کــرد: مــا هنــوز در بحــث هویــت کاربــران فضــای 
ــد!  ــب باش ــاید جال ــش ش ــم. چرای ــکل مواجهی ــا مش ــازی ب مج
ــی در فضــای حقیقــی توســط ســازمان ثبــت  ــت یــک ایران هوی
ــم  ــی مقی ــاع خارج ــرای اتب ــود. ب ــی می ش ــت و گواه ــوال ثب اح
ــز  ــور نی ــد. وزارت کش ــادر می کن ــزا ص ــه وی ــران، وزارت خارج ای
ــم  ــی ه ــروی انتظام ــد. نی ــادر می کن ــی ص ــی خاص کارت هویت

ــد. ــادر می کن ــی ص ــدرک هویت ــر م ــته ای دیگ ــرای دس ب
ــان  ــت در فضــای حقیقــی، کشــور دارای متولی در بحــث هوی
چنــد گانــه اســت. حــال حســاب کنیــد کــه همــه ایــن 
ــت در  ــث هوی ــه در بح ــای چندگان ــا و مدیریت ه موازی کاری ه
فضــای مجــازی می خواهــد یکجــا تجمیــع شــود. بحــث امضــای 
دیجیتــال نیــز یــک نمونــه دیگــر از ایــن موازی کاری هــا اســت و 

ــیار. ــا بس ــن مثال ه ــه از ای البت
شــناختن  رســمیت  بــه  دربــاره  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــا حتــی ردپایــی  ــون مصــوب ی پردازشــگرها، هنــوز در هیــچ قان
هــم وجــود نــدارد، افــزود: امــا مالکیــت یکــی از قواعــد مهــم در 
دنیــای حقیقــی اســت. آیــا تبییــن یــک نظــام حکمرانی ســایبری 
ــن  ــت ممک ــت و مالکی ــای هوی ــن نظام ه ــدون تبیی ــت، ب درس
است؟شــاید صیانــت از داده هــا مســاله آخــر اســت. وقتــی فــردی 
مالکیــت یــک داده را دارد در حکمرانــی بــرای او حقوقــی وضــع 
و طبعــا مســوولیت هایی هــم ترســیم می شــود. حواســمان باشــد 
کــه صیانــت از داده هــا نمی توانــد تــک بعــدی باشــد و تنهــا بــه 
بیــان حقــوق حاکمیــت بر مــردم بپــردازد. بخــش بســیار عمده ی 
قوانیــن مصــوب کمیســیون اروپــا در مــورد صیانــت از داده هــا بــه 
بحــث مهــم حقــوق کاربــران پرداختــه اســت. اصالتــا محــور ایــن 

قوانیــن حفــظ حقــوق مــردم اســت.
جهرمــی در ادامــه بیــان داشــت: بــا نگاهــی جامــع و بــا توجــه 
بــه آنچــه کــه پیش تــر گفتــه شــد؛ در ســال ۹۶ بــا درک ضــرورت 
تبییــن حکمرانــی ســایبری، پنــج الیحه تقدیــم دولت کردیــم. در 
تضــاد منافــع بیــن ســازمان ها و بعضــا قــوا، ایــن مصوبــات در پیچ 
و خــم کمیســیون های فرعــی و اصلــی دولــت رفــت و آمــد کــرد و 
حــاال دســت آخر تنهــا یکــی از آن هــا، پــس از فــراز و نشــیب های 

فــراوان در دســتور طــرح در صحــن دولــت قــرار گرفتــه اســت.
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بنیامین رضایی
بــر اســاس اخبــار منتشــر شــده وزارت 
بهداشــت ارمنســتان و از تاریــخ ۱۵ اردیبهشــت 
۱۴۰۰ )یــا ۵ مــی ۲۰۲۱( وزارت بهداشــت 
ایــن کشــور ایــن اجــازه را بــه یکــی از مراکــز 
تزریــق واکســن کرونــا داده تــا در ســطح 
بــرای  حتــی  و  کــرده  فعالیــت  عمومــی 
گردشــگران خارجــی هــم واکســن تزریــق 
کنــد. بــر اســاس اظهــارات متولیــان ایــن امــر،  
ــز  »دسترســی  ــن مراک ــدازی ای ــدف از راه ان ه
 آســان بــه واکســن بــرای همــه مــردم« اعــالم 

شده است.
 چه نوع واکسن کرونا در ارمنستان 

تزریق می شود؟
مذکــور،  بهداشــتی  ایســتگاه های  در 
آســترازنکا  و  اســپوتنیک  واکســن  هــردو 
تزریــق می شــود. البتــه شــواهدی وجــود 
تضمینــی  هیــج  اینکــه  بــر  مبنــی  دارد 
کســانی که  تمــام  کــه  نــدارد  وجــود 
حتمــا  می کننــد  ســفر  ارمنســتان   بــه 

واکسن می زنند.
بــر اســاس اخبــاری کــه بــه دســتمان 

رســیده اســت، واکســن موجــود در ارمنســتان 
تنهــا بــه یــک کشــور و برنــد خــاص محــدود 
حــدود  ارمنســتان  چراکــه،  نمی شــود، 
۱۰۰هــزار دوز واکســن کرونــای چینــی و 
حــدود ۲۴هــزار دوز واکســن آســترازنکا و 
۳۱ هــزار دوز واکســن اســپوتنیک روســی بــه 
ــا/ ــن، بریتانی ــای چی ــه از دولت ه صــورت هدی

اســترالیا و روســیه هدیــه گرفته و بــرای همین 
ایــن امــکان را دارد کــه گردشــگران خارجــی را 

ــد. ــز واکســینه کن نی
ایــران  گمــرک  ســخنگوی  لطیفــی، 
می گویــد بــه یک بــاره ورود مســافران بــه مــرز 
ارمنســتان افزایــش یافتــه و از ابتــدای تیــر مــاه 
ــد.  ــفر کرده ان ــور س ــن کش ــه ای ــر ب ۴۳۰۰ نف
ایــن آمــار تنهــا در ۴۸ ســاعت گذشــته تنهــا 
در مــرز نــوردوز بــه ۱۸۰۰نفــر رســیده اســت.

در  روز   ۱۰ کــه  مســافرانی  ارمنســتان 
ایــن کشــور بماننــد را واکســینه می کنــد. 
ــار  ــت در انتظ ــه ماه هاس ــی ک ــهروندان ایران ش
واکســینه شــدن هســتند از ایــن امــکان 

کرده انــد. اســتقبال 
امــا ازدحــام جمعیــت در مــرز مشــکالتی را 
در پــی داشــته اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری 

ایلنــا، یکــی از مســافران ایرانــی در مــرز 
ــافران  ــام مس ــه ازدح ــاره ب ــا اش ــتان ب ارمنس
ــل  ــر روی پ ــدر صــف مســافران ب ــت: »آنق گف
ــام  ــی و ازدح ــتان طوالن ــور ارمنس ورودی کش
زیــاد اســت کــه چنــد مســافر بــه دلیــل گرما و 
انتظــار بــرای انجــام تســت پی ســی آر بیهــوش 

شــدند.«
ــد  ــتان چن ــافر، ارمنس ــن مس ــه ای ــه گفت ب
ــرزی  ــه م ــن نقط ــس در ای ــتگاه آمبوالن دس
تجمــع  از  تصاویــری  کرده اســت.  مســتقر 

ــز در  ــران و ارمنســتان نی ــرز ای مســافران در م
ــت. ــده اس ــر ش ــی منتش ــبکه های اجتماع ش

ــس  ــون و پ ــتان تاکن ــوری ارمنس در جمه
از آغــاز هفتــه هــا از آغــاز واکسیناســیون 
ــر  ــددی کمت ــا ع ــوع تنه ــری در مجم سراس
از ۲,۵ درصــد ار مــردم ایــن کشــور واکســینه 
ــاری ســرعت  ــر و معی ــر مت ــا ه ــد و ب شــده ان
واکسیناســیون کرونــا در ارمنســتان بســیار 

ــت. ــوده اس ــن ب پایی
بــه نظــر مــی رســدت دولــت ارمنســتان در 

ــه  ــود ک ــد خ ــادی ب ــت اقتص ــه وضعی بحبوح
پــس از هزینــه هــای جنــگ قــره بــاغ و ناآرامی 
هــای داخلــی متعاقــب آن و نیــز بحــران همــه 
ــن  ــایه افک ــور س ــن کش ــا در ای ــری کرون گی
شــده، در صــدد اســت از هــزاران واکســنی کــه 
بــه واســطه عــدم تمایــل عمومــی مــردم ایــن 
ــب  ــق واکســن و انقضــای قری ــه تزری کشــور ب
الوقــوع تاریــخ مصرف واکســن ها روی دســتش 
مانــده؛ بــرای جــذب گردشــگر اســتفاده کنــد؛ 
بــه ویــژه اینکــه اخیــرا نیــز اعالم شــد واکســن 
ــد  ــق خواه ــه گردشــگرانی تزری ــا ب ــا تنه کرون
شــد کــه دســتکم ۱۰روز در ارمنســتان اقامــت 

داشــته باشــند.
ــا  ــزارش ه ــاس گ ــر اس ــر و ب ــوی دیگ از س
بســیاری از مــردم ارمنســتان هماننــد بســیاری 
دیگــر از مــردم جمهــوری هــای اســتقالل یافته 
از شــوروی ســابق و مــردم روســیه، تمایلــی بــه 
ــن  ــه واکس ــبت ب ــد و نس ــن ندارن زدن واکس
بســیار بــی اعتمادنــد و شــاید یکــی از دالیلــی 
ــا  ــن کرون ــزار دوز واکس ــش از ۱۰۰ ه ــه بی ک
روی دســت دولــت ایــروان مانــده، همیــن عدم 

تمایــل مــردم بــه زدن واکســن کروناســت.
دولــت ارمنســتان نیــز تــا کنــون نزدیــک به 

۲۰۰ هزار دوز واکســن کرونا را بیشــتر در قالب 
اهدایــی از ســه منبــع چین، ســازمان بهداشــت 
ــت  ــیه دریاف ــس( و روس ــرح کواک ــی )ط  جهان

کرده است.
واکســن هــای ارمنســتان کــه تاریــخ مصرف 
شــان رو بــه اتقضــا بــوده و مــردم ایــن کشــور 
ــد  ــی توان ــد؛ م ــا ندارن ــق آنه ــه تزری ــی ب تمایل
ــگران  ــه گردش ــق ب ــرای تزری ــی ب ــع خوب منب
ــه در  ــد ک ــا باش ــی ه ــون ایران ــی همچ خارج
ــا  ــه دهه ــق روزان ــم تزری ــی رغ ــان عل کشورش
ــت  ــل جمعی ــه دلی ــن ب ــزار واکس ــا ه و صده
ــا در  ــاه ه ــد م ــور بای ــتردگی کش ــاال و گس ب
ــفر  ــا س ــی ب ــد ول ــان  بمانن ــت ش ــار نوب انتظ
ــفر  ــک س ــم ی ــد ه ــی توانن ــتان م ــه ارمنس ب
تفریحــی تابســتانی  داشــته باشــند و هــم 
ــران و  ــه ناظ ــه البت ــری ک ــد؛ ام ــن بزنن واکس
کارشناســان شــهروندان ایرانــی را از انجــام 
ــه هــر  آن منــع مــی کننــد چــرا کــه ســفر ب
ــرای شــهروندان حــاوی ریســک ابتــال  حــال ب
ــن شــهروندان  ــه اســت و ای ــا و هزین ــه کرون ب
بهتــر اســت چند هفتــه بیشــتر منتظــر بمانند 
تــا نوبــت تزریــق واکســن در کشــور خودشــان 

ــه آنهــا برســد. ب

تحقیری به اسم واکسن!اختصاصی

فکــر همــه چیــز را می کردیــم  اال اینکــه روزی محتــاج کشــوری در همســایگی مان بشــویم کــه بــه انــدازه یکــی از اســتان های مــا هــم نیســت! ایــن روزهــا دیــدن 
هموطنانــی کــه در پــی زدن واکســن خودشــان رو بــه مــرز ارمنســتان رســانده انــد و نزدیــک ۴۰ یــا 5۰ ســاعت در صــف هــای طویــل می ایســتند تــا شــانس زدن 

واکســن رو  داشــته باشــند در شــبکه هــای مجــازی غوغــا میکنــد و دیــدن ایــن صحنه هــا باعــث موجــب تاســف خــوردن هــر ایرانــی مــی شــود !


