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دستور ویژه برای کاهش اعدام

سال بیستم

NOTE

بنگاههای دولتی
توسعهگر

بنــگاه هــای کوچــک و زودبــازده از بخش
هــای بســیار مهمــی اســت کــه فعال ســازی
دکتر مهدی کریمی تفرشی
و حمایــت از آنهــا بایــد در دســتور کار دولت
و مســئولین قــرار گیــرد چــرا کــه نــگاه ویــژه بــه ایــن بخــش مــی
توانــد اتفــاق بزرگــی را در عرصــه رشــد تولیــد رقــم زند.تشــکیل
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...
صفحه ۲

حمیدرضا صدر درگذشت:

 8صفحه  3000تومان

شماره 5214

غالمحسین محسنی اژه ای ،رئیس قوه قضاییه به قضات دستور داد:

فردی ،چهار،پنج یا  ۱۰سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است .چنانچه اولیای دم عذر موجه ندارند ماده  ۴۲۹تکلیف را روشن می کند؛ تضمین
مناسب بگیرید و آزاد کنید .تضمین مناسب را قاضی میتواند 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.

سیل
در ترکیه و آلمان

بارش سیل آسا در  6شهرستان استان ریزه

خداحافظ مفسر محبوب
سینما و فوتبال

asianewsIRAN

افزایش پرواز ایرانایر
در مسیر تهران-لندن

ترکیه به سیلی بی سابقه تبدیل و منجر به

دیگر این رخداد طبیعی که گفته میشود
زیر آوار رانش کوه ماندهاند ،ادامه دارد.
«سیل مرگ» در آلمان

تاکنون شمار قربانیان در آلمان به  ۱۰۳کشته
و  ۱۳۰۰مفقود رسید.

کوریان جونگ دیلی گفت :بر اساس اعالم منابع

قابل توجهی از مطالبات خود را از محل پولهای

در این سیل بی سابقه  ۲نفر جان باختهاند

و تالش نیروهای امدادی برای یافتن  6مفقود

ایران مطالبات  40شرکت
ُکرهای را پرداخت کرد
دیپلماتیک  ۴۰شرکت صادر کننده کرهای بخش

رانش کوه در چند منطقه شد.

صفحــه اینســتاگرام حمیدرضــا صــدر از درگذشــت ایــن
کارشــناس و مفســر سرشــناس ســینما و فوتبــال خبــر داد .بــه
گــزارش ســینمادیلی حمیدرضــا صدر طی ســه ســال گذشــته
در حــال مبــارزه و درمــان بیمــاری ســرطان بــود و وضعیــت
نامســاعد ســالمتیاش بــه تازگــی رســانهایی شــده بــود.
حمیــد رضــا صــدر دانشآموختــه کارشناســی اقتصــاد و
کارشناســی ارشــد شهرســازی ســالها بــاب عنــوان منتقــد و
نویســنده ســینما فعــال بــود و حضــورش بــه عنــوان مفســر
فوتبــال در برنامههــای مختلــف و نــگاه تــازه و تحلیلهــای
متفاوتــش او را بــه یکــی از محبــوب تریــن مفســرین ورزشــی
تبدیــل کــرد .روحــش شــاد و یــادش گرامــی.
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بلوکه شده ایران در کره دریافت کردند.

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

پس از اعمال دور جدیدی از تحریمها در دوره

ترامپ در آمریکا در سال  ۲۰۱۸حدود  ۹۰میلیون

دالر از مطالبات شرکت های کره ای از سوی ایران

پنج شنبه ،روز دوشنبه نیز به روزهای پروازی

پرداخت نشده بود.

اضافه خواهد شد.

پولهای بلوکه شده در بانکهای کره پرداخت شد.

ایران ایر از تهران به لندن و بر عکس

در ماه گذشته ۷۰میلیوندالر از این مطالبات از محل

فوت  ۷۰۰راننده تاکسی
براثر کرونا

مقتدی صدر انتخابات آتی عراق
را تحریم کرد

زوجهای دانشجو وام  ۳۰میلیون
تومانی دریافت میکنند

موافقت مجلس
با افزایش قیمت شیر

مدیرعامــل اتحادیــه تاکســیرانیهای شــهری کشــور خبــر
داد :از شــروع شــیوع ویــروس کرونــا تــا کنــون  ۱۰هــزار نفر از
راننــدگان تاکســی بــه ایــن ویــروس مبتــال شــدهاند و بیــش
از  ۷۰۰راننــده 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
میدهــد طــرح و نقشــهای بــرای خــوار کــردن ملــت عــراق اســت.

ســتاد ازدواج دانشــجویی خبــر داد :بــه زوجهــای شــرکتکننده
در بیســت و چهارمیــن دوره ازدواج دانشــجویی ۳۰ ،میلیــون تومــان
تســهیالت خریــد کاالی ایرانــی داده میشــود .بازپرداخــت ایــن
تســهیالت  ۱۸ماهــه بــا نــرخ ســود ۴درصــد اســت.

رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس خبــر داد :بــا توجــه بــه
مشــکالتی کــه در حــوزه شــیر و پاییــن بــودن قیمتــش وجــود
دارد ،موجــب کشــتار دامهــای مولــد در دامداریهــای کشــور
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.

اخذ اقامت  3ساله امارات (دبی)
15روز
روز
تنها در 15
مدت و ظرفیت محدود

021-22213105 - 09337800240
00971551914000
09120511210

سوپرمارکتهای بینالمللی اسپار
با همکاری اسپار هلند
شعبـات:

گالریا-پاسداران-شمشکASP-
ASP
گالریا-پاسداران-شمشک-
www. Spar.ir

سیاوش اکبری

فروش مستقیم

شاگرد استاد قنبری مهر

از کارخانه به خانه ارسال رایگان

سازنده ویولن ،ویوال ،تار و...

هومن زنگنه

«ســعد الحریــری» مأمــور تشــکیل کابینــه لبنــان روز
پنجشــنبه انصــراف خــود را از ایــن مأموریــت اعــالم کــرد.

نساجی فردوس

کارگاه و نمایشگاه دائمی

09121333166

سعد الحریری
انصراف داد

www.ferdowstextile.com

akbsr-violin-gallerg

درخشش زعفران ایران
در  35کشور جهان

طال و جواهر
طال و جواهر

ایران خاستگاه زعفران دنیاست
زعفران از ایران به تمام دنیا راه یافت

کیفیت و رتبه جهانی

واحد سفارشات تلفنی0513-111 :

Hooman.gallery

محمود جهانبان

بزرگترین بانک اطالعاتی امالک
در اصفهان
در کمترین زمان و در تلفن همراه خود
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

۰91۳11845۷4-۰۳1۳62۷۰11۷

کارشناس و متخصص عینک

لذت دوباره خوب دیدن
ساخت عینک اختصاصی
با پرینتر سه بعدی

مرتضیچگونیان

021-22737530

یک تحول

در صنعت فروش و توزیع

به زودی...

kalaland.co
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صاحب امتیاز :دکتر ساقی باقرینیا
مدیر مسئول و سردبیر :ایرج جمشیدی
۰۹۱۲۳۸۴5۹۳۷
۲۲۲6۳666
مشاور حقوقی :بهمن رازانی
میدان محسنی ،خیابان شاهنظری ،میدان کاظمی ،پالک ۳
چاپ  :شاخه سبز
توزیع :نشر گستر امروز 6۱۹۳۳۳۳۳

شورای سیاستگذاری
بخش صنعت آسیانیوز ایران

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

یادداشت

بنگاههای دولتی
توسعهگر

بنــگاه هــای کوچــک و زودبــازده از بخــش های بســیار
مهمــی اســت که فعــال ســازی و حمایــت از آنهــا باید در
دکتر مهدی کریمی تفرشی
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
مــی توانــد یکــی از دغدغــه هــای اصلــی تولیدکننــده را برطــرف و مســیر تولیــد را
همــوار نمایــد .بــرای افزایــش قــدرت خریــد مــردم و تشــویق آنهــا بــرای خریــد و
مصــرف کاالهــای ایرانــی و متعاقبــا کمــک بــه تولیــد هــر چــه بیشــتر ایــن کاالهــا،
اعطــای گســترده تســهیالت خریــد کاالی ایرانــی و کارتهــای اعتبــاری عامــل بســیار
موثــری اســت کــه مــی توانــد بــه تحریک تقاضــا برای کاالی داخلــی و اســتفاده از
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
عرصــه تولیــد و صنعــت کشــور اســت کــه ســال هاســت علیرغــم همــه فشــارها،
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
و توجــه بــه صنعتگــران ایرانــی از مهــم تریــن عوامــل بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار
و افزایــش بهــره وری داخلــی اســت.تنوع ابزارهــای تامیــن منابــع مالــی بایــد بــرای
جــذب ســرمایه در دســتور کار قــرار گیــرد .ضمــن اینکــه بایــد در صــدد رفــع موانــع
ســرمایهگذاری 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  ۱۳۹۰در بنگاههایــی بــا کمتــر از  ۴۰۰نفــر 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.

چقدر آب غیرمجاز در تهران مصرف می شود؟
تنهــا در ســه مــاه ابتدایــی امســال ۵۴۳۹
رشــته انشــعاب غیرمجــاز آب در ســطح
اســتان تهــران شناســایی شــده کــه ۲۵۸۳
رشــته انشــعاب پــس از اخــذ جریمــه و طــی
مراحــل قانونــی خریــد انشــعاب بــه مجــاز
تبدیــل شــدهاند و  ۱۲۹۰رشــته انشــعاب
بــه صــورت کامــل قطــع و متخلفــان
جریمه شدند.
بــه گــزارش همشــهری آنالیــن بــه نقــل
از ایســنا ،بــا یــک حســاب سرانگشــتی
میتــوان میــزان تقریبــی مصــرف آب از
طریــق انشــعابهای غیرمجــاز را بــه دســت
آورد؛ اگــر هــر انشــعاب غیرمجــاز را بــرای
یــک خانــوار چهــار نفــره در نظــر بگیریــم و
طبــق الگــوی مصــرف آب ،میــزان مصــرف آن
را  ۱۴هــزار لیتــر لحــاظ کنیــم ،یعنــی در هــر
مــاه چیــزی نزدیــک بــه  ۷۱میلیــون لیتــر
آب از طریــق ایــن انشــعابها مصــرف شــده
اســت .اهمیــت ایــن رقــم آنجــا بیشتــر بــه
چشــم میآیــد کــه بدانیــم متوســط مصــرف
لحظــهای آب کل کالنشــهر تهــران  ۴۲هــزار
لیتــر اســت.
در شــرایطی کــه تهــران بــا معضــل کمبود
منابــع آبــی دســت و پنجــه نــرم میکنــد،
وجــود انشــعابهای غیرمجــاز تهدیــد بزرگــی
اســت کــه بایــد کلیــه نهادهــا و ارگانهــای
ذیربــط بــه آن توجــه داشــته باشــند.
مطابــق قانــون هــر شــخص حقیقــی یــا
حقوقــی کــه بــدون داشــتن انشــعاب مجــاز
و قانونــی بــه مصــرف آب از تاسیســات
آبرســانی شــهری یــا روســتایی اقــدام کنــد
و یــا بــا داشــتن انشــعاب ،بــه مصــرف آب
مغایــر بــا مقــررات (مشــخصات قــراردادی
انشــعاب) مبــادرت کنــد ،مصرفکننــده
غیرمجاز است.
شــامل
غیرمجــاز
انشــعابهای
انشــعابگیری غیرقانونــی از خــط انتقــال،

شــبکه توزیــع ،از مخــزن ،انشــعاب مجــاز،
دســتکاری و تخریــب کنتــور (بــه عنــوان
ابــزار ســنجش و اندازهگیــری مصــرف)،
هدایــت آب تاسیســات آب (بــدون برقــراری
انشــعاب غیرمجــاز) ،مصــرف مــازاد بــر
ظرفیــت هیدرولیــک ،برداشــت غیرمجــاز
از خروجــی علمــک آبرســانی و برداشــت
غیرمجــاز از خروجــی شــیر عمومــی اســت.
محمدرضــا بختیــاری -مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــالب اســتان تهــران -درباره اقدامات
انجــام شــده در ایــن حوزه گفــت :در ایــن
بیــن شــرکتهای آب و فاضــالب بــه عنــوان
متولــی تامیــن و توزیــع آب شــرب بهداشــتی
مــردم نقــش اساســی و غیرقابــل انــکاری در
ایــن امــر دارنــد ،زیــرا از یــک طــرف بــا صرف
هزینههــای گــزاف آب ســالم و قابــل شــرب
را بــه دســت مشــترکان خــود میرســانند و
از طــرف دیگــر بــه دلیــل محدودیتهــای
قانونــی امــکان دریافــت بهــای خدمــات خــود

وعده نوبخت برای پرداخت
دو عیدی به یک قشر خاص
شتســنیم نوشــت :افزایــش  ۷۰درصــدی یارانــه مراکــز
نگهــداری شــبانه روزی معلــوالن ،ســالمندان و بیمــاران روانــی
تصویــب شــد.
قبادیدانــا ،رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور و دبیــر ســتاد
مناسبســازی کشــور ،در هجدهمیــن جلســه ســتاد هماهنگــی

و پیگیــری مناسبســازی کشــور بــا هــدف مناسبســازی
محیــط ،گشــودن درهــای جامعــه بــه روی معلــوالن ،گفــت:
بــا سیاســتهای اخیــر ،ســازمانهای بهزیســتی و کمیتــه
امــداد جهــش خوبــی یافــت .بــر ایــن اســاس مســتمری
مددجویــان از  ۱۳۹۲تــا  ،۱۳۹۹بیــن  ۸تــا  ۱۲برابــر
افزایش یافت.
افزایــش  ۷۰درصــدی یارانــه مراکــز نگهــداری شــبانهروزی
معلــوالن ،ســالمندان و بیمــاران روانــی بــه دســتور دکتــر نوبخت
انجــام شــده اســت.
وی در ادامــه گفــت :از آقــای نوبخــت دو عیــدی بــرای افــراد
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از جمعیــت حــدود  ۲.۲میلیونــی بیــکاران بیش
از  ۹۳درصــد در فاصلــه ســنی  ۱۵تــا  ۳۵ســال
هستند .
بــه گــزارش همشــهری آنالیــن بــه نقــل از
ایســنا ،آنچــه کــه اخیــرا مرکــز آمــار ایــران در
رابطــه بــا وضعیــت نیــروی کار در ایــران در بهــار
امســال منتشــر کــرد نشــان داد کــه  ۶۲.۷میلیــون
نفــر جمعیــت  ۱۵ســاله و بیشــتر هســتند کــه
 ۲۵.۹میلیــون نفــر آنهــا را مجموعــه شــاغالن و
بیــکاران تشــکیل میدهــد؛ بهطوریکــه ۲۳.۶
میلیــون نفــر از آنهــا شــاغل و  ۲.۲میلیــون نفــر
بیکارنــد .در بهــار  ۱۴۰۰نــرخ بیــکاری کاهــش
یافتــه بــود و از  ۹.۸در بهــار ســال گذشــته بــه
 ۸.۸درصــد رســید و بــر جمعیــت شــاغالن افــزوده
شــد.اما بررســی وضعیــت گروههــای ســنی در
بیــن افــراد بیــکار نشــان میدهــد کــه بیــش از
 ۹۳درصــد آنهــا در فاصلــه  ۱۵تــا  ۳۵ســال قــرار
دارنــد؛ بــه گونــهای کــه بیــش از  ۲.۱میلیــون نفــر
از مجمــوع بیــش از  ۲.۲میلیــون نفــری بیــکاران
را تشــکیل مــی دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
بالــغ بــر  ۵۲۸هــزار نفــر از بیــکاران در ســن  ۱۵تــا
 ۲۴ســال قــرار دارنــد کــه البتــه از تعــداد آنهــا در
مقایســه بــا بهــار پارســال حــدود  ۳۲هــزار نفــری
کــم شــده اســت.

را مطابــق قیمــت تمامشــده نیــز ندارنــد.
وی افــزود :در نتیجــه چنانچــه بــا
ایــن اوصــاف بخشــی از ایــن محصــول را
نیــز بــه دلیــل تخلفــات مشــترکان خــود از
دســت رفتــه ببیننــد ،عمـ ً
ال امــکان اســتمرار
خدمترســانی مطلــوب دچــار مخاطــره
می شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان
تهــران بــا بیــان اینکــه بــا وجــود اینکــه
ســاالنه هزینههــای ســنگینی بــرای تصفیــه
و توزیــع آب شــرب در شــبکههای شــهری
و روســتایی پرداخــت میشــود ،گفــت :امــا
قیمــت پاییــن آب مصرفــی مشــترکان نیــز
مانــع رفتــار غیرقانونــی و خــالف شــرع و
عــرف اســتفادهکنندگان غیرمجــاز از آب
شــرب نشــده اســت.
بختیــاری اظهــار کــرد :ایــن در حالــی
اســت کــه بــر اســاس فتــوای بســیاری از
مراجــع تقلیــد اســتفاده غیرمجــاز از آب،

در جمعیــت  ۱۵تــا  ۲۴ســاله بیــکار۳۷۳.۶ ،
هــزار نفــر مــرد و  ۱۵۴.۳هــزار نفــر زن هســتند و
گرچــه از تعــداد مــردان بیــکار در ایــن گروه ســنی
کــم شــده امــا بیــش از  ۳۲هــزار نفــر بــر تعــداد
زنــان فعــال در ایــن گــروه افــزوده شــده اســت.
امــا ســهم  ۱۸تــا  ۳۵ســالهها از بیــکاری بالــغ بــر
 ۱.۶میلیــون نفــر اســت کــه از تعــداد آنهــا نســبت
بــه بهــار پارســال بالــغ بــر  ۱۳۲هــزار نفــر کــم
شــده اســت.
از بیــکاران  ۱۸تــا  ۳۵ســاله بیــش از یــک
میلیــون نفــر مــرد و بالــغ بــر  ۵۲۵هــزار نفــر زن
هســتند کــه در ایــن گــروه ســنی از تعــداد مــردان
بیــکار  ۱۸۷هــزار نفــر کــم شــده ولــی بــر تعــداد
زنــان بیــکار  ۵۵هــزار نفــر افــزوده شــده اســت.

جایــز نبــوده و حــرام اعــالم شــده اســت و
قانــون نیــز اســتفاده غیرمجــاز از آب را عملــی
غیرمتعــارف و مجرمانــه میخوانــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده غیرمجــاز از
آب نهتنهــا موجــب امــکان آلودگــی شــبکه
توزیــع و کاهــش طــول عمــر شــبکه توزیــع
آب بــه علــت انشــعابگیری غیراصولــی
میشــود ،بلکــه هدررفــت آب را افزایــش
میدهــد و بــه دســتگاههای اندازهگیــری
آب نیــز خســارت وارد میکنــد ،اظهــار کــرد:
ایــن اقــدام همچنیــن موجــب اخــالل در
خدماترســانی بــه ســایر زونهــای شــبکه
بــه لحــاظ افــت فشــار وارده بــه شــبکه
میشــود و میــزان آب بــدون درآمــد را
افزایــش میدهــد.
بــه گفتــه بختیــاری شــرکتهای آب و
فاضــالب بــرای مقابلــه بــا اســتفادهکنندگان
غیرمجــاز از آب ،گروههایــی را تــدارک
دیدهانــد تــا بــا گشــتزنی در محدودههــای
تعیینشــده ،انشــعابهای غیرمجــاز را
شناســایی کننــد تــا ضمــن قطــع ایــن
انشــعابها و یــا تبدیــل آنهــا بــه انشــعاب
مجــاز ،امــکان ایــن گونــه اســتفادههای
غیرمجــاز را تــا حــد امــکان کاهــش دهنــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان
تهــران اظهــار کــرد :در ایــن میــان نقــش
دســتگاههای نظارتــی و قضایــی در بهبــود
چنیــن شــرایطی از اهمیت بســزایی برخوردار
اســت و نهادهــای قضایــی میتواننــد در
برخــورد بــا ایــن عمــل خــالف شــرع و
قانــون (انشــعابهای غیرمجــاز) کــه لطمــات
بســیاری بــه ســالمت شــهروندان میتوانــد
وارد کنــد نظــارت و دخالــت اثربخشــی
داشــته باشــند تــا در ســایه در ســایه بهبــود
قوانیــن و تســریع در فرآینــد جلوگیــری از
بــروز تخلفاتــی از ایــن دســت شــاهد ارتقــای
خدماترســانی بــه شــهروندان باشــیم.

دارای معلولیــت خواســتاریم ،مناسبســازی منــزل و خــودروی
شــخصی بــرای ســال  ۱۴۰۰از  ۶هــزار بــه  ۱۲هــزار و طبــق
قانــون ســفرهای درونشــهری و بینشــهری افــراد دارای
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
گفــت :در نتیجــه جلســات متعــدد بــا معلــوالن در ســازمان
برنامــه و بودجــه ۲ ،هزارمیلیــارد تومــان بــرای اجــرای قانــون
حمایــت از معلــوالن مصــوب و اجرایــی شــد،همچنین بــا دو
عیــدی مطــرح شــده نیــز موافقــت میشــود.

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

رشــت -معــاون رئیــس جمهــور گفــت:
در هشــت ســال گذشــته بیــش از ۱۴۰
هــزار واحــد مســکونی بــرای محرومــان
ســاخته و کلیــد  ۷۵هــزار واحــد تحویــل
داده شــده اســت.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر ،محمــد
باقــر نوبخــت پیــش از ظهــر جمعــه در
حاشــیه بهــره بــرداری از طــرح بازســازی
مســاجد قدیمــی رشــت بــا اشــاره بــه
جایــگاه مســاجد ،اظهــار کــرد :مســاجد
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:
بایــد ایــن مــوارد شناســایی و بــرای آنهــا
برنامه ریزی شــود.
معــاون رئیــس جمهــور در ادامــه بــه
برخــی اقدامــات صــورت گرفتــه در هشــت
ســال گذشــته اشــاره کــرد و افزود :ســاخت
ســد ،پــل ،راه آهــن بخشــی از اقدامــات
بــزرگ صــورت گرفتــه در ایــن ســالها
بــوده اســت.
نوبخــت بــا اشــاره بــه اجــرای پروژههــای

ریلــی در اســتانهای همــدان و کرمانشــاه،
گفــت :هفتــم مــرداد مــاه تبریــز نیــز بــه
شــبکه ریلــی متصــل خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت
بیــش از  ۱۴۰هــزار واحــد مســکونی بــرای
محرومــان ســاخته شــده اســت ،اضافــه
کــرد :از ایــن تعــداد کلیــد  ۷۵هــزار واحــد
مســکونی بــه آنهــا تحویــل داده شــده
اســت.
نوبخــت بــا تأکیــد بــر اینکــه خدمــت به
مــردم وظیفــه مســئوالن اســت ،تصریــح
کــرد :در قبــال کارهایــی کــه بــرای مــردم
انجــام میشــوند نبایــد متنــی بــر آنهــا
گذاشــته شــود.

 1/۷هزار میلیارد ریال مطالبات گندمکاران استان سمنان پرداخت شد

ســمنان -ایرنــا -مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان
ســمنان گفــت ۹۱ :درصــد از مطالبــه گنــدمکاران اســتان معــادل
یکهــزار و  ۷۸۳میلیــارد و  ۶۹۱میلیــون ریــال تــا نوزدهــم تیــر
پرداخــت شــد.
محمــد باقــر منوچهــری روز جمعــه در گفــت و گــو بــا ایرنــا
ابــراز داشــت :بیــش از  ۳۸هــزار و  ۹۳۰هــزار تــن گنــدم تاکنــون
از ســوی شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان ســمنان از
گنــدمکاران خریــداری شــد.
وی ادامــه داد :ارزش گنــدم هــای خریــداری شــده در اســتان
ســمنان یکهــزار و  ۹۵۷میلیــارد و  ۶۲۸ریــال بــرآورد مــی شــود
کــه تــا نوزدهــم تیــر بــه طــور متوســط حــدود  ۹۱درصــد از
مطالبــه گندمــکاران اســتان نیز پرداخــت شــد.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانی اســتان ســمنان خاطرنشــان
کــرد :خریــد تضمینــی گنــدم در اســتان از اواخــر بهــار از غــرب
اســتان شــامل شهرســتانهای گرمســار و آرادان آغــاز شــد و
اکنــون خریــد گنــدم در مناطــق شــرقی اســتان ماننــد کالپــوش
میامــی ،شــاهرود و دامغــان همچنــان ادامــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه برداشــت گنــدم در گرمســار و آرادان بــه

پایــان رســید ،اظهــار داشــت ۱۰ :هــزار و  ۹۲۷تــن از کشــاورزان
گرمســاری ،و هفتهــزار و  ۱۱۸تــن از کشــاورزان آرادانــی ،گنــدم
خریــد تضمینــی شــد.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان ســمنان اضافــه
کــرد :تاکنــون  ۹۶۴تــن گنــدم از کشــاورزان شهرســتان ســمنان،
چهــار هــزار و  ۱۶۶تــن از کشــاورزان شــاهرودی ،بــه صــورت

تضمینــی خریــداری شــد.
منوچهــری یــادآور شــد ۲۳۳ :تــن گنــدم خریــد تضمینــی در
اســتان ســمنان مربــوط بــه شهرســتان ســرخه ،یکهــزار و  ۶۹۰تن
مربــوط بــه شهرســتان دامغــان و  ۱۳هــزار و  ۸۲۹تــن مربــوط بــه
شهرســتان میامی اســت.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان ســمنان گفــت:
طبــق مصوبــه جدیــد شــورای عالــی اقتصــاد از یکــم اردیبهشــت
 ، ۱۴۰۰قیمــت هــر کیلوگــرم گنــدم خریــد تضمینــی بــه
پنجهــزار تومــان رســید ،این قیمــت پیــش از ایــن هــر کیلوگــرم
گنــدم  ۲هــزار و  ۵۰۰تومــان بــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ســال  ۹۹مقــدار خریــد تضمینــی گنــدم
از کشــاورزان  ۳۱اســتان بــه هشــت میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن
رســید کــه ارزش ریالــی گندمهــای خریــداری شــده بیــش از
 ۲۰۸هــزار و  ۷۰۰میلیــارد ریــال بــود.
امســال بــر اســاس اعــالم وزارت جهــاد کشــاورزی ۶ ،میلیــون
و  ۱۵۲هــزار هکتــار زمیــن زراعــی زیــر کشــت گنــدم رفتــه
کــه نســبت بــه ســال گذشــته کشــت ایــن محصــول  ۲.۳درصــد
افزایــش داشــته اســت.
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رشد  ۸درصدی اقتصاد چین در  3ماهه دوم 2021
بــا افزایــش فــروش خــرده فروشــی هــا در
طــول ســه مــاه ،اقتصــاد چیــن نزدیــک بــه
۸درصــد رشــد یافت.بــه گــزارش ایبِنــا بــه نقــل
از راشــاتودی ،روز پنجشــنبه دفتــر ملــی آمــار
چیــن گفــت :تولیــد ناخالــص داخلــی ()GDP
چیــن در ســه ماهــه دوم  ۷.۹درصــد افزایــش
یافتــه اســت .نــرخ رشــد نســبت بــه ســه مــاه
اول ســال  ۲۰۲۱بیــش از نصــف کاهــش داشــت.
در ســه ماهــه اول ،اقتصــاد چیــن بــا رشــد بــی
ســابقه  ۱۸.۳درصــدی روبــرو شــده اســت .علــی
رغــم کاهــش ســرعت در ســه ماهــه دوم ،اداره
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.
در همیــن حــال ،پیــش بینــی فــروش خــرده
فروشــی هــای ایــن کشــور مبنــی بــر اینکــه در
ژوئــن نســبت بــه ســال  ،۲۰۲۰بــه  ۱۲.۱درصــد
افزایــش یافتنــد .ســریع تریــن رشــد تولیــد
بــرای نوشــیدنی هــا بــود کــه نســبت بــه ســال
گذشــته  ۲۹.۱درصــد رشــد داشــت ،در حالــی
کــه تولیــدات صنعتــی  ۸.۳درصــد افزایــش
یافــت .آژانــس گمــرک چیــن اخیــرا ً اعــالم
کــرده کــه صــادرات در مــاه ژوئــن  ۳۲.۲درصــد
افزایــش یافتــه ،در حالــی کــه واردات  ۴۳درصــد
افزایــش یافتــه اســت .مقامــات چینــی اخیــرا ً در

تــالش برای نجــات اقتصــاد داخلــی از بالتکلیفی
پســاکرونا ،قــول افزایــش حمایــت از شــرکت
هایــی را داده انــد کــه از افزایــش قیمــت کاالهــا
آســیب دیــده انــد ،عمدتـاً مشــاغل کوچــک امــا
مشــاغلی کــه بــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی،
درآمــد مالیاتــی و مشــاغل کمــک مــی کننــد.
طبــق شــورای دولــت چیــن ،در پایــان مــاه
آوریــل در مجمــوع حــدود  ۱۳۹میلیــون کســب
و کار کوچــک بــه صــورت جداگانــه اداره شــدند.

بــه گــزارش برنا بــه نقــل از راشــاتودی ،روز
پنجشــنبه دفتــر ملــی آمــار چیــن گفــت :تولیــد
ناخالــص داخلــی ( )GDPچیــن در ســه ماهــه
دوم  ۷.۹درصــد افزایــش یافتــه اســت .نــرخ
رشــد نســبت بــه ســه مــاه اول ســال ۲۰۲۱
بیــش از نصــف کاهــش داشــت .در ســه ماهــه
اول ،اقتصاد چیــن با رشــد بی ســابقه ۱۸.۳
درصــدی روبــرو شــده اســت.
علــی رغــم کاهــش ســرعت در ســه ماهــه

دوم ،اداره آمــار در بیانیــه مطبوعاتــی خــود اعالم
کــرد کــه اقتصــاد چیــن بهبــود مداومــی داشــته
اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن گــزارش خاطرنشــان
کــرد کــه هنــوز نگرانــی هــا در مــورد شــیوع
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  ،۲۰۲۰بــه  ۱۲.۱درصــد
افزایــش یافتنــد .ســریع تریــن رشــد تولیــد برای
نوشــیدنی هــا بــود کــه نســبت به ســال گذشــته
 ۲۹.۱درصــد رشــد داشــت ،در حالــی کــه
تولیــدات صنعتــی  ۸.۳درصــد افزایــش یافــت.
آژانس گمرک چیــن اخیــرا ً اعــالم کــرده کــه
صــادرات در مــاه ژوئــن  ۳۲.۲درصــد افزایــش
یافتــه ،در حالــی کــه واردات  ۴۳درصــد افزایــش
یافتــه اســت.
مقامــات چینــی اخیــرا ً در تــالش بــرای نجات
اقتصــاد داخلــی از بالتکلیفــی پســاکرونا ،قــول
افزایــش حمایــت از شــرکت هایــی را داده انــد
کــه از افزایــش قیمت کاالهــا آســیب دیــده انــد،
عمدتــاً مشــاغل کوچــک اما مشــاغلی کــه بــه
رشــد تولیــد ناخالــص داخلی ،درآمد مالیاتــی و
مشــاغل کمــک مــی کنند.
طبــق شــورای دولت چین ،در پایــان مــاه
آوریــل در مجمــوع حــدود  ۱۳۹میلیون کســب
و کار کوچــک بــه صــورت جداگانــه اداره شــدند.

ارونقی خبر داد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

تخصیص الستیک دولتی به کامیونهای
کاالی اساسی ،مشروط به  5سفر شد

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

معــاون فنــی گمــرک ایــران گفــت ۲ :حلقــه
الســتیک بــا نــرخ دولتــی بــه کامیونهایــی کــه ۵
ســرویس کاالی اساســی از بنــدر امام خمینــی (ره)
حمــل کننــد ،اختصــاص مییابــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو و بــه نقــل
از کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران ،مهــرداد
جمال ارونقــی در بازدیــد از مجتمــع بنــدری امــام
خمینــی (ره) افــزود :از ابتــدای امســال تاکنــون
در مجمــوع  ۴میلیــون و  ۸۵۸هــزار تــن کاالی
اساســی شــامل گنــدم ،برنــج ،شــکر خــام ،روغــن
خوراکــی ،ســویا ،کنجالــه ،ذرت و جــو در بنــدر امام
خمینــی تخلیــه شــده کــه در مقایســه بــا مــدت
مشــابه پارســال  ۷درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون همــه تشــریفات
اداری و گمرکــی  ۱.۴میلیــون تــن کاالی اساســی
در بنــدر امــام (ره) انجــام شــده و آمــاده حمــل از
ایــن بنــدر اســت ،ولــی حمــل کاالهایــی کــه در
فضــای غیــر مســقف و بــاز نگهــداری میشــوند در
اولویــت هســتند.
ارونقی خاطرنشــان کــرد :بــا کمــک تمامــی
دســتگاههای اجرایــی الســتیک ،روغــن و ســوخت
کامیــون داران تــا حــدودی حــل شــده و مــا
سپاســگزار راننــدگان در ایــن مســیر هســتیم کــه
در ایــن گرمــای طاقت فرســا در حــال خدمــت
رســانی بــه هموطنــان مــا هســتند.
معــاون فنــی و امــور گمــرکات گمرکــی کشــور
افــزود :روزانــه عــالوه بــر نــاوگان بخــش خصوصی،
نــاوگان راهــداری بــا بــه کار گرفتــن حــدود ۸۵۰
دســتگاه کامیــون در امــر حمــل و نقــل کاالهــای
اساســی از بنــدر امــام خمینــی (ره) بــه نقــاط
کشــور نقــش خوبــی را ایفــا کــرده اســت.
وی گفــت :روزانــه  ۴۰تــا  ۵۰هــزار تــن کاالی
اساســی از ایــن بنــدر روانــه اقصــی نقــاط کشــور
میشــود.
ارونقی ابــرار امیــدواری کــرد :طــی  ۲هفتــه
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  ۵ســرویس از بنــدر
امــام (ره) بــه اســتانهای دیگــر بارگیــری کنــد،
اعطــای روغــن بــه قیمــت کارخانــه بــه کامیــون
داران و همچنیــن تهیــه ســوخت بــرای آنهــا
از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــا انجــام آنهــا
کامیــون داران را نســبت بــه کار دلگرمتــر کــرده
اســت.
غالمرضــا بلوطــی میــرزا ناظــر گمــرکات
خوزســتان نیــز بــا رد شــایعه فاســد شــدن بخشــی
از کاالهــای اساســی در بنــدر امــام (ره) کــه در
معــرض تابــش مســتقیم آفتــاب هســتند ،گفــت:
هــم اکنــون همــه تشــریفات اداری و گمرکــی
 ۱.۴میلیــون تــن کاالی اساســی در بنــدر امــام
خمینــی (ره) انجــام شــده و آمــاده حمــل از ایــن
بنــدر اســت ،ولــی حمــل کاالهایــی کــه در فضــای
غیــر مســقف و بــاز نگهــداری میشــوند در اولویــت
هســتند.
پارســال حــدود  ۱۳.۷میلیــون تــن غــالت و
نهادههــای دامــی وارد کشــور شــد ،ولــی امســال
بــا توجــه بــه خشکســالی و کاهــش شــدید تولیــد
محصــوالت اساســی ،واردات غــالت و نهادههــای
دامــی بــه کشــور افزایــش خواهــد یافــت.

محبــت خــواه ،مدیــرکل راه و شهرســازی
اســتان تهــران گفــت :نبایــد در اجــرای مســکن
مهــر وقفــه ایجــاد میشــد زیــرا ایــن وقفــه ســبب
کاهــش ســاخت و ســاز مســکن در چنــد ســال
اخیــر شــد.
بــه گزارش بــازار ،خلیــل محبــت خــواه بــا
بیــان اینکــه طــی اقداماتــی کــه در ســالهای
اخیــر انجــام شــده اســت ،پرونــده مســکن مهــر در
اســتان تهــران تقریبــا بســته شــد ،گفــت :حــدود
 ۷۰۲واحــد از خانههــای مســکن مهــر باقیمانــده
اســت کــه ایــن تعــداد واحــد مشــکالت حقوقــی
دارنــد و تکلیــف آنهــا پــس از رای در قــوه قضاییه
مشــخص خواهــد شــد.
وی دربــاره مســکنهای مربــوط بــه اقــدام
ملــی توضیــح داد و بیــان کــرد :اســتان تهــران
دارای ســهمیه مشــخص ،یعنــی در حــدود ۷۳
هــزار واحــد بــود کــه  ۲۵هــزار واحــد بــرای شــهر
تهــران و باقــی آنهــا بــرای شــهرهای جدیــد
اســتان در نظــر گرفتــه شــدند.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران
دربــاره رونــد کار و ثبــت نــام در طــرح ملــی
مســکن عنــوان کــرد :متقاضیــان بایــد در بانــک
مســکن افتتــاح حســاب میکردنــد و مبلــغ ۴۰
میلیــون تومــان آورده اولیــه را در ایــن حســاب
قــرار میدادنــد .بــر اســاس آمــار بیــش از ۱۷۲
هــزار نفــر ثبــت نــام کردندکــه البتــه حــدود ۲۰
هــزار نفــر از ایــن افــراد هیــچ گونــه مدارکــی ارائــه
ندادنــد.
وی اشــاره کــرد :در شــهرهای بــاالی ۱۰۰
هــزار نفــر اداره کل راه و شهرســازی متولــی ایــن
کار اســت و در شــهرهای کمتــر از  ۱۰۰هــزار
نفــر بنیــاد مســکن مســئولیت ثبــت نــام و انجــام
عملیــات واگــذاری را برعهــده دارد.
محبــت خــواه بــا اشــاره بــه ایــن کــه بیــش
از  ۱۰هــزار نفــر بــرای طــرح ملــی مســکن در
اســتان تهــران حائــز شــرایط شــدند ،گفــت :تمــام

زمینهــا بــرای ســاخت مســکن در شــهرهای
جدیــد و شهرســتانها بــه جــز شــهر تهــران
آمــاده هســتند و هیــچ مانعــی بــرای ســاخت و
ســاز در شــهرهای اسالمشــهر ،پاکدشــت ،ربــاط
کریــم ،شــهریار ،قرچــک ،نســیم شــهر ،دماونــد،
صفادشــت و فیروزکــوه وجــود نــدارد.
وی دربــاره مشــکالت کمبــود مســکن در
هشــت ســال گذشــته تصریــح کــرد :وقتــی
طرحــی در حــوزه مســکن اجــرا میشــود فــارغ
از اینکــه خــوب یــا بــد باشــد و یــا مدیــران جدیــد
بــه آن اعتقــاد داشــته باشــند یــا نداشــته باشــند
بایــد آن را ادامــه داد .بــه عنــوان مثــال مســکن
مهــر طرحــی بــود کــه تعــداد قابــل توجهــی از
مــردم را صاحــب خانــه کــرد و فــارغ از اینکــه بــه
درســتی اجــرا شــد یــا در اجــرا دچــار مشــکل بود،
بایــد مســئولین جدیــد آن را ادامــه مــی دادنــد.
هرگونــه وقفــه در اجــرای ایــن طرحهــا ســبب
بــروز مشــکل در حــوزه مســکن میشــود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران بــا
تصریــح بــر اینکــه متاســفانه مجموعههــای معتبــر
در حــوزه مســکن نخواســتند طرحهــای دورههــای
گذشــته کــه در رأس آنهــا مســکن مهــر قــرار
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.

کارآفرینان پیشرو از چه امتیازاتی برخوردار می شوند؟
بــا تصویــب سیاســت هــای تشــویق و حمایــت از کارافرینــان
پیشــرو در هیئــت وزیــران ،زمینــه اعطــای تســهیالت صنــدوق
توســعه ملــی و حمایتهــای گمرکــی ،ضمانــت نامــه بینالمللــی و
تکریــم کارآفرینــان نــوآور بــه عنوان اســتاد مدعــو در دانشــگاههای
کشــور فراهــم شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،سیاســتهای اجرایــی تشــویق و حمایــت
از کارآفرینــان پیشــرو بــه پیشــنهاد وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی در نشســت هیــأت وزیــران تصویــب شــد.
مهمتریــن و برجســتهترین شــاخصه ایــن مصوبــه توجــه بــه
فــرد کارآفریــن اســت .ایــن مصوبــه همچنیــن دو حــوزه اصلــی
منزلــت و حمایتهــای مالــی و حقوقــی کارآفرینــان برتــر را
شــامل میشــود کــه حــوزه منزلــت کارآفرینــان برتــر تحــت
عنــوان سیاســتهای 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 میکنــد در بودجــه لحــاظ کنــد؛
عــالوه بــر ایــن کارآفرینــان پیشــرو دارای کارت شناســایی صــادره
تــا یــک رقمــی کــه ســاالنه تعییــن میشــود میتواننــد بــدون
ارائــه وثیقــه ســریعاً وام و تســهیالت دریافــت کننــد.
عیســی منصــوری -معــاون اشــتغال و توســعه کارآفرینــی
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن بــاره مــی
گوید:بنگاههایــی کــه توســط شــخص کارآفریــن ایجــاد
میشــوند ،مشــمول حمایتهــای ایــن مصوبــه هســتند.

وی مــی افزایــد :بــر اســاس ایــن مصوبــه و ابزارهایــی کــه صراحتـاً
در آن قیــد شــده از کارآفرینــان پیشــرو حمایتهــای الزم صــورت
میگیــرد .یکــی از حمایتهــا ایــن اســت کــه وقتــی کارآفریــن
پیشــرو بخواهــد بــه خــارج از کشــور بــرود میتوانــد بــا کارت
شناســایی صــادره بــه راحتــی ویــزای خــود را دریافــت کنــد و بــا
اعتبــاری کــه ایــن کارت دارد ،فــرد کارآفریــن در خــارج از کشــور
نیــز میتوانــد فعالیتهــای خــود را توســعه دهــد.
منصــوری از راهانــدازی ســامانه کارآفرینــان پیشــرو و معرفــی
آنهــا توســط ایــن ســامانه خبــر داده و مــی گویــد :کارآفرینــان
پیشــرو بــا کارت شناســایی معتبــری کــه برایشــان صــادر
میشــود ،در هــر کجــای دنیــا کــه باشــند بــا وارد کــردن کــد

 QRقابــل شناســایی هســتند.
آنطــور کــه معــاون اشــتغال وزیــر کار مــی گویــد بــا ایــن
مصوبــه دانشــگاهها اجــازه خواهنــد داشــت بــه کارآفرینــان
پیشــرو مــدرک افتخــاری بدهنــد و وزارت علــوم نیــز موظــف
اســت چارچوبهــای الزم را بــرای همــکاری و حضــور
کارآفرینــان پیشــرو در دانشــگاهها ،بــدون در نظــر گرفتــن
مــدرک تحصیلــی آنــان ،بــه عنــوان مــدرس یــا اســتاد مدعــو در
حوزههــای مرتبــط بــا فعالیــت کاری یــا حوزههــای کارآفرینــی
فراهم کند.
معــاون اشــتغال وزیــر کار مــی گویــد :بــا توجــه بــه اینکــه
تبصــره  ۱۸بودجــه ســاالنه بــه حمایــت از کارآفرینــان معطــوف
اســت بــا مصوبــه سیاســتهای اجرایــی تشــویق و حمایــت از
کارآفرینــان پیشــرو ســازمان برنامــه و بودجــه موظــف اســت
بودجــه مربــوط بــه حمایــت از کارآفرینــان را کــه وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی پیشــنهاد میکنــد در بودجــه لحــاظ کننــد.
در راســتای حمایــت از کارآفرینــان پیشــرو و نــوآور همچنیــن
صــدور ضمانتنامــه تــا ســقف  ۵۰میلیــارد تومــان و اعطــای
مشــوقهای بیمــهای 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.
کارآفرینــان پیشــرو مــی تواننــد در راســتای اجــرای
مســئولیتهای اجتماعــی ،بــه راهانــدازی مراکــز نــوآوری ،باشــگاه
کارآفرینــان نوجــوان ،مراکــز رشــد کارآفرینــی یا باشــگاه صــادرات
در منطقــه خــود ،اقــدام کننــد.
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رئیس اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی:

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

رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان تجهیــزات پزشــکی گفــت۲ :
تــا ۳ســال دیگــر ،نــاوگان تجهیــزات تشــخیصی و درمانــی در ایــران از رده
خــارج میشــود و مراکــز درمانــی دچــار مشــکل میشــوند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران ،ابوالفتــح صانعــی گفــت ۵۰ :تــا  ۵۱درصــد از اعتبــار ارزی
بــرای واردات اقــالم مــورد نیــاز بیمارســتانها در ایــران ،بــه تجهیــزات پزشــکی
و  ۴۹درصــد بــه ملزومــات پزشــکی تخصیــص داده میشــود .یعنــی اقــالم
یــک بــار مصــرف مثــل اقالمــی کــه در بــدن بیمــار جایگــذاری میشــود از
قبیــل اســتنت هــای قلبــی ایمپلنتهــای ارتوپــدی یــا لنزهــای چشــمی و یــا
یــک بــار مصرفــی کــه دررونــد درمــان بیمــار اســتفاده و دور انداختــه میشــود
مثــل کاتاتــر هــای قلبــی ،کاتاترهــای بیهوشــی ،نخهــای جراحــی غیرعمومــی
و تخصصــی و اقــالم مــورد مصــرف در بخشهــای ویــژه و خــاص.
وی افــزود :از ســال  ،۹۷واردات تجهیــزات پزشــکی از دایــره مشــموالن
دریافــت ارز دولتــی خــارج شــده و واردکننــدگان بایــد ارز نیمایــی دریافــت
کننــد .بــه دالیــل مختلــف ،شــرکتهای واردکننــده بــا دریافــت ارز نیمایــی
بــه جــای ارز دولتــی موافقنــد و اســتقبال میکننــد امــا بــا مالحظــات پیــش
بینــی ردیــف بودجــه ایــن اقــالم مشــکل ،فاصلــه حــدودا ً  ۶برابــری ارز نیمایــی
بــا ارز دولتــی اســت و اینکــه هیــچ اعتبــاری بــرای پــر کــردن ایــن فاصلــه
پیــش بینــی نشــده اســت.
رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان تجهیــزات پزشــکی گفــت:
مراکــز درمانــی در ایــران ،کــه حتــی در ســالهای گذشــته ،بــا نرخهــای
کمتــر بــرای ارز ،بــا کســری بودجــه دســت و پنجــه نــرم میکردنــد ،امــروز
بــا توجــه بــه قیمــت ارز ،تــوان خریــد تجهیزاتــی کــه بــا ارز نیمایــی خریــداری
میشــود را ندارنــد.
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  ۷تــا  ۸ســال اســت .ایــن یعنــی ،تجهیزاتــی کــه در
ســال  ۹۷و پیــش از آن توســط مراکــز درمانــی خریــده شــده ،رو بــه اســتهالک
اســت و  ۲تــا  ۳ســال دیگــر ،نــاوگان تجهیــزات تشــخیصی و درمانــی در ایــران
از رده خــارج میشــود و مراکــز درمانــی دچــار مشــکل میشــوند .بنابرایــن
بایــد بــه طــور جــدی بــرای پــر کــردن شــکاف  ۵تــا  ۶برابــری قیمــت ایــن
تجهیــزات نســبت بــه ســالهای گذشــته ،فکــری کــرد.
صانعــی ادامــه داد :همــه دربــاره کمبودهــای اعتبــاری کشــور آگاهــی داریم.
فــروش نفــت در کشــور بــه کمتریــن میــزان رســیده و تحریمهــا ســطح
درآمــد دولــت را کاهــش داده اســت .امــا بایــد بدانیــم موضــوع درمــان ،یــک
اولویــت اســت و اگــر امــروز بــرای شــکاف ارز  ۴۲۰۰تومانــی و نیمایــی در
زمینــه تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی فکــری نکنیــم ،در آینــده نزدیــک دچار
بحــران در تأمیــن ایــن اقــالم خواهیــم شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :امــروز هــم کمبودهایــی گــزارش شــده اســت و
اگــر دولتمــردان و نماینــدگان مجلــس فکــری نکننــد ،ایــن کمبودهــا در
تأمیــن ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی عمیــق میشــود .ایــن موضــوع،
موضوعــی بــرای دعــوای مجلــس و دولــت بــر ســر بودجــه نیســت بلکــه
یــک اولویــت ملــی اســت و بــه رســیدگی فــوری نیــاز دارد .مــردم بیمارنــد
و درگیر کرونا شــدهاند .مســئولیت رســیدگی بــه ایــن مــردم در شــرایط
همهگیری کرونا بــا مســئوالن اســت.
قطعی برق و تجهیزات پزشکی
صانعــی دربــاره تأثیــر قطعــی بــر تجهیزات پزشــکی تصریــح کــرد :تجهیزات
پزشــکی از جملــه دســتگاههای احیــا بــا ژنراتورهــای بــرق اضطــراری کار
میکنــد مگــر اینکــه دســتگاهها کیفیــت پایینــی داشــته یــا ژنراتورهــای
بــرق ظرفیــت پایینــی داشــته باشــد .امــا بــه طــور کلــی در مراکــز درمانــی،
ژانراتورهایــی پیشبینــی میشــود کــه صرفــاً مختــص تأمیــن روشــنایی
نیســت .ایــن ژنراتورهــا بــه انــدازهای قــدرت دارد کــه دســتگاههای حیاتــی
بــا قطــع بــرق ،قطــع نشــود و چرخــه درمــان و خدمــات رســانی بــه بیمــاران
ادامــه پیــدا کنــد.
وی ادامــه داد :همــه بیمارســتانها و مراکــز درمانــی بــرق اضطــراری را،
نــه در ســطح روشــنایی یــک ســاختمان اداری ،بلکــه در ســطح تأمیــن بــرق
دســتگاهها و تجهیــزات پزشــکی پیشبینــی میکننــد .دســتگاهها احیــا
و دســتگاههای الکتروشــوک یــا ونیتالتــور در زمــان قطعــی بــرق بــا توجــه
پیشبینیهــای انجــام شــده در مراکــز درمانــی و بیمارســتانها پشــتیبانی
میشــود و بعیــد میدانــم بیمارســتانی خــارج از ایــن اســتاندارد ،ژنراتــور
پیشبینــی کنــد .شــاید در بعضــی مــوارد مدیریــت نشــده و غفلــت شــده
اســت.
رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان تجهیــزات پزشــکی گفــت:
کلیــه تجهیــزات پزشــکی از جملــه دســتگاههای احیــا ،الکتــرو شــوک و کمک
تنفســی در زمــان قطــع بــرق بــا ژنراتورهــای بــرق اضطــراری کار میکننــد؛
البتــه بســته بــه تکنولــوژی و کیفیــت دســتگاهها نحــوه در مــدار قــرار گرفتــن
و زمــان راه انــدازی اضطــراری  ۳ثانیــه و مــدت در مــدار گرفتن کل بیمارســتان
پــس از قطــع بــرق حداکثــر  ۴۰ثانیــه اســت.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه ضــرورت بــاالی وجــود ایــن ژنراتورهــا بعیــد
بــه نظــر میرســد کــه مرکــز درمانــی مجهــز بــه ایــن سیســتمها نباشــد و
برخــی بیمارســتانها بــا نصــب ژنراتورهــای بــرق بــا ســایز بزرگتــر عــالوه
بــر تأمیــن بــرق اداری و دســتگاههای اتــاق عمــل و بخشهــای ویــژه حتــی
میتواننــد بــرق کلیــه تجهیــزات  ۳فــاز بیمارســتانی ماننــد تأسیســات عظیــم
و زیــر ســاختی بیمارســتان از جملــه دســتگاه اکســیژن ســاز را تأمیــن نمایند.
صانعــی افــزود :حتــی در حــال حاضــر برخــی بیمارســتانها بــا نصــب
 UPSمجهــز بــه ترانــس بــرای پیــش بینــی حالــت بحــران(در زمــان
قطعــی بــرق و عــدم در مــدار قــر ار گرفتــن ژنراتــور اضطــراری بــرای
تأمیــن نیــاز دســتگاههای تنفســی و احیــا بــرای مــدت  ۱۵تــا  ۲۰دقیقــه)
الزامــات اضطــراری را کامــ ً
ال رعایــت کردهانــد .از عوامــل بســیار ضــروری،
ســرویس نگهــداری بــه موقــع و تهویــه مناســب محــل ژنراتورهــای
برق اضطراری است.
تأمین ونتیالتور
رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان تجهیــزات پزشــکی یــادآور شــد :در ایــران
دو تولیدکننــده ونتیالتــور داریــم کــه میتوانســتند پیــش از همهگیــری
بیماری کرونــا در جهــان ،نیــاز کشــور را تأمیــن کننــد و واردات بــه میــزان
محــدود انجــام میشــد .ایــن شــرکتها بیــش از ســه ســال اســت کــه در
ایــران ونیتالتــور تولیــد میکننــد .همهگیــری کوویــد  ۱۹-و غیرعــادی شــدن
شــرایط باعــث شــد ونیتالتــور بــه کشــور وارد کنیــم.
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رئالیسم جادویی مشرق زمین در «بووگی ووگی برادوی»

آرش ســنجابی کارگــردان نمایــش «بووگــی
ووگــی بــرادوی» بــا اشــاره بــه ویژگیهــای ایــن
اثــر نمایشــی عنــوان کــرد در ایــن اجــرا از بازیگرانی
دعــوت بــه همــکاری کــرده کــه مناســب ایفــای
نقشهــای مــد نظــرش باشــند.
آرش ســنجابی نویســنده و کارگــردان نمایــش
«بووگی ووگی بــرادوی» کــه از  ۲۲تیرمــاه اجــرای
خــود را در عمارت نوفل لوشــاتو آغاز کــرده
اســت دربــاره از ســرگیری فعالیتهــای تئاتــری
در تماشــاخانههای خصوصــی به خبرنــگار
مهر گفــت :معتقــدم اولیــن گروهــی کــه
ســر تعظیــم در مقابــل قانــون فــرود آورده
جامعه تئاتــری بــوده اســت کــه پذیرفتنــد بــا ۵۰
درصــد ظرفیــت اجــرا برونــد؛ ایــن یعنــی پذیــرش
قانــون .امــا در شــرایطی کــه اماکــن ،رســتورانها،
پاســاژها و بــازار تهــران بســته باشــد خــود مــن بــه
عنــوان یــک تئاتــری اجــرا نمــیروم امــا معتقــدم
وقتــی کــه مجبــور شــویم اجرایــی را بــا ایــن همــه
هزینــه و تنهــا بــا  ۵۰درصــد بلیــت فروشــی کــه
آن هــم معلــوم نیســت چقــدر از همیــن ظرفیــت
خریــداری شــود ،بــه ایــن بهانــه کــه شــهر قرمــز
اســت تعطیــل کنیــم در حالــی کــه هیــچ صنفــی

مقــررات آن را رعایــت نمیکنــد ،دچــار بــی قانونــی
شــدهایم .تــا همیــن جــا هــم اجــرای نمایــش
«بووگی ووگی بــرادوی» یــک هفتــه بــه تعویــق
افتــاده اســت و همیــن یــک هفتــه  ۱۵میلیــون
تومــان در زمینــه تبلیغــات بــه مــن ضربــه زد.
وی دربــاره انتخــاب نــام نمایشــنامه توضیــح
داد :بووگی ووگی یــک رقــص آمریکایــی اســت
کــه توســط سیاهپوســتان انجــام میگیــرد
و «بووگی ووگی بــرادوی» نیــز تابلــوی
معروف پیت مندریان اســت کــه وقتــی بــه
نیویــورک میآیــد همزمــان هــم شــیفته ایــن
ریتــم موســیقایی میشــود و هــم شــیفته برادوی و
تلفیــق ایــن  ۲منجــر بــه خلــق یــک تابلــو نقاشــی
میشــود کــه شــامل خطــوط خــاص افقــی و
عمــودی و مربــع و مســتطیلهایی در کنــار
یکدیگــر اســت.
ایــن کارگــردان تئاتــر دربــاره مضمــون و
ویژگیهــای نمایــش بیــان کــرد :ایــن نمایــش
نیــز مثــل کارهــای دیگــر مــن در فضــای رئالیســم
جادویــی مشــرق زمیــن روی صحنــه مــیرود.
نمایــش  ۸بازیگــر اصلــی و  ۳بازیگــر فــرم دارد
امــا نکتــه مــورد توجــه ایــن اســت کــه نمایــش در

فضــای بیــن مــدرن و کالســیک حرکــت میکنــد و
در طراحیهــا و بازیهــا و خود متن مــدام بیــن
ایــن  ۲فضــا حرکــت میکنیــم تــا جایــی کــه در
هــم تلفیــق میشــوند و دیگــر نمیتــوان آنهــا را از
هــم تشــخیص داد.
ســنجابی ادامــه داد :در ایــن اثــر نمایشــی
گروه بوکوحرام کــه یــک گــروه افــراط گــرا و
شورشــی نیجریــه هســتند جمعــی از دختــران را
ربودهانــد و ایــن دختــران در موقعیتــی کــه زیــاد
قصه گو نیســت و فضایــی مــدرن دارد راوی
داســتان هســتند و از جایــی بــه بعــد ایــن مردهــا
هســتند کــه جلــو ایــن دختــران کــم میآورنــد.
ایــن گــروه ،دخترانــی را در مکانی تخیلی بــه
نام بووگی ووگی برادوی اســیر میکننــد و
داســتان نمایــش در آنجــا اتفــاق میافتد.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 میکنــم.
حتــی در شــرایط فعلــی بــاز هــم برایم ســخت نبود
کــه بخواهــم از نامهــا 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
بــودم کــه در بازیگرانــی کــه انتخــاب شــدهاند،
وجــود دارد .همچنیــن اتفاق ـاً تعــدادی از بازیگــران
نمایــش مثــل صبــا ایزدپنــاه  ۱۵ســال اســت کــه
ســابقه بازیگــری دارد .هانیــه مقــدم و ســهیل بابایی
و نازنیــن صلــح جــو نیــز سالهاســت 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
مناســب ایفای نقشهایی مدنظــرم باشــد.
در خالصــه داســتان نمایــش آمــده اســت:
خیانــت مردهــا روی ماه اثــر مــیذاره؛ خســته و
ضعیــف و کدرش میکنــه!
بازیگــران نمایــش بــه ترتیــب حــروف الفبــا
صبــا ایزدپنــاه ،ســهیل بابایــی ،پردیــس زارع،
علی زنــدی ،نازنیــن صلــح جــو ،بهــزاد عبــدی،
نــادر فــالح ،پریســا محســنی ،هانیــه مقدم هســتند.

 5طرح رویداد فرنو
در حوزه شخصیت پردازی بازارپردازی شدند

پــس از برگــزاری نشســت ارائــه نهایــی طرحهــای رویــداد فرنــو
شــخصیتپردازی بــا حضــور ریاســت ســازمان تبلیغــات اســالمی ،اولیــن
ـی پنــج طــرح منتخــب در مجموعــه فرهنگــی -ورزشــی
جلســه ارائــه تخصصـ ِ
شــهید چمــران برگــزار شــد.به گزارش خبرنــگار مهــر ،پــس از برگــزاری
نشســت ارائــه نهایــی طرحهــای رویــداد فرنــو شــخصیتپردازی بــا حضــور
تخصصــی پنــج
ریاســت ســازمان تبلیغــات اســالمی ،اولیــن جلســه ارائــه
ِ
طــرح منتخــب در مجموعــه فرهنگــی -ورزشــی شــهید چمــران وابســته بــه
هلدینــگ تفریحــی ســیاحتی پارســیان بنیــاد مســتضعفان در تاریــخ  ۲۱تیــر
 ۱۴۰۰برگزار شد.
روابــط عمومــی دبیرخانــه جشــنواره بازارپــردازی تهــران ،تاکیــد کــرد
بنیــاد مجموعــه فرهنگــی  -ورزشــی شــهید چمــران بــا هــدف توجــه بــه
شخصیتســازی در حــوزه فعالیتهــای تفریحــی ،ورزشــی و ســرگرمی مرتبــط
بــا خانــواده و کــودکان ،در حیــن برگــزاری رویــداد فرنــو شــخصیتپردازی،
نیازمنــدی فرهنگــی خــود را بــه ایــن رویــداد اعــالن کــرده بــود کــه پــس از
برگــزاری نشســت نهایــی ،پنــج تیــم منتخــب کــه شــخصیتپردازی متناســب
بــا موضــوع شخصیتســازی فعالیتهــای تفریحی-ورزشی-ســرگرمی خانــواده
و کــودکان انجــام داده بودنــد ،بــه صــورت تخصصــی در ایــن جلســه ،طرحهــای
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؛ طرحهــای ارائــه شــده را مــورد بحــث
و تبادلنظــر قراردادنــد کــه در ادامــه ،متناســب بــا هــر موضــوع ارائــه شــده،
ســازوکارهای همــکاری مجموعــه شــهید چمــران جهــت توســعه طرحهــای
شــخصیتپردازی مشــخص خواهــد شــد.
در ایــن جلســه ارائــه تخصصــی ،پنــج تیــم حضــور داشــتند کــه ســه تیــم
آن از تهــران و دو تیــم از اســتانهای گیــالن و فــارس بــه صــورت آنالیــن
طــرح خــود را ارائــه کردنــد .تیمهــای ارائــه دهنــده در جلســه ارائــه تخصصــی
عبارتنــد از:
 تیــم ســتایش ســبحان :ایــن تیــم طــراح دو شــخصیت ســتایش وســبحان کــه فرزنــدان یــک خانــواده هســتند و متناســب بــا شــخصیتهای
طراحــی شــده ،محصــوالت متنــوع فرهنگــی شــامل لــوازم التحریــر ،دفترچــه،
لــوازم جانبــی شــخصی و دکوراســیون اتــاق کــودک ،میگیمهــای موبایلــی،
بازیهــای واقعیــت افــزوده و مــوارد مشــابه تولیــد شــده اســت.
 تیــم طاهــا اســتودیو :ایــن تیــم ،طــراح یــک داســتان تخیلــی اســت کــه ۵شــخصیت در آن داســتان ،در تقابــل نیروهــای ســازنده و مخــرب حرکــت
میکنــد .از ایــن  ۵شــخصیت ۴ ،شــخصیت در ارتبــاط و تعامــل خانوادگــی
معرفــی شــدهاند و ایــن تعامــل خانوادگــی آنهــا ،در پیشــرفت داســتان
تاثیرمثبــت و ســازنده دارد -.تیــم افــرا :ایــن تیــم ،طــراح شــخصیتهای
عروســکی بــرای آمــوزش و ارتقــا ســواد عمومــی کــودکان نســبت بــه
میکروبهــا و باکتریهــا از طریــق انجــام نمایشهــای عروســکی اســت -.تیــم
مهــاد :ایــن تیــم ،طــراح سلســلهای از شــخصیتهای داســتانهای قرآنــی
اســت کــه فرصــت شخصیتســازی حــوزه کــودک بــا محوریــت داســتانها
و مفاهیــم قرآنــی در قالــب فعالیتهــای تفریحــی و ســرگرمی را فراهــم آورده
اســت -.تیــم شــاماران :شــخصیتهای افســانهای بومــی و محلــی بــا هــدف
مانــدگار کــردن افســانههای بومــی در ادبیــات کــودک و توجــه بــه تقویــت
قــوای خالقانــه کــودکان بــرای پــرورش مهارتهــای زندگــی از طریــق ارائــه
کتابهــای تصویــری و مجموعههــای پادکســبت داســتانهای کــودک بــه
کــودکان طراحــی کــرده اســت.نکته حائــز اهمیــت در ارائــه ایــن تیمهــا ،توجــه
بــه ظرفیــت شــخصیتپردازی بــه عنــوان کانــون محــوری برای توســعه سلســله
فعالیتهــای تفریحی-سرگرمی-ورزشــی اســت تــا از طریــق شــخصیتهای
طراحــی شــده ،امــکان همبســتگی و همراهســازی مخاطبــان بــا فعالیتهــای
تفریحی-سرگرمی-ورزشــی فراهــم شــود.

آخرین وضعیت ثبتنام آثار در سی و چهارمین
جشنواره فیلم کودک و نوجوان

مدیــر دبیرخانــه ســیوچهارمین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودک و نوجــوان تعــداد
آثــار متقاضــی حضــور در جشــنواره را تــا بــه امــروز،
بــه تفکیــک هــر بخــش بیــان کــرد .بــه گــزارش
ایســنا بــه نقــل از ســتاد اطالعرســانی جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان،
«ســیمون ســیمونیان» مدیــر دبیرخانــه جشــنواره
ســی و چهــارم ،دربــاره اســتقبال فیلمســازان از
جشــنواره و تعــداد آثــاری کــه بــرای شــرکت در ایــن
رویــداد ســینمایی بــه دبیرخانه رســیده اســت ،گفت:
هنــوز مــدت کمــی از اعــالم فراخــوان ارســال اثــر
گذشــته اســت .امــا تــا روز ،سهشــنبه  ۲۲تیرمــاه،
حــدود صــد فیلمســاز بــا ارســال اثــر متقاضــی
حضــور در ســیوچهارمین دوره از جشــنواره شــدند.

مدیــر دبیرخانــه ایــن جشــنواره تعــداد آثــار رســیده
در هــر بخــش را بــه تفکیــک بیــان کــرد ۷۲ :عنــوان
در بخــش «فیلمهــای کوتــاه»۱۶ ،عنــوان در بخــش
«پویانمایــی کوتــاه» ۵ ،عنوان در بخش «ســینمایی»
و  ۵عنــوان فیلــم بلنــد داســتانی ،تــا سهشــنبه ۲۲
تیرمــاه بــرای رقابــت در ایــن جشــنواره ثبــت نــام
کردهاند.ســیمونیان بــا ارائــه آمــاری در مقایســه بــا
دوره ســی و ســوم ایــن رویــداد ســینمایی گفــت :در
سیوســومین دوره جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان کــه ســال گذشــته برگــزار
شــد ،فیلمهــای متقاضــی حضــور در ایــن رویــداد
در بخــش «فیلــم کوتــاه» ۳۲۲ ،اثــر و در بخــش
«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 میدهــد
کــه علیرغــم شــرایط همهگیــری بیمــاری «کرونــا»،
تولیــد و فعالیــت در حــوزه فیلمهــای کــودک ،از
ســال گذشــته بیشــتر بــوده و آمــار قابــل قبولــی
داشــته اســت.گفتنی اســت؛ آخریــن مهلــت ثبتنــام
در جشــنواره و ارائــه فیلــم (اعــم از ایرانــی یــا
خارجــی) ۳۱ ،مــرداد مــاه ســال  ۱۴۰۰خواهــد بــود.
ســی و چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ،ایــن جشــنواره از  ۱۶تــا ۲۱
مهــر  ۸( ۱۴۰۰تــا  ۱۳اکتبــر  )۲۰۲۱بــا مشــارکت
ســازمان ســینمایی ،بنیــاد ســینمایی فارابــی و
شــهرداری اصفهــان ،در دو بخــش مســابقه ایــران و
مســابقه بینالملــل ،برگــزار خواهــد شــد.

تهــران -ایرنــا« -خــط باریــک قرمــز»
کــه ایــن روزهــا بــر پــرده اکــران نقــرهای
هنــر و تجربــه قــرار دارد ،یــک ســوال
ســخت را دنبــال میکنــد :آیــا میتــوان
غیرممکــن را بــه ممکــن بــدل ســاخت؟
قرمز بــه
باریــک
فیلم خــط
کارگردانی فــرزاد خوشدســت که ایــن
روزهــا بــر پــرده اکــران ســینمای هنــر
و تجربــه قــرار دارد ،داســتان یــک گــروه
مجــرم نوجــوان در زنــدان اســت کــه بــا
کمــک چنــد مربــی نمایــش تصمیــم
میگیرنــد یــک نمایــش را روی صحنــه
ببرنــد تــا اگــر موفــق بــود ،بــه ایــن بهانــه
و بــرای اجــرا یــک روز از زنــدان خــارج
شــوند.
البتــه پــس از آن کــه قــرار میشــود
تــا یــک روز بــرای اجــرای نمایــش از
زنــدان خــارج شــوند ،برخــی از آنهــا
تصمیــم میگیرنــد بــا اســتفاده از ایــن
موقعیــت از زنــدان فــرار کننــد.
خــط باریــک قرمــز چهارمیــن فیلــم
بلنــد مســتند فرزاد خوشدســت اســت که
بــر پایــه تئــوری ســایکودرام و بــا هــدف
نمایشدرمانــی ســاخته شــده اســت و
تولیــد آن بــه مــدت چهارســال بــه طــول
انجامیــد .ایــن فیلــم پــس از رونمائــی در
ســی و هفتمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم
فجــر توانســت بهعنــوان اولیــن مســتند
ایرانــی جایــزه نتپــک (ســازمان توســعه
ســینمای آسیا  -اقیانوســیه) را دریافــت
کنــد.
اکــران و بازتابهــای ایــن مســتند
ســینمایی کــه در کانــون اصــالح و تربیت
تهــران (زنــدان نوجوانــان خالفــکار)
ســاخته شــده اســت باعــث شــد تــا
در ســال  ۱۳۹۹یــک نوجــوان کــه در
کانــون اصــالح و تربیــت بــه جــرم قتــل
حکــم اعدامــش صــادر شــده بــود ،نجــات
پیدا کند.
اساســا در تعریــف از ایــن اثــر میتــوان
از میــدان ســختی کــه کارگــردان بــرای
روایــت انتخــاب کــرده و هــدف واالیــی
کــه بــه دنبــال آن بــوده (اثرگــذاری
بــر نوجوانــان بزهــکار و مجــرم و تبدیــل
غیرممکــن بــه ممکــن  -اشــاره ای کــه
چندیــن بــار در ایــن فیلــم از ســوی
نوجوانــان و مطــرح میشــود -بــوده
اســت) نــام بــرد؛ ســاخت چنیــن فیلمــی،
اصــ ً
ال ســاده نیســت چــرا کــه عــالوه
بــر فرآینــد اداری و قضایــی بــرای ورود
بــه کانــون اصــالح و تربیــت ،ممارســت
بــرای همــکاری بــا نوجوانانــی کــه دچــار
اختــالل ســلوک بــوده یا دارای شــخصیت
ضداجتماعــی هســتند کار بســیار

نگاهی به فیلم مستند

آیا میتوان غیرم
بدل سا

دشواری است.
ضمــن ایــن کــه در ایــن شــکل از
تولیــد فیلــم مســتند همــواره بیــم ایــن
موضــوع وجــود دارد کــه پیامدهــا و آثــار
امیدبخشــی بــه آدم هایــی کــه انتخــاب
و چــارهای جــز طــی کــردن دوران
محکومیــت خــود دارنــد ،چــه عواقبــی را
بــه دنبــال خواهــد داشــت.

از ســوی دیگــر ســیطره نــگاه مجــرم و
گنهکار بــه آدمهایــی کــه ســهوا یــا بــر
اثــر یــک اتفــاق مرتکــب جــرم شــدهاند
همــواره ایــن دغدغــه را بــرای جامعــه
شناســی برجســته ســاخته اســت کــه
جامعــه نبایــد یــک انحــراف اولیــه
(انحرافــی کــه بــرای اولیــن بــار بــه هــر
دلیــل رخ داد و میتوانــد قابــل اغمــاض

دلیل بیکیفیت شدن آثار افرادی چون مهران مدیری
و رامبد جوان
یــک فیلمنامهنویــس بــا اشــاره بــه کاهــش کیفیــت ســریالهای
کمــدی دربــاره آثــار شــبکه نمایــش خانگــی بیــان کــرد کــه برخــی
فکــر کردهانــد چــون محبــوب هســتند هــر کاری بســازند الزامــا
مخاطــب آن را میبیند.کایــدان در پاســخ بــه ســوالی بــه کاهــش
کیفیــت کمدیهــای شــبکه نمایــش خانگــی مثــل آثــار مهــران
مدیــری و رامبــد جــوان عنــوان کــرد :خیلیهــا در مســیر کمــدی
انگیزههایشــان را از دســتت دادهانــد و حتــی انگیزههــا متفــاوت شــده
اســت .زمانــی دغدغــه برخــی کارگردانــان جــذب مخاطــب بود امــا االن
میگوینــد مخاطــب دارنــد و ایــن بزرگتریــن آفــت یــک هنرمند اســت.
وی اضافــه کــرد :خیلــی از دوســتان را دیــدهام کــه فکــر کردهانــد
چــون محبــوب هســتند هــر کاری بســازند الزام ـاً مخاطــب میبینــد
اما مخاطــب میفهمــد ســازنده دنبــال پــول و اقتصاد اســت.
نویســنده «ســقوط یــک فرشــته» درباره اینکــه چــرا ایــن افــراد کــه
پروژههــای مختلفــی دارنــد بــه دنبــال پــول بیشــتر هســتند گفــت:
ایــن بحــث برانگیــز اســت کــه چــرا ایــن میــزان دارایــی برایشــان کــم
اســت و یــا ایــن توهــم از کجــا میآیــد کــه فکــر میکنیــد کاری قائــم
بــه شــخص اســت و هــر کاری بســازند بایــد مخاطــب بپســندد .حتــی
مشــخص نیســت که فــرد چــرا فکــر میکنــد کــه اینقــدر ســوپرمن
اســت کــه میتوانــد چنــد کار بــا هــم داشــته باشــد .ایــن تفکــر از
کجــا میآیــد کــه مــا میفهمیــم و باقــی نمیفهمنــد و چــون الیــک
میگیــرم هــر کاری بســازیم از مــن میپســندند .در حالیکــه مــردم
اینقــدر خســته و بــی حوصلــه و بیاعتمادنــد کــه هیــچ تعارفــی ندارنــد
و هــر چقــدر دســت و پــا بزنیــد اگــر کاری نپســندند بــه راحتــی کنــار
میگذارنــد.وی در حــوزه نــگارش فیلمنامههــای طنــز و ضعــف در ایــن
حــوزه نیــز بیــان کرد :کمبــود نیــروی انســانی در عرصــه کمدی داریــم
چــه در نــگارش و چــه بخشهــای دیگــر .در هالیــوود  ۱۲هــزار نفــر
در بخشهــا و ژانرهــای مختلــف بــه نــگارش مشــغول هســتند .گاهــی
نویســندگان خیلــی متمرکــز فقــط روی یــک پــروژه مثــل فرنــدز کار
کــرده ،تخصصیتــر عمــل میکننــد و همــان یــک مجموعــه را کار
میکننــد و ترجیــح میدهنــد در همــان گونــه متخصــص شــوند.
طنزنویسهای خوب مثل خشایار الوند را از دست دادهایم
کایــدان اضافــه کــرد :در ایــران کســانی کــه کار مســتقل و حرفــهای
میکننــد بیشــتر از  ۲۰یــا  ۳۰نفــر نمیشــوند .امثال خشــایار الونــد را

و برخــی کمدینویسهــای خــوب را از دســت دادهایــم ،برخــی
مهاجــرت کردهانــد و ایــن باعــث میشــود تعــداد محــدود شــود .بــرای
همیــن نویســنده در اینجــا نمیتوانــد متمرکــز عمــل کنــد و خــود مــن
گاهــی مجبــور بــودهام همزمــان ســه کار داشــته باشــم.
وی در بخــش دیگــر درباره کیفیــت پاییــن کمدیهــای
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
عمــل اســت و در نهایــت بازیگــری کــه بــه هــر دلیلــی بــا تلویزیــون
مشــکل دارد ترجیــح میدهــد در شــبکه خانگــی کار کنــد.
ایــن نویســنده اضافــه کــرد :بخشــی هــم بــه متنهایــی مربــوط
میشــود کــه خیلــی دغدغــه منــد نیســت و یــا حتــی قصههــای
دغدغــه منــد در حــوزه اقتصــاد و معیشــت در پرداخــت بــه درســتی
اجــرا نمیشــود .اجرایــش کار فــرم اســت .کمــدی بــه آن معنــا داری
دکوپــاژ اســت .آنهــا هــم کــه داریــم انگیزههــای خــود را از دســت
دادهانــد و دغدغهمندیهــای دیگــری دارنــد.
وی در پایــان بــا اشــاره به موقعیتهــای تکــرار شــده در
کمدیها اظهــار کــرد :کمتــر متنــی داریــم کــه مخاطــب را بشناســد،
مــا زمانــی بــا موقعیتهــای نوســتالژی دهــه  ۶۰خیلــی میخندیدیــم
امــا مخاطــب دهــه  ۸۰و  ۹۰کــه االن ده ســال دارد را نبایــد نادیــده
بگیریــم .شــیره آن کارهــا را هــم کشــیدهایم مخاطــب نمونههــای
خــوب دیــده و اشــباع اســت.

اولین خبر رسمی از فیلم رخشان بنی اعتماد

روابــط عمومــی پــروژه «مــه گرفتگــی»
دربــاره اخبــاری کــه در روزهــای اخیــر
پیرامــون ایــن فیلــم منتشــر شــده اســت،
توضیحاتــی را ارائــه کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط
عمومــی «مــه گرفتگــی» ،توضیحــات
روابــط عمومــی پــروژه «مــه گرفتگــی»
دربــاره اخبــار اخیــر منتشــر شــده مربــوط
بــه آن ،بــه شــرح زیــر اعــالم میشــود:
« .۱مــه گرفتگــی» بــه تهیهکنندگــی

جهانگیــر کوثــری و رخشــان بنیاعتمــاد
متقاضــی پروانــه ســاخت شــده اســت
و طبیعتــا پــس از گرفتــن پروانــه
ســاخت دربــاره جزییــات عوامــل و
بازیگــران آن توســط روابــط عمومــی
فیلــم خبررســانی خواهــد شــد.
 .۲فیلمنامــه نویــس «مهگرفتگــی»،
اســماعیل منصــف اســت؛ نویســنده و
کارگــردان فیلــم «زغــال» اســت و ســابقه
موفقــی در ســاخت فیلــم کوتــاه دارد.

 .۳تعجیــل برخــی از رســانهها در
انتشــار جزییــات تاییــد نشــده و حتــی
انتشــار حدســیات در قالــب خبــر موجــب
میشــود اطالعــات اشــتباه و نادرســت
در اختیــار مخاطبــان قــرار گیــرد .
 .۴ضمــن احتــرام بــه تمامــی رســانههای
اصیــل و حرفــهای ،اخبــار صحیــح و
قطعــی در مــورد پــروژه فقــط از جانــب
روابــط عمومــی پــروژه در اختیــار عمــوم
رســانهها قــرار خواهــد گرفــت.
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د «خط باریک قرمز»:

ممکن را به ممکن
اخت؟
باشــد) را بــا زدن برچســب مجــرم و
گنهکار بــه انحــراف ثانویــه (انحرافــی کــه
دیگــر شــکلی از انتخــاب بــه خــود مــی
گیــرد و فــرد مجــرم بــه دلیــل نگاههــای
قضــاوت گرانــه جامعــه تعمــدا بــه ســمت
انحــراف مــی رود) تبدیــل کنــد.
در ایــن مفهــوم جامعــه شناســی
میگویــد اگــر فــردی از بــ ِد حادثــه در

جایــی گرفتــار شــده کــه امــکان رشــ ِد
روح لطیــف او وجــود نــدارد ،نبایــد او
را بــه چشــم محکــوم نــگاه کــرد .ایــن
فیلــم بــه بیننــده پیــام مــی دهــد کــه بــا
بهرهگیــری از هنــر و روشهــای نویــن
میتــوان دنیــا را حتــی بــرای مجرمــان
و محکومــان زیباتــر کــرد.
پیــش تــر خوشدســت کارگــردان

«خــط باریــک قرمــز» دربــاره تاثیــر ایــن
اثــر بــر روی بچههــای کانــون اصــالح
تربیــت گفتــه بــود :یکــی از بازیگــران
ایــن گــروه ،شــب قبــل از اجــرای خــارج
از کانــون ،دوســتانش را مطلــع کــرده بــود
تــا او را فــراری دهنــد امــا فــرار نکــرد و
بعدهــا علــت ایــن امتنــاع را قدرشناســی
نســبت بــه تیــم مــا و تاثیــر نمایــش
عنــوان کــرد .او بــه ایــن بــاور رســید کــه
میتوانــد خــوب باشــد.
در ایــن مســتند کــه بــا الهامگیــری
از عناصــر بیــن رشــتهای (هنــر -تئاتــر
و نمایــش -روانشناســی ،جامعــه
شناســی و علــوم تربیتــی) بــه پیــش
مــیرود تالش شــد تــا کاربردیتریــن
قســمتهای هریــک از ایــن علــوم در
یــک میــدان ســخت بیــرون کشــیده
شــده و بــه بوتــه نقــد گــذراده شــوند.
اساســا رســالت هنــر و هریــک از
علــوم اجتماعــی و انســانی را میتــوان
در خروجــی اثرگــذاری آنــان در بهبــود
کیفیــت زندگــی آدمهــا دریافــت؛
موضوعــی کــه خوشدســت در خــط
باریــک قرمــز بــا تالشــی ســخت آن
را بیــرون میکشــد و بــه تصویــر در
مــیآورد.
در تولیــد ایــن اثــر عــالوه بــر بازیگــران
گمنــام (نوجوانــان محبــوس در کانــون
اصــالح و تربیــت کــه بــر اســاس غربالــی
انتخــاب میشــوند) بازیگــران صاحــب
نامــی چون فرهــاد اصالنی و هنگامــه
قاضیانــی و چهرههــای دیگــری
چون امیر دژاکام ،افشــین هاشــمی ،یاســر
خاســب و توماج دانــش بهزادی حضــور
دارنــد؛ کــه در خــالل حضــور حقیقــی
خــود در ایــن داســتان بــه ایــن نوجوانــان
ـس نقــش خــود
کمــک میکننــد تــا از پَـ ِ
برآینــد و اصــول مقدماتــی بازیگــری را
بیاموزنــد.
بخشــی از جوایــزی کــه ایــن فیلــم از
آن خــود کــرده اســت عبارتنــد از :اولیــن
مســتند ایرانــی برنــده جایــزه نتپــک در
ســی و هفتمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم
فجــر ،نامــزد نهایــی پنــج فیلــم برتــر
مســتند در یازدهمیــن دوره جشــنواره
فیلــم آســیا پاســیفیک در اســترالیا ،فیلــم
منتخــب بیســت و چهارمیــن جشــنواره
فیلــم پوســان در کرهجنوبــی و برنــده
جایزههــای بهتریــن فیلــم هنــر و تجربــه،
بهتریــن فیلــم بــا موضــوع آســیبهای
اجتماعــی ،بهتریــن فیلمبــرداری
(مرتضــی پورصمــدی) و جایــزه ویــژه
دبیر جشــنواره در ســیزدهمین جشــنواره
ســینما حقیقــت.

پاسخ کارگردان احضار به انتقادها
 ۳ماه پس از پخش
کارگــردان ســریال بحثانگیــز «احضــار» ســه مــاه پــس از
پخــش آن ،بــا حضــور در تلویزیــون بــه انتقادهــا پاســخ داد و
گفــت :هدفمــان در «احضــار» ترســاندن مخاطــب نبــود.
بــه گــزارش همشــهری آنالین بــه نقــل از روابــط
عمومــی برنامــه سریالیســت :علیرضــا افخمــی  -کارگــردان
ســریال «احضــار»  -کــه مهمــان ایــن برنامــه بــود ،در ابتــدا
گفــت :خیلــی بــه ایــن فکــر نمــی کنــم کــه کــدام یــک از
کارهایــم بهتــر یــا جذابتــر از دیگــری بــوده اســت .همــه
کارهایــم را دوســت دارم و جایگاهــی برایشــان تعریــف نمــی
کنــم .فکــر مــی کنــم «احضــار» بــه لحــاظ فنــی نســبت بــه
کارهــای دیگــرم رو بــه پیشــرفت بــوده اســت چــون ابــزار و
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 وهمانگیز را تلطیف کردیم!
او دربــاره تلفیــق ژانــر در ایــن ســریال افــزود :از ابتــدا
دنبــال چنیــن کاری بــودم .شــما اســمش را گذاشــتید تلفیــق
ژانــر و معتقــدم شــاید بشــود نــام بهتــری برایــش انتخــاب
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.
موسیقیمان 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 سکانسها ترسناک بود
او در ادامــه توضیــح داد :نمــی گویــم ســریال فاقــد هــر

گونــه صحنــه ترســناک اســت .مــی گویــم فیلــم و ســریال
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
هــم ممکــن اســت صحنــه هــای ترســناک وجــود داشــته
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
کارگــردان ســریال «احضــار» در پایــان دربــاره کارهــای
تــازه اش گفــت :مــن بــه جهــت اینکــه اصــوال بســیار بــه
مــاورا و چیزهایــی فراتــر از ایــن دنیــا فکــر مــی کنــم و عالقــه
دارم در ایــن زمینــه بخوانــم و بدانــم و بفهمــم؛ طبیعتــا جــزو
عالقمنــدی هایــم اســت امــا اینکــه بتوانــم ایــده جدیــدی
پیــدا کنــم کــه بتوانــد ایــده جذابــی بــرای یــک ســریال
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 تهیهکنندگــی محمد
باریکانــی و مجتبــی فرجــی بــا اجــرای پــدرام کریمــی کاری
اســت از گــروه تاریــخ ،فرهنــگ و هنــر شــبکه یــک کــه
پنجشــنبه هــر هفتــه ســاعت  ۲۳و  ۱۵روی آنتــن شــبکه
یــک ســیما مــی رود .آدرینــا صادقــی ،مینــو آذرمگیــن ،ایلیــا
شــهیدیفر و حســین ســلیمانی دیگــر چهــره هــای حاضــر در
قســمت دوم ایــن برنامــه بودنــد.

کتابی به بلندای تاریخ کردستان
ســرویس کردســتان  -اردالنهــا خاندانــی
بودنــد کــه زمانــی حــوزه وســیعی از مناطــق
کردنشــین توســط آنهــا اداره میشــد و
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.
بــه گــزارش کــرد پــرس ،کتــاب تاریــخ
اردالن تالیــف مســتوره اردالن بــا چــاپ و
ویرایــش جدیــد و ویراســتاری جمــال احمــدی
آییــن از پژوهشــگران کردســتانی شــامگاه
چهارشــنبه بــا حضــور عالقمنــدان بــه فرهنگ
و تاریــخ قــوم کــرد و کردســتان در عمــارت
خســروآباد ســنندج رونمایــی شــد.
ویراســتار کتــاب تاریــخ اردالن در ابتــدای
ایــن مراســم گفــت :ایــن نســخه خطــی از
تاریــخ اردالن ســال  ۱۳۲۸توســط ناصــر
آزادپــور چــاپ شــد و عــالوه بــر نایــاب بــودن
دارای نواقصــی هــم بــود.
جمــال احمــدی آییــن اظهــار کــرد :ســال
 ۱۳۸۴اقــدام بــه چــاپ نســخه دیگــری از ایــن
کتــاب کــردم کــه وقایــع موجــود در آن تــا
ســال  ۱۲۵۰شــرح داده شــده بــود.
وی افــزود :بــا همراهــی و پشــتیبانی منصور
اردالن یکــی از نــوادگان خســروخان اردالن
اقــدام بــه تهیــه و ویراســتاری نســخه کامــل
تــری از ایــن کتــاب کــردم و در مقدمــه آن بــه
بیــان بســیاری از مســائل پرداختــم.
ایــن پژوهشــگر و نویســنده کردســتانی
بــا اشــاره بــه تالیــف کتــاب رمــان زندگــی
مســتوره اردالن ,بیــان کــرد :ایــن کتــاب در
حــدود  ۶۰۰صفحــه نوشــته شــده و بــزودی
منتشــر مــی شــود.
احمــد اردالن هــم در ایــن مراســم پیــام
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
معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار
کردســتان نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه
رونمایــی از کتــاب تاریــخ اردالن مایــه افتخــار
و خوشــحالی اســت ،گفــت :بــه عنــوان یــک
باســتان شــناس معتقــدم مطالعــه ایــن کتــاب
بــه شــناخت بیشــتر و بهتــر کردســتان از
لحــاظ تاریــخ سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
منجــر مــی شــود.
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
بانویــی همچــون مســتوره اردالن بــا هــوش
و ذکاوت خــود توانســت بــه نــگارش تاریــخ و
ســرودن شــعر بپــردازد.
وی بــا بیــان اینکــه مســتوره اردالن
بزرگتریــن زن تاریــخ نــگار ایــران و کردســتان
اســت ,افــزود :انجمــن مفاخــر ملــی هــم اقــدام
بــه انتشــار کتابــی شــامل مجموعــه مقــاالت
مربــوط بــه مفاخــر و شــخصیت های برجســته
ُکــرد از جملــه مســتوره اردالن کــرده اســت.
کتاب تاریخ اردالن آیین تمام نمای
تاریخ ُکردها است
پژوهشــگر و نویســنده کردســتانی هــم
در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب,
انســان هــا را از خرافــات و خودکــم بینــی و
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.
ماجــد مــردوخ روحانــی یکــی از نیازهــای
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
و کردســتان در هزارههــای ماقبــل تاریــخ و
تاریــخ اردالن را مطالعــه کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب تاریــخ
اردالن درحقیقــت آییــن تمــام نمــای تاریــخ
ُکردهــا اســت ،یــادآور شــد :ایــن کتــاب مملــو

از وقایعــی اســت کــه سرشــار از درس و عبــرت
اســت.
وی اظهــار داشــت ۲۰۰ :ســال پیــش
مســتوره اردالن بــا آگاهــی از تــوان و اســتعداد
و ارزش هایــش اقــدام ارزشــمند و مانــدگاری
را انجــام داد و مــی طلبــد امــروز هــم بانــوان
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
مســتوره اردالن تحقیقاتــی انجــام داده اســت
نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه
تاریــخ نــگاری یکــی از شــاخص هــای بــارز
هــر تمدنــی اســت ،گفــت :وجــود هــر ملتــی
وابســته بــه مکتــوب کــردن تاریــخ آن اســت
و ایــن ضــرورت را مســتوره اردالن بخوبــی
احســاس کــرد.
مســتوره درخشــی اظهــار کــرد :مســتوره
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
اســت.در پایــان ایــن مراســم نیــز بــا حضــور
چهــره هــای شــاخص فرهنگــی ,ادبــی ,هنری,
ورزشــی و چنــد تــن از خانــدان اردالن کتــاب
تاریــخ اردالن رونمایــی شــد.

برگزاری نشست «اکهارت تله و مساله هویت انسان»
نشســت «اکهــارت تلــه و مســاله هویــت انســان» بــا ســخنرانی ایــرج
شــهبازی برگــزار میشــود.
بــه گزارش خبرگــزاری مهــر ،بیگمــان یکــی از جدیتریــن
دغدغههــای هــر متفکــر اصیلــی کاســتن از دردهــا و رنجهــای انســان
اســت و از ایــن طریــق ،موجبــات شــادکامی و آرامــش او را فراهــم
آوردن .هــر متفکــری ،بــر پایــه مبانــی فکــری ،خــود ،راهــی ویــژه بــرای
دســتیابی بــه ایــن هــدف واال مییابــد .اکهــارت تلــه ،بــه عنــوان یکــی
از برجســتهترین آمــوزگاران معنــوی زمانــه مــا ،از ایــن قاعــده مســتثنا
نیســت .او بــر ایــن بــاور اســت کــه از راه شــناختن نفــس کــه همــان
هویــت دروغیــن ماســت ،میتوانیــم گامــی بلنــد در جهــت رهایــی از
رنــج برداریــم .مــا از طریــق شــناختن آنچــه کــه نیســتیم ،میتوانیــم
خــود راســتین خویــش را بیابیــم و بــه آرامــش و شــادی برســیم.
ازاینروســت کــه اکهــارت تلــه بخــش عظیمــی از مســاعی معنــوی
خــود را صــرف تحلیــل و بررســی انــواع هویتهــای دروغیــن کــرده و
بــه خوبــی نشــان داده اســت کــه انســانها از راه یکیانــگاری خــود
بــا افــکار ،احساســات ،داراییهــا ،تصویرهــا و نظایــر آنهــا ،بــه تدریــج در
دام هویتــی دروغیــن گرفتــار میشــوند و از مــن راســتین خــود کــه
عیــن آگاهــی و شــادی اســت ،فاصلــه میگیرنــد و همیــن هویتســازی
نادرســت سرچشــمه انــواع دردهــا و رنجهــای آنهاســت.
نشســت هفتگــی شــهرکتاب درروز سهشــنبه  ۲۹تیــر ســاعت ۱۱
صبــح بــه ســخنرانی ایــرج شــهبازی بــا عنــوان «اکهــارت تله و مســالهی
هویــت انســان» اختصــاص دارد.
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن نشســت را از اینســتاگرام مرکــز
فرهنگــی شــهرکتاب بــه نشــانی  ،ketabofarhangکانــال تلگــرام

 bookcityccو صفحــهی ایــن مرکــز در ســایت آپــارات پیگیــری
کننــد.
در ایــن ســخنرانی ،پــس از بحثــی کوتــاه دربــاره زندگــی و آثــار
اکهــارت تلــه ،بــه تفصیــل دربــاره مکانیســم شــکلگیری هویــت
دروغیــن انســان ،راه رهایــی از ایــن هویــت و شــیوه دســتیابی بــه
ـن راســتین ،ســخن گفتــه میشــود .بــا ایــن امیــد کــه طــرح چنیــن
مـ ِ
مباحثــی ،در زمانــهای کــه زندگــی مــا از همــه ســو بــا دردهــا و رنجهای
فــراوان احاطــه شــده اســت ،نــور امیــد و فــروغ شــادی را بــر جانهــای
انســانها بتابانــد.

باز هم در قالب انتشار توییت:

ساترا فرایند اصالح «زخم کاری» را شرح داد

معــاون کاربــران ســاترا بامــداد امــروز
دربــاره اصالحیههــای داده شــده بــه «زخــم
کاری» باردیگــر بــه جــای اطالعرســانی
رســمی ،توضیحــات خــود را توئیــت کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو ،در
پــی اطــالع رســانی محمدحســین مهدویــان
کارگــردان ســریال «زخــم کاری» در صفحــه
شــخص خــود کــه اعــالم کرده بــود بــه دلیل
اصالحیههــای بیــش از حــد قســمت هفتــم
ایــن ســریال پخــش نمیشــود ،علــی ســعد
معــاون کاربــران ســاترا ماننــد مــوارد مشــابه
گذشــته بــه جــای اطالعرســانی رســمی از
طریــق روابــط عمومــی ایــن ســازمان ،در
یــک رشــته توئیــت بــه ذکــر دالیلــی در این
بــاره پرداخــت.
ســعد در ایــن بــاره در صفحــه شــخصی
خــود در توئیتــر نوشــت:

در خصــوص قســمت هفتــم ســریال زخم
کاری جهــت تنویــر افــکار عمومی:
اصالحــات در نظــر گرفتــه شــده توســط
کارگــزاری محتوایــی در دو مرحلــه توســط
گروههــای مختلــف تخصصــی بررســی
شــد کــه نهایت ـاً بــا تاییــد ضــرورت اعمــال
اصالحــات ،پلتفــرم ملــزم بــه اجرای آن شــد.
مــوارد اصالحــی از اواســط هفتــه بــه
پلتفــرم اعــالم شــده کــه زمــان کافــی بــرای
اعمــال آنهــا در اختیــار عوامــل تولیــد بــوده
اســت.
طــرح عمومــی نــکات محتوایــی اصــالح
شــده را در رســانهها نقــض غــرض
دانســته و بــه نوعــی ترویــج آنهــا میدانیــم.
همانطــور که قب ً
ال اشــاره شــده ،اصالــت دادن
بــه “فرایندهــا” و عبــور از رفتــار و مالکهای
ســلیقهای ،محــور حرکــت ســاترا اســت.

حقــوق تضییــع شــده کاربــران اگــر ناشــی
از اهمــال پلتفــرم در اعمــال اصالحــات
در زمــان مقــرر باشــد را در ایــن مــورد
پیگیــری و در طــول هفتــه دربــاره آن
تصمیم گیری میکنیم.
مبنــای جنجــال پیاپــی ،بــه عنــوان یــک
تکنیــک بازاریابــی را بــرای زیســت بــوم
رســانههای صــوت و تصویــری کشــور ،مضــر
میدانیــم.
نــکات فــوق در حالیســت کــه عــزم
ســاترا در حمایــت از پلتفرمهــا و حتــی
تــالش آن بــرای پخــش معــدود تولیــدات
باقیمانــده کــه قب ـ ً
ال مجــوز تولیــد از ســایر
نهادهــا گرفتهانــد علیرغــم انتقــادات
فــراوان و تحمیــل هزینههــای قابــل توجــه
بــه ســاترا ،بــر همــگان آشــکار و مبرهــن
گردیده است».
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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
بــر لــزوم ارائــه انتظــارات بخــش خصوصــی بــه دولــت آینــده در ســه حــوزه
خدمــات ،صنعــت و کشــاورزی تاکیــد کــرد.
اعضــای کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان ،در هفتمیــن جلســه ایــن
کمیســیون بــه بررســی مشــکالت صنایــع اســتان و تبییــن انتظــارات بخــش
خصوصــی از رئیــس جمهــور آینــده پرداختنــد.
در بخــش آغازیــن ایــن جلســه محمدرضــا رجالــی ،رئیــس کمیســیون صنایــع
اتــاق بازرگانــی اصفهــان ،بــا اشــاره بــه آســیب هــای وارد شــده بــه صنایــع بــه
ســبب شــیوع ویــروس کرونــا ،گفــت :مشــکالت زیــادی بــرای صنایــع مختلــف
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،
اظهــار کــرد :چنانچــه تشــکل هــای مختلــف تقویــت شــده و یکپارچــه عمــل
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  ۴۵,۵درصــد اســت کــه بــه میانگیــن کشــوری نزدیــک اســت
و در حــوزه صنعــت در حــدود  ۴۳درصــد اســت کــه از میانگیــن کشــوری کــه در
حــدود  ۲۸درصــد اســت ،باالتــر بــوده و در ســطح خوبــی قــرار دارد.
وی افــزود :ضــروری اســت کــه بــا انجــام مطالعــات بیشــتر در خصــوص نحــوه
ارتقــای ایــن شــاخصها گام بلنــدی در جهــت رشــد صنایــع اســتان و در نتیجــه
رشــد  ، gdpنــرخ 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.
آرش امامــی ،دبیــر کمیســیون صنایــع نیــز در ادامــه بــه بیــان گزارشــی از
عملکــرد کمیســیون در دو مــاه گذشــته پرداخــت.
اعضــای کمیســیون و فعــاالن اقتصــادی صنعــت در حــوزه هــای پوشــاک ،کفش
و ...نیــز در ادامــه جلســه بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود دربــاره موانــع تولیــد و
راهکارهــای پیشــنهادی پرداختنــد کــه مــی تــوان از جملــه آن هــا بــه مطالبــه
از دولــت آینــده جهــت دریافــت نظــر اتــاق بازرگانــی در نصــب و تعییــن برخــی
از مدیــران کلیــدی اســتان و تعامــل اتــاق بازرگانــی بــا قــوای ســه گانــه جهــت
پیگیــری مســائل و راهکارهــای پیشــنهادی اشــاره کــرد.

اجرای  110پروژه عمرانی و خدماتی در همدان

شــهردار همــدان از اجــرای  ۱۱۰پــروژه
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 پروژههــا در منطقــه یــک بازدیــد
کردنــد.
شــهردار همــدان در ایــن بازدیــد بــا اشــاره
بــه اجــرای  ۱۱۰پــروژه عمرانــی و خدماتــی
ســال  ۱۴۰۰در شــهرداری منطقــه یــک
اظهــار کــرد :ایــن مجموعــه طــی ســالیان
اخیــر بــا اجــرای پــروژه هــای پرتعــداد و
اثربخــش توانســته عــالوه بــر کســب رضایــت
شــهروندان بــه ســمت توســعه پایــدار
حرکت کند.
عبــاس صوفــی ادامــه داد :در ســال جــاری
 ۱۶۳۰میلیــارد ریــال بــرای اجــرای  ۱۱۰پــروژه
عمرانــی و خدماتــی در منطقــه یــک در نظــر
گرفتــه شــده کــه از مهــم تریــن آنهــا میتــوان
بــه معبرگشــایی ،توســعه و اجــرای فضاهــای
ســبز ،احــداث پارکینگهــای طبقاتی ،بهســازی
معابــر بــا اســتفاده از آســفالتریزی خیابانهــا
و پیادهروســازی و پروژههــای فرهنگــی و
اجتماعــی اشــاره کــرد.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری همــدان نیــز
یکــی از پــروژه هــای بــزرگ امســال را احــداث
پارکنیــگ پشــت هتــل مرمــر دانســت کــه بــا
توجــه بــه مــکان قرارگیــری میتوانــد راهگشــای
ترافیــک آن منطقــه باشــد.
مســعود دهبانیصابــر گفــت :بــا اســتفاده
از بودجــه  ۳۱۰میلیــارد ریالــی کــه بــرای
ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده امیدواریــم

پیشــرفت خوبی از آن را در ســال  ۱۴۰۰شــاهد
باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش ســریع
جمعیــت و بویــژه جمعیــت شــهری ،
ممکــن اســت نظــام زیســتی شــهرها را بــه
شــیوههای 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
عنــوان کــرد :در ســال جــاری بیــش از
۵۰۰میلیــارد ریــال بــرای توســعه فضــای ســبز
در نظــر گرفتــه شــده کــه میتــوان بــه اتمــام
پارکهــای هنرســتان و پــل نیازمنــد ،تملــک
و ادامــه احــداث پــارک  ۴۸هکتــاری بلــوار ارم
و احــداث ســایت بالــن ســواری ،ادامــه احــداث

پــارک والیــت ،اتمــام احــداث مخــزن  ۲هــزار
مترمکعبــی بلــوار ارم ،ترمیــم مســیر گنجنامــه
و ...اشــاره کــرد.
وی ادامــه داد :در دو ســال اخیــر بیــش از
 ۱۷۰هــزار متــر مربــع از پیادهروهــای منطقــه
استانداردســازی شــدند کــه شــهروندان نیــز
اســتقبال خوبــی از ایــن موضــوع داشــتند
بــه طــوری کــه فرهنــگ پیــادهروی نیز بــه
صورت گســترده بیــن شــهروندان در حــال
ترویــج اســت.
دهبانیصابــر گفــت :در ســال جــاری
نیــز  ۱۰۰میلیــارد ریــال بــه ادامــه عملیــات
پیادهروســازی در منطقــه یــک از جملــه کــوی
مــدرس ،بلــوار مصیب مجیــدی ،محلــه کبابیان،
کــوی خاتــم و ...اختصــاص یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تابســتان ســال گذشــته

بــا اســتفاده از اکیپهــای دســتی و فینیشــری
بیــش از  ۳۸هــزار تــن آســفالت ریــزی در ســطح
منطقــه صــورت پذیرفــت گفــت :در ســا لجــاری
نیــز بیــش از  ۲۱۰میلیــارد ریــال بــرای ایــن امر
اختصــاص یافتــه تــا کمتــر معبــری را بتــوان
یافــت کــه از ایــن نظــر دچــار مشــکل باشــد.
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری همــدان
عنــوان کــرد :پــروژه هــای اجتماعــی و فرهنگــی
 ۱۹۱میلیــارد ریالــی از بودجــه شــهرداری
منطقــه یــک را بــه خــود اختصــاص داده انــد
کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه ادامــه
عملیــات اجرایی ســایت مــوزه میــدان امــام (ره)
اشاره کرد.
وی بــا بیــان اینکه ســایت مــوزه تــا
تابســتان ســال جــاری بــه اتمــام میرســد،
تکمیــل و تجهیــز ســالن اصلــی و پوشــش
تــاالر همایشهــای بیــن المللــی و قرآنــی،
احداث چمــن مصنوعی ورزشــگاه شــهدای
شــهرداری ،احــداث ســاختمان چندمنظــوره
کــوی مــدرس و ...را از دیگــر پروژههــا دانســت.
دهبانیصابــر گفــت :بــا توجــه بــه اســتقبالی
کــه دوســتداران ورزش از احــداث زمینهــای
ورزشــی از قبیــل فوتبــال ،بدمینتــون ،پینــگ
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 پروژههــای عمرانــی کــه
در ســالجاری در بودجــه شــهرداری منطقــه یک
جــا دارنــد مــی تــوان بــه احــداث و مرمــت
نهریهــا ،دیوارکشــی رودخانههــا ،ادامــه
احــداث ســاختمان بلــوار شــهید فهمیــده،
اجــرای طرحهــای زیباســازی در ســطح منطقــه
و ...اشــاره کــرد.

مهندس بیدخام  :هزینه تلفن ثابت ماهانه
پرداخت شود

سه خدمت مهم ادارات قم باید تا شهریورماه
الکترونیکی شود

بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات و امــور
بیــن الملــل شــرکت مخابــرات ایــران
مهنــدس بیدخــام  ،مدیــرکل ارتباطــات و
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
خــود را از طریــق آدرس پرتــال شــرکت
مخابــرات ایــران بــه صــورت  ، www.tci.ir/billســامانه 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
مشــتریان تلفــن ثابــت در سراســر کشــور مــی تواننــد بــا وارد کــردن شــماره تلفــن همــراه
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
بهــره منــد شــوند.مهندس بیدخــام افزود:مشــترکان تلفــن ثابــت مــی تواننــد عــالو ه بــر
درگاههــای غیرحضــوری متنــوع پرداخــت شــرکت مخابــرات ،شــامل ســامانه  ،۲۰۰۰اســتفاده
از کددســتوری ســتاره  ۲۰۲۰مربــع و همچنیــن ورود بــه صفحــه اصلــی وب ســایت شــرکت بــه
آدرس  ،www.tci.irاز 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.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع
اســتانداری قــم بــا بیــان اینکــه بهانــه
دســتگاه هــای دولتــی بــرای اجتنــاب از
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
دســتگاه خــود را درک نکــرده اند.گروســی بــا بیــان اینکــه فنــاوری هــای اطالعــات تحــوالت
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  ۲۶امضــا بایــد گرفتــه مــی شــد کــه ایــن فراینــد حداقــل  ۲۶روز زمــان مــی
بــرد و اگــر مدیــر در دســترس نباشــد ایــن مجــوز تــا  ۲۶مــاه نیــز مــی توانــد طــول بکشــد.

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
ســرفصلهای ســند چشــمانداز کشــتی قــم قمســت عمــدهی
از آن بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری قــم
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
و اظهــار داشــت :آنچــه در ســرفصلهایی از ســند چشــم انــداز
هیــات کشــتی قــم آمــده ،بــرای اجــرای آن براســتی از تــوان خــود
هیــات کشــتی خــارج بــوده و نــگاه حمایــت فراســازمانی ســازمانی
را میطلبــد کــه در ایــن بیــن شــهرداری نقــش اساســی و پــر
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 ســازمانهای
مربوطــه کمــک و گامهــای 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
انــدازی ســالن ورزشــی کشــتی در ورزشــگاه شــهید غالمپــور
قــم بــه عمــل آمــد و امیدواریــم بــه زودی شــاهد راهانــدازی آن
باشــیم.رئیس هیــات کشــتی اســتان قــم گفــت :برگــزاری طــرح

«جشــنواره کشــوری و اســتانی اســتعدادیابی کشــتی قــم» در
قالــب رقابتهــای لیــگ در دو رشــته آزاد و فرنگــی مختــص
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
 ۲۰۲۱توکیــو خواهــد شــد
توســط ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری قــم در ســطح
شــهر بــه صــورت تبلیغــات محیطــی بــه تصویــر کشــیده شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :طــرح جشــنواره همگانــی اجــرای
فنــون یکــی دیگــر از طرحهــای چنــد منظــوره موجــود در ســند
راهبــردی هیــات کشــتی اســتان قــم اســت کــه در ایــن جلســه
مطــرح و مــورد واکاوی قــرار گرفــت و امیدواریــم بــا همــکاری
هیــات ورزش باســتانی و ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری به
زودی آنــرا اجــرا کنیــم.

بازدید رئیس مجلس از مرکز
دیسپاچینگ ملی برق

قالیبــاف ،رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا
حضــور در مرکــز پایــش فرماندهــی اوج بــار شــرکت
توانیــر از بخشهــای مختلــف ایــن مرکــز بازدیــد
کرد.بــه گزارش بــازار ،در ایــن بازدیــد ،وزیــر نیــرو
و مدیــر عامــل توانیــر و جمعــی از مســئولین بــرق
کشــور رئیــس مجلــس شــورای اســالمی را همراهــی
میکنند.قالیبــاف در ایــن بازدیــد در جریــان آخریــن
فعالیتهــای ایــن مرکــز و چگونگــی انتقــال بــرق
در شــرایط تابســتان قــرار گرفت.همچنیــن بازدیــد
از مرکــز دیســپاچینگ ملــی ایــران در ایــن بازدیــد
میدانــی رئیــس مجلــس انجــام میگیــرد.
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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.
حبیــب الــه طالبــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت عملیــات
هیدروگرافــی از گرگانــرود واقــع در محــدوده شــرقی دریــای
خزر جهــت جمــع آوری دیتاهــا  ،تهیــه نقشــه هــای
هیدروگرافــی و انجــام ســایر امــور مربوطــه توســط کارشناســان
اعزامــی ایــن اداره کل اجــرا و جهــت الیروبــی به اداره کل شــیالت
اســتان گلســتان ارســال شــد.
وی بــا بیــان اینکــه رودخانــه گرگانــرود در مجــاورت جــاده
مواصالتــی بیــن اســتان هــای خراســان شــمالی و گلســتان قــرار
دارد و نوســانات هیدرولوژیکــی حوضــه آبخیــز آن مــی توانــد
خســارت ســهمگینی را بــه مــردم منطقــه وارد ســازد بــر کنتــرل
دبــی آب ایــن رودخانــه بــا عمــق ســنجی و الیروبــی هــای
متنــاوب و منظــم تأکیــد کــرد.
رود گــرگان یــا گــرگانرود یکــی از مهمتریــن رودخانههــای
شمالشــرق ایــران اســت  ،ایــن رود از رشــتهکوه آالداغ در
بجنــورد سرچشــمه گرفتــه و از ناحیــه خواجــه نفــس در نزدیکــی
بنــدر ترکمــن بــه دریــای خــزر میریــزد.

انرژی؛  30درصد هزینه صنایع
در ســال  ،۲۰۲۰متوســط قیمــت بــرق مصرفــی مســکونی در اروپــا
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.
قیمــت بــرق مســکونی در اتحادیــه اروپــا بیــن ســالهای  ۲۰۱۰و
 ۲۰۱۴بــه طــور متوســط نزدیــک بــه  ۲۴۰دالر در هــر مــگاوات ســاعت
(مــگاوات ســاعت) بــود ،در حالــی کــه آمریــکا بــه طــور متوســط نزدیــک
بــه ۱۲۰دالر در مــگاوات ســاعت یــا کمتــر از نیمــی از قیمــت هــای
اتحادیــه اروپــا بــود.
متوســط قیمــت بنزیــن و نفــت در اتحادیــه اروپــا نیــز دو برابر بیشــتر
از ایــاالت متحــده بــود .بایــد گفــت ایــن رونــد قیمــت هنــوز بهبــود
نیافتــه اســت .در ســال  ، ۲۰۲۰متوســط قیمــت بــرق مصــرف کننــده
مســکونی در اروپــا  ۱۳درصــد نســبت بــه قیمــت ده ســال قبــل افزایــش
نشــان داد.
یارانــه هــای انــرژی تجدیدپذیــر نقــش مهمــی در ایــن مــورد دارنــد.
در آلمــان  ،قیمــت بــرق خانــوار از ســال  ۲۰۰۶بــه طــرز چشــمگیری
افزایــش یافتــه اســت .قیمــت بــرق خانگــی بیــن ســالهای ۲۰۰۶
تــا  ۵۷ ۲۰۱۹درصــد در آلمــان افزایــش یافتــه اســت ،در حالــی کــه
ایــن کشــور بیــش از  ۱۵۰میلیــارد یــورو بــرای یارانــه هــای تجدیدپذیــر
ســرمایه گــذاری کــرده اســت.
قیمــت انــرژی فقــط  ۲۳درصــد از صورتحســاب متوســط خانــوار
را تشــکیل مــی دهــد در حالــی کــه حــق بیمــه هــای تجدیدپذیــر
۲۱درصــد و هزینــه شــبکه هــا  ۲۴درصــد اســت .امــروز آلمــان تقریب ـاً
۲۴درصــد از ترکیــب انــرژی خــود بــه ذغــال ســنگ و  ۱۲درصــد 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
افزایــش یافتــه و از  ۲۵.۶درصــد در ســال  ۲۰۱۱بــه  ۴۰.۳درصــد در
ســال  ۲۰۲۰رســید ،در حالــی کــه ایــن نــرخ هــا در دانمــارک  ۶۶درصــد
و در آلمــان  ۵۳درصــد بــود.
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه طــور متوســط در اتحادیــه اروپــا
 ۱۵.۵درصــد بــرق اســت و از  ۴.۸درصــد در مالــت تــا  ۲۱.۲درصــد در
مجارســتان متغیــر اســت.
قیمــت هــای بــاالی انــرژی ،جایــی کــه مشــاغل و خانوارهــا بــا
مالیاتهــای کالن و هزینــه هــای ثابــت روبــرو هســتند ،بــه عنــوان یــک
اهــرم فشــار رشــد و رقابــت موثــر اســت .حتــی در آلمــان کــه صنایــع
صــادر کننــده از مالیــات هــای تجدیدپذیــر معــاف هســتند ،تفــاوت از
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  ۳۰درصــد 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
مــی کننــد .قیمــت مجوزهــای  CO۲بــه دلیــل افزایــش محــدود
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
 ۹درصــد از انتشــار  CO۲جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت
امــا  ۱۰۰درصــد هزینــه کاهــش کربــن را مصــرف کننــدگان تحمــل می
کننــد ایــن در حالــی اســت کــه بقیــه اقتصادهــای بــزرگ چنیــن بــار
ســنگینی را بــر دوش مصــرف کننــدگان نمــی گذارنــد .عــالوه بــر ایــن،
مالیــات  CO۲کارایــی نداشــته اســت و رشــد کاهــش کربــن آن نســبت
بــه ســایر قدرتهــا کمتــر اســت.حتی ایــاالت متحــده از ســال ۲۰۰۷
میــزان انتشــار کربــن را ســریعتر از اروپــا کاهــش داده اســت .انتشــار
کربــن ایــاالت متحــده از زمــان اوج گیــری آن در ســال  ۲۰۰۷کاهــش
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
انتشــار کربــن آنهــا بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه ایــاالت متحــده
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
انــرژی ،رقابــت آزاد بیــن تجدیدپذیرهــا و گاز طبیعــی و نــوآوری هــای
فنــاوری گزینــه هــای بهتــر و ارزان تــری خواهــد بــود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در نشست خبری آنالین
عنوان کرد

مقابله با تنش آبی  1400اولویت مهم
آبفا خوزستان

وحیــدی فر-اهــواز :مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــالب خوزســتان بــا اشــاره بــه
وضعیــت تنــش آبــی در کشــور گفــت :در
ایــن وضعیــت تنــش آبــی بهتــر اســت هــر
خانــه حداقــل یــک مخــزن ذخیرهســازی
داشــته باشــد و بهتــر اســت بــه ازای هــر نفــر
در خوزســتان  ۱۰۰لیتــر در شــبانهروز ذخیــره
آبــی در خانــه وجــود داشــته باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و
فاضــالب خوزســتان ،محمدرضــا کرمینــژاد
در اولیــن نشســت خبــری آنالیــن بــا اصحــاب
رســانه اســتان خوزســتان اظهــار کرد :در ســال
آبــی جــاری بــه دلیــل کاهــش بارشهــا،
مشــکالت خاصــی در تامیــن آب داریــم.
مشــابه ایــن مشــکالت را در ســال  ۹۷داشــتیم
امــا تنــش آبــی امســال حادتــر و بیشــتر
از آن سال است.
وی افــزود :بــا تــالش انجامشــده ،همــه
شــهرهای خوزســتان کامــال تحــت کنتــرل
هســتند زیــرا از نظــر زیرســاختی مشــکالت
خاصــی نداریــم و کوچکتریــن مشــکالت بــه
وجــود آمــده کــه عمدتــا در بحــث تعمیــرات
بــوده اســت ،مدیریــت شــدهاند.
کرمــی نــژاد گفــت :معمــوال در کمآبیهــا،
موانــع و مشــکالت بیشــتر خــود را نشــان
میدهنــد و بــه ایــن دلیــل ،آمادگــی کامــل
بــرای تعمیــرات و حــل مشــکالت پیشبینــی
نشــده در آبفــا خوزســتان وجــود دارد تــا
در ایــن فصــل گــرم بــرای مــردم مشــکلی
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  ۲هــزار و  ۸۰۰روســتایی کــه تحــت
پوشــش آبفــا خوزســتان اســت ،حــدود  ۸۰تــا
 ۹۰روســتا تحــت تنــش آبــی قــرار گرفتهانــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان بــا بیــان اینکه بــرای همه روســتاها
و حــل مشــکالت آنهــا برنامــه داریــم ،تصریح
کــرد :تعــداد روســتاهای تحــت تنــش آبــی در
خوزســتان در حــال کاهــش اســت و بــا انجــام
اقدامــات کوتــاه مــدت توانســتهایم بســیاری از
مشــکالت روســتاها را رفــع کنیــم .بــرای ســایر
روســتاها نیــز برنامــه اجرایــی داریــم و بــه مرور
مشــکالت آنهــا را حــل خواهیــم کــرد.
کرمــی نــژاد تصریــح کــرد :بــا در اختیــار
داشــتن تانکرهــای ســیار ،مشــکالت برخــی
روســتاهای تحــت تنــش آبــی ،رفــع میشــوند.
بیشــترین مشــکالت در حــال حاضــر مربــوط
بــه بخشــی از روســتاهای هویــزه اســت کــه
بــا حــدود پنــج شــش تانکــر ســیار در حــال
آبرســانی بــه این روســتاها هســتیم .تعــدادی از
روســتاهای مســیر الهایــی نیز دچار مشــکالتی
در تامیــن هســتند کــه بــا اقدامــات موقتــی در
حــال حــل مشــکالت آنهــا هســتیم.
وی بیــان کــرد :تعــدادی از روســتاها نیــز
در در شــادگان بــا مشــکل تنــش آبــی مواجــه
هســتند کــه تــالش کردهایــم وضعیــت را
بهبــود ببخشــیم .همــه تــالش بــر ایــن اســت
کــه بتوانیــم تابســتان را بــه خوبــی پشــت ســر
بگذاریــم.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و
فاضــالب خوزســتان افــزود :خوزســتان دارای
 ۷۶شــهر و  ۲هــزار و  ۷۴۱روســتا اســت و ۴
میلیــون و  ۶۹۵هــزار نفــر نیــز تحــت پوشــش
آبرســانی هســتند .در خوزســتان یــک میلیــون
و  ۴۸۰هــزار اشــتراک آب وجــود دارد کــه
روزانــه بــه صــورت میانگیــن حــدود  ۲میلیــون
و  ۱۵۸هــزار مترمکعــب آب بــرای ایــن
جمعیــت تولیــد میشــود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان گفــت :کمبودهایــی در امکانــات
وجــود دارد کــه بایــد برطــرف شــوند .توزیــع
ایــن امکانــات نیــز مناســب نیســت کــه بایــد
نســبت بــه اصــالح و توزیــع مناســب امکانــات
اقــدام شــود.
کرمینــژاد تصریــح کــرد :کاهــش ســطح
آبهــای زیــر زمینــی بــه دلیــل عــدم
بارشهــا ،کاهــش دبــی رودخانههــا ،کاهــش
کیفیــت آب رودخانههــا و افزایــش غلظــت
امــالح و آالیندههــا ،افزایــش تاثیــرات مــد
دریــا بــر کیفیــت آب در برخــی شــهرهای
ســاحلی ،برداشــت بیرویــه کشــاورزان از
رودخانــه ،افزایــش مصــرف آب مشــترکین
بــه دلیــل بــاال بــودن دمــا ،کرونــا ،ناپایــداری
خــط انتقــال آب غدیــر ،گســترش پدیــده
حاشیهنشــینی و وجــود انشــعابات غیــر مجــاز
بســیار و عــدم کفایــت منابــع مالــی بــرای
تامیــن هزینههــای بهرهبــرداری و نگهــداری
تاسیســات ،از مهمتریــن چالشهــای تامیــن
و توزیــع آب شــرب در شــهرها و روســتاهای
خوزســتان اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تنــش آبــی در
کشــور گفــت :در ایــن وضعیــت تنــش آبــی
بهتــر اســت هــر خانــه حداقــل یــک مخــزن
ذخیرهســازی داشــته باشــد .بهتــر اســت
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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
اخیــر ،لینــک ارتبــاط بــا ســامانه  ۱۲۲در پرتــال ایــن شــرکت
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  ۱۲۲نمــی شــوند.
برهمیــن اســاس از ایــن پــس شــهروندان گرامــی مــی تواننــد
عــالوه بــر تلفــن  ۱۲۲بــه پرتــال شــرکت آب و فاضــالب اســتان
اصفهــان بــه نشــانی  www.abfaesfahan.irمراجعــه
و پیشــنهادها ،انتقادهــا ،شــکایات و محــل حــوادث یــا قطــع
احتمالــی آب و خدمــات فاضــالب را ثبــت و پیگیــری کننــد.
بــا فعــال شــدن لینــک ســامانه  ۱۲۲در پرتــال آبفــای
اســتان اصفهــان ،یکــی از کارشناســان ســامانه ارتبــاط بــا
مشــتریان ایــن شــرکت بــه صــورت برخــط و شــبانه روزی،
درخواســتهای مردمــی را رصــد کــرده و بــرای بررســی و اعــزام
گروههــای رســیدگی بــه حــوادث بــه قســمت هــای ذیربــط
ارجاع می دهد.
بــه ازای هــر نفــر در خوزســتان  ۱۰۰لیتــر
در شــبانهروز ذخیــره آبــی در خانــه وجــود
داشته باشد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان بــا بیــان اینکــه پنــج تصفیهخانــه
فاضــالب بــا فاینانــس خارجــی بــا میانگیــن
پیشــرفت حــدود  ۸۱درصــد در خوزســتان
در حــال اجــرا اســت ،تصریــح کــرد :در
حــال حاضــر  ۳۶هــزار مترمکعــب حجــم
دســتگاههای آب شــیرینکن در جنــوب
اســتان خوزســتان اســت .ظرفیــت  ۸۷هــزار
و  ۵۰۰مترمکعــب آب شــیرینکن نیــز بــه
ایــن میــزان افــزوده خواهــد شــد کــه در
حــال عقــد قــرارداد در ایــن زمینــه هســتیم.
در ســال  ۱۴۰۱ظرفیــت آب شــیرینکنهای
جنــوب اســتان خوزســتان بــه حجمــی حــدود
۱۳۳هــزار و  ۵۰۰مترمکعــب در شــبانهروز
خواهــد رســید.
کرمینــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه
برنامههــای افــق  ۱۴۳۰در خوزســتان افــزود:
بــه دنبــال آن هســتیم کــه  ۵۰درصــد نیــاز آب
شــرب شــهرهای جنوبــی اســتان خوزســتان
را از آب شــیرینکنها تامیــن کنیــم و ۵۰
درصــد دیگــر آب مــورد نیــاز از آب رودخانههــا
و چاههــا تامیــن شــود.
وی بیــان کــرد :بــرای ســایر شــهرهای
خوزســتان نیــز بــرای افــق  ۱۴۳۰برنامههایــی
در بحــث آب داریــم تــا یــک بــار بــرای
همیشــه مشــکل آب خوزســتان را حــل کنیــم.
قــرار اســت اعتبــار  ۲.۲میلیــارد یــورو بــرای
اســتان خوزســتان در نظــر گرفتــه شــود کــه
یکــی از محورهــای اصلــی ایــن اعتبــار ،آب
و فاضالب است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان گفــت :در ایــن زمینــه از ســوی
شــرکت آبفــا ،حــدود  ۳۰هــزار میلیــارد تومــان
برنامــه بــرای آب و فاضــالب اســتان خوزســتان
تدویــن شــده اســت و امیدواریــم پــس از
اجــرای ایــن طرحهــا ،عمــده مشــکالت آب و
فاضــالب خوزســتان حــل شــود.
کرمینــژاد بــا اشــاره بــه پروژههــای
فاضــالب اهــواز و دیگــر شــهرهای خوزســتان
تصریــح کــرد ۱۸ :شــهر خوزســتان دارای
ردیــف اعتبــاری هســتند .در ایــن زمینــه
بــرای شــهر اهــواز بــر اســاس عنایــت مقــام
معظــم رهبــری ۱۸ ،هــزار میلیــارد تومــان
بــرای اجــرای  ۹۴کیلومتــر خطــوط اصلــی و
احــداث  ۱۵ایســتگاه پمپــاژ ،اختصــاص داده
شــد کــه اکنــون ایــن پروژههــا در دســتور
کار هســتند و تشــریفات قانونــی آنهــا در
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در حــال
پیگیری است.
وی بــا بیــان ایــن اینکــه پیشــرفت فیزیکــی
طــرح فاضــالب اهــواز حــدود  ۶۰درصد اســت،
افــزود :بــا اجــرای کلکتورهــای اصلی و ســاخت
ایــن  ۱۵ایســتگاه پمپــاژ ۱۴ ،نقطــه بحرانــی
ورود فاضــالب خــام شــهری بــه رودخانــه
کارون ،قطــع خواهــد شــد کــه بــه ارتقــای
شــاخصهای زیســت محیطــی و بهداشــتی
کمــک میکنــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان تصریــح کــرد :تصفیهخانــه
فاضــالب شــرق اهــواز در حــال حاضــر
حــدود  ۹۵درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و
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.
کرمینــژاد گفــت :بــرای فاضــالب ۱۷
شهرســتان دیگــر خوزســتان نیــز پیگیــر جذب
تســهیالت مــاده  ۵۶هســتیم کــه حــدود ۲

هــزار میلیــارد تومــان اســت .موانــع بانکــی و
اعتبــاری ایــن عــدد در حــال پیگیــری و رفــع
شــدن اســت.
بــر ایــاس ایــن گــزارش ،مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــالب خوزســتان بیــان کــرد :در
خوزســتان  ۵هــزار و  ۳۰۰کیلومتــر خطــوط
اصلــی و فرعــی فاضالب ،حــدود  ۳۷۵ایســتگاه
پمپــاژ و حــدود  ۱۴۲هــزار چشــمه منهــول
وجــود دارد .در شــهرهای اهــواز ،آبــادان،
خرمشــهر ،ماهشــهر و بنــدر امــام ســرقت درب
منهــول بســیار زیــاد اســت و روزانــه حــدود
۱۰تــا  ۱۲درب منهــول در خوزســتان دزدیــده
میشــود.
کرمینــژاد بــا اشــاره بــه تــالش بــرای
حــل مشــکالت غیزانیــه افــزود :ارتقــای
ظرفیــت تصفیهخانــه شــیبان ،احــداث
ایســتگاههای پمپــاژ نزهــه و صفیــره و احــداث
خــط انتقــال اصلــی  ۶۰۰میلیمتــر از جملــه
اقدامــات انجامشــده بــرای بهبــود وضعیــت
آب در غیزانیــه اســت .در مقایســه بــا ســال
گذشــته وضعیــت روســتاهای تحــت تنــش
آبــی در غیزانیــه بهبــود پیــدا کــرده اســت و
در حــال حاضــر حــدود  ۲۰تــا  ۳۰درصــد از
بخشهــای غیزانیــه همچنــان بــا کمبــود آب
مواجــه هســتند.
وی افــزود :امیدواریــم بــا رونــد اقداماتــی
کــه در غیزانیــه در حــال انجــام اســت ،امســال
بــه طــور کامــل مشــکالت غیزانیــه حــل شــود.
در حــال حاضــر گروههــای جهــادی و ســپاه
بــه خوبــی پــای کار هســتند و امیدواریــم یــک
تــا دو مــاه آینــده مشــکالت باقــی روســتاهای
غیزانیــه حــل شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان در خصــوص کیفیــت آب در شــهر
اهــواز و دیگــر شــهرهای خوزســتان گفــت:
روزانــه در  ۷۵نقطــه از شــبکه توزیــع اهــواز
آب توســط آزمایشــگاههای آبفــا و بهداشــت
نمونهبــرداری و آزمایــش میشــود و بهداشــت
نیــز بــر ایــن آزمایشهــا و نتایــج ناظــر اســت.
کرمینــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۲۰هــزار
انشــعاب غیــر مجــاز آب در خوزســتان وجــود
دارد ،بیــان کــرد :بــوی بــد آب اغلــب در برخــی
از مناطقــی اســت کــه دارای انشــعابهای
غیــر مجــاز هســتند .در اهــواز حــدود  ۴۰هــزار
انشــعاب غیــر مجــاز داریــم امــا دربــاره اینکــه
گفتــه میشــود آب در اهــواز مشــکل دارد ،باید
بــه صراحــت بگوییــم کــه آب اهــواز کامــال
ســالم و بهداشــتی اســت.
وی افــزود :هیــچ مســتنداتی مبنــی بــر
اختــالط آب و فاضــالب در اهــواز نداریــم و
تاکنــون نیــز هیــچ مــوردی از ســوی بهداشــت
در خصــوص بــروز هپاتیــت بــه مــا گــزارش
نشــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان گفــت :میانگیــن هدررفــت آب
شــرب در شــبکههای شــهری و روســتایی
اســتان خوزســتان حــدود  ۴۰تــا  ۴۲درصــد
اســت در صورتــی کــه میانگیــن نرمــال
کشــوری حــدود  ۲۵درصــد اســت .بخشــی
از علــت بــاال بــودن هدررفــت آب شــرب در
خوزســتان عــالوه بــر فرســودگی شــبکه ،بــه
دلیــل وجــود انشــعابات غیــر مجــاز اســت.
بنابرایــن گــزارش؛ نشســت خبــری
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان
بــه صــورت حضــوری و آنالیــن بــا حضــور
خبرنــگاران و خبرنــگاران پایــگاه هــای
محلــی در تمامــی شــهرهای اســتان برگــزار
شــد و همچنیــن ایــن برنامــه بطــور زنــده از
صفحــه اینســتاگرامی شــرکت آب و فاضــالب
خوزســتان نیــز بــا اطــالع رســانی قبلــی بــه
خبرنــگاران اســتان پخــش شــد.

وزیر ارتباطات:

صیانت از دادهها در فضای مجازی
نباید تکبعدی باشد

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت :تبییــن یــک نظــام
حکمرانــی ســایبری درســت ،بــدون تبییــن نظامهــای هویــت و
مالکیــت ممکــن نیســت .شــاید بتــوان گفــت صیانــت از دادههــا
مســاله آخــر اســت و نمیتوانــد تــک بعــدی باشــد.
بــه گزارش بــازار« ،محمدجــواد آذری جهرمــی» در کانــال
تلگرامــی خــود بــا انتشــار مطلبــی بــا عنــوان «ســخن آخــر در
بــاب حکمرانــی ســایبری» نوشــت :شــاید مهمتریــن نقصــی کــه
ایــن روزهــا در برخــی نگاههــا و قوانیــن بــه چشــم میخــورد،
نبــود یــک تعریــف کامــل ،جامــع و درســت از حکمرانی ســایبری
اســت .نــگاه ابتــری کــه بــه راهحلهــای ابتــر میانجامــد و
آنگاه نتیجــهاش میشــود موجــود ناقصالخلقــهای کــه آن را
حکمرانــی مینامیــم.
وزیــر ارتباطــات افــزود :حکمرانــی ،از یــک نــگاه یعنــی تنظیــم
قواعــد بیــن فاعلهــا ( )Subjectsو مفعولهــا (.)Objects
پــس اولیــن مســاله در تبیین نظام حکمرانی ســایبری ،تشــخیص
و تعریــف دقیــق اجــزا اســت .کاربــران فضــای مجــازی فاعــل و
اطالعــات و دادههــا مفعــول هســتند .در ایــن بیــن پردازشــگرها
در تعاریــف امــروزی هــم میتواننــد فاعــل باشــند و هــم مفعــول.
جهرمــی خاطرنشــان کــرد :حــال اگــر بخواهیــم یــک چارچوب
حکمرانــی درســت تبییــن کنیــم بایــد بــه تــک تــک ایــن اجــزا
بپردازیــم و بعــد روابــط و ضوابطشــان را مشــخص کنیــم .نــه
اینکــه بــه دلخــواه یکــی را انتخــاب و بــا عینکــی خــاص بــه آن
نــگاه کنیــم.
وی تصریــح کــرد :مــا هنــوز در بحــث هویــت کاربــران فضــای
مجــازی بــا مشــکل مواجهیــم .چرایــش شــاید جالــب باشــد!
هویــت یــک ایرانــی در فضــای حقیقــی توســط ســازمان ثبــت
احــوال ثبــت و گواهــی میشــود .بــرای اتبــاع خارجــی مقیــم
ایــران ،وزارت خارجــه ویــزا صــادر میکنــد .وزارت کشــور نیــز
کارت هویتــی خاصــی صــادر میکنــد .نیــروی انتظامــی هــم
بــرای دســتهای دیگــر مــدرک هویتــی صــادر میکنــد.
در بحــث هویــت در فضــای حقیقــی ،کشــور دارای متولیــان
چنــد گانــه اســت .حــال حســاب کنیــد کــه همــه ایــن
موازیکاریهــا و مدیریتهــای چندگانــه در بحــث هویــت در
فضــای مجــازی میخواهــد یکجــا تجمیــع شــود .بحــث امضــای
دیجیتــال نیــز یــک نمونــه دیگــر از ایــن موازیکاریهــا اســت و
البتــه از ایــن مثالهــا بســیار.
وی بــا بیــان اینکــه دربــاره بــه رســمیت شــناختن
پردازشــگرها ،هنــوز در هیــچ قانــون مصــوب یــا حتــی ردپایــی
هــم وجــود نــدارد ،افــزود :امــا مالکیــت یکــی از قواعــد مهــم در
دنیــای حقیقــی اســت .آیــا تبییــن یــک نظــام حکمرانی ســایبری
درســت ،بــدون تبییــن نظامهــای هویــت و مالکیــت ممکــن
است؟شــاید صیانــت از دادههــا مســاله آخــر اســت .وقتــی فــردی
مالکیــت یــک داده را دارد در حکمرانــی بــرای او حقوقــی وضــع
و طبعــا مســوولیتهایی هــم ترســیم میشــود .حواســمان باشــد
کــه صیانــت از دادههــا نمیتوانــد تــک بعــدی باشــد و تنهــا بــه
بیــان حقــوق حاکمیــت بر مــردم بپــردازد .بخــش بســیار عمدهی
قوانیــن مصــوب کمیســیون اروپــا در مــورد صیانــت از دادههــا 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 پیشتــر گفتــه شــد؛ در ســال  ۹۶بــا درک ضــرورت
تبییــن حکمرانــی ســایبری ،پنــج الیحه تقدیــم دولت کردیــم .در
تضــاد منافــع بیــن ســازمانها و بعضــا قــوا ،ایــن مصوبــات در پیچ
و خــم کمیســیونهای فرعــی و اصلــی دولــت رفــت و آمــد کــرد و
حــاال دســتآخر تنهــا یکــی از آنهــا ،پــس از فــراز و نشــیبهای
فــراوان در دســتور طــرح در صحــن دولــت قــرار گرفتــه اســت.
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اختصاصی

تحقیری به اسم واکسن!

فکــر همــه چیــز را میکردیــم اال اینکــه روزی محتــاج کشــوری در همســایگیمان بشــویم کــه بــه انــدازه یکــی از اســتانهای مــا هــم نیســت! ایــن روزهــا دیــدن
هموطنانــی کــه در پــی زدن واکســن خودشــان رو بــه مــرز ارمنســتان رســانده انــد و نزدیــک  ۴۰یــا  5۰ســاعت در صــف هــای طویــل میایســتند تــا شــانس زدن
واکســن رو داشــته باشــند در شــبکه هــای مجــازی غوغــا میکنــد و دیــدن ایــن صحنههــا باعــث موجــب تاســف خــوردن هــر ایرانــی مــی شــود !

بنیامین رضایی
بــر اســاس اخبــار منتشــر شــده وزارت
بهداشــت ارمنســتان و از تاریــخ  ۱۵اردیبهشــت
( ۱۴۰۰یــا  ۵مــی  )۲۰۲۱وزارت بهداشــت
ایــن کشــور ایــن اجــازه را بــه یکــی از مراکــز
تزریــق واکســن کرونــا داده تــا در ســطح
عمومــی فعالیــت کــرده و حتــی بــرای
گردشــگران خارجــی هــم واکســن تزریــق
کنــد .بــر اســاس اظهــارات متولیــان ایــن امــر،
هــدف از راهانــدازی ایــن مراکــز «دسترســی
آســان بــه واکســن بــرای همــه مــردم» اعــالم
شده است.
چه نوع واکسن کرونا در ارمنستان
تزریق میشود؟
در ایســتگاههای بهداشــتی مذکــور،
هــردو واکســن اســپوتنیک و آســترازنکا
تزریــق میشــود .البتــه شــواهدی وجــود
دارد مبنــی بــر اینکــه هیــج تضمینــی
وجــود نــدارد کــه تمــام کســانیکه
بــه ارمنســتان ســفر میکننــد حتمــا
واکسن میزنند.
بــر اســاس اخبــاری کــه بــه دســتمان

رســیده اســت ،واکســن موجــود در ارمنســتان
تنهــا بــه یــک کشــور و برنــد خــاص محــدود
نمیشــود ،چراکــه ،ارمنســتان حــدود
۱۰۰هــزار دوز واکســن کرونــای چینــی و
حــدود ۲۴هــزار دوز واکســن آســترازنکا و
 ۳۱هــزار دوز واکســن اســپوتنیک روســی بــه
صــورت هدیــه از دولتهــای چیــن ،بریتانیــا/
اســترالیا و روســیه هدیــه گرفته و بــرای همین
ایــن امــکان را دارد کــه گردشــگران خارجــی را
نیــز واکســینه کنــد.
لطیفــی ،ســخنگوی گمــرک ایــران
میگویــد بــه یکبــاره ورود مســافران بــه مــرز
ارمنســتان افزایــش یافتــه و از ابتــدای تیــر مــاه
 ۴۳۰۰نفــر بــه ایــن کشــور ســفر کردهانــد.
ایــن آمــار تنهــا در  ۴۸ســاعت گذشــته تنهــا
در مــرز نــوردوز بــه ۱۸۰۰نفــر رســیده اســت.
ارمنســتان مســافرانی کــه  ۱۰روز در
ایــن کشــور بماننــد را واکســینه میکنــد.
شــهروندان ایرانــی کــه ماههاســت در انتظــار
واکســینه شــدن هســتند از ایــن امــکان
اســتقبال کردهانــد.
امــا ازدحــام جمعیــت در مــرز مشــکالتی را
در پــی داشــته اســت .بــه گــزارش خبرگــزاری

ایلنــا ،یکــی از مســافران ایرانــی در مــرز
ارمنســتان بــا اشــاره بــه ازدحــام مســافران
گفــت« :آنقــدر صــف مســافران بــر روی پــل
ورودی کشــور ارمنســتان طوالنــی و ازدحــام
زیــاد اســت کــه چنــد مســافر بــه دلیــل گرما و
انتظــار بــرای انجــام تســت پیســیآر بیهــوش
شــدند».
بــه گفتــه ایــن مســافر ،ارمنســتان چنــد
دســتگاه آمبوالنــس در ایــن نقطــه مــرزی
مســتقر کردهاســت .تصاویــری از تجمــع

مســافران در مــرز ایــران و ارمنســتان نیــز در
شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــده اســت.
در جمهــوری ارمنســتان تاکنــون و پــس
از آغــاز هفتــه هــا از آغــاز واکسیناســیون
سراســری در مجمــوع تنهــا عــددی کمتــر
از  ۲,۵درصــد ار مــردم ایــن کشــور واکســینه
شــده انــد و بــا هــر متــر و معیــاری ســرعت
واکسیناســیون کرونــا در ارمنســتان بســیار
پاییــن بــوده اســت.
بــه نظــر مــی رســدت دولــت ارمنســتان در

بحبوحــه وضعیــت اقتصــادی بــد خــود کــه
پــس از هزینــه هــای جنــگ قــره بــاغ و ناآرامی
هــای داخلــی متعاقــب آن و نیــز بحــران همــه
گیــری کرونــا در ایــن کشــور ســایه افکــن
شــده ،در صــدد اســت از هــزاران واکســنی کــه
بــه واســطه عــدم تمایــل عمومــی مــردم ایــن
کشــور بــه تزریــق واکســن و انقضــای قریــب
الوقــوع تاریــخ مصرف واکســن ها روی دســتش
مانــده؛ بــرای جــذب گردشــگر اســتفاده کنــد؛
بــه ویــژه اینکــه اخیــرا نیــز اعالم شــد واکســن
کرونــا تنهــا بــه گردشــگرانی تزریــق خواهــد
شــد کــه دســتکم ۱۰روز در ارمنســتان اقامــت
داشــته باشــند.
از ســوی دیگــر و بــر اســاس گــزارش هــا
بســیاری از مــردم ارمنســتان هماننــد بســیاری
دیگــر از مــردم جمهــوری هــای اســتقالل یافته
از شــوروی ســابق و مــردم روســیه ،تمایلــی بــه
زدن واکســن ندارنــد و نســبت بــه واکســن
بســیار بــی اعتمادنــد و شــاید یکــی از دالیلــی
کــه بیــش از  ۱۰۰هــزار دوز واکســن کرونــا
روی دســت دولــت ایــروان مانــده ،همیــن عدم
تمایــل مــردم بــه زدن واکســن کروناســت.
دولــت ارمنســتان نیــز تــا کنــون نزدیــک به

 ۲۰۰هزار دوز واکســن کرونا را بیشــتر در قالب
اهدایــی از ســه منبــع چین ،ســازمان بهداشــت
جهانــی (طــرح کواکــس) و روســیه دریافــت
کرده است.
واکســن هــای ارمنســتان کــه تاریــخ مصرف
شــان رو بــه اتقضــا بــوده و مــردم ایــن کشــور
تمایلــی بــه تزریــق آنهــا ندارنــد؛ مــی توانــد
منبــع خوبــی بــرای تزریــق بــه گردشــگران
خارجــی همچــون ایرانــی هــا باشــد کــه در
کشورشــان علــی رغــم تزریــق روزانــه دههــا
و صدهــا هــزار واکســن بــه دلیــل جمعیــت
بــاال و گســتردگی کشــور بایــد مــاه هــا در
انتظــار نوبــت شــان بماننــد ولــی بــا ســفر
بــه ارمنســتان مــی تواننــد هــم یــک ســفر
تفریحــی تابســتانی داشــته باشــند و هــم
واکســن بزننــد؛ امــری کــه البتــه ناظــران و
کارشناســان شــهروندان ایرانــی را از انجــام
آن منــع مــی کننــد چــرا کــه ســفر بــه هــر
حــال بــرای شــهروندان حــاوی ریســک ابتــال
بــه کرونــا و هزینــه اســت و ایــن شــهروندان
بهتــر اســت چند هفتــه بیشــتر منتظــر بمانند
تــا نوبــت تزریــق واکســن در کشــور خودشــان
بــه آنهــا برســد.

