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وضعیت نامطلوب بازار سرمایه!

سال بیستم

NOTE

معافیتهایمالیاتی
و شهرکهای صنعتی
تولیدکننــدگان و صاحبــان صنایــع در
حالــی ۲۰درصــد از اقتصــاد کشــور را در
دکتر مهدی کریمی تفرشی دســت گرفتهانــد کــه بیشــترین نارضایتــی
را از بابــت مالیاتهــا و هزینههــای جــاری دارنــد .معافیتهــای
مالیاتــی یکــی از جاذبههــای درنظــر گرفتهشــده بــرای ســرمایهگذاری
در شــهرکهای صنعتــی اســت .گاه دولــت از معافیــت مالیاتــی
بــه عنــوان یــک ارفــاق بــرای برخــی اهــداف ایدئولوژیــک اســتفاده
میکنــد ،امــا بــه دلیــل خــاف قاعدهبــودن ،الزم اســت اســتداللی
قــوی بــرای خــروج از قاعــده و ضــرورت آن بــه مجلــس ارائــه کنــد.
البتــه طبق قانــون اساســی ،وضــع یــا بخشــودگی یــا تخفیــف مالیــات
تنهــا بــا مجــوز مجلــس اســت ،ماننــد معافیــت مالیاتــی بخــش
کشــاورزی و صــادرات کــه تنهــا بــه دلیــل یــک اولویــت ملــی و منافــع
راهبــردی اقتصــاد پذیرفتــه شــده اســت.اگر اعطــای معافیــت هــا بــا
دقــت الزم صــورت نگیــرد ،بــا توجــه بــه اینکــه مالیــات مهمتریــن
منبــع درآمــد دولــت هاســت و از نظــر اقتصــادی اهمیــت بــه ســزایی
دارد مــی توانــد بــرای دولــت و اقتصــاد کان کشــورها ضررهــای
صفحه 2
جبران ناپذیری داشته باشد...

 8صفحه  2000تومان

شماره 5141

محمد علی دهقان دهنوی ،رییس سازمان بورس گفت:بازار سرمایه از لحاظ شفافیت و نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد .دستور العمل قرارداد ریپو در حال بررسی است
و شرکتها میتوانند با این ابزار از منابع مالی مازاد یکدیگر بهرهبرداری کنند .قرار است منابع قابل توجهی از صندوق توسعه وارد بازار شود .محدود کردن دامنه نوسان در
بلند مدت نه کار مناسبی است نه مفید و ما هم محدودیت فعلی را برای زمان کوتاهی اعمال کردیم .بنابراین دامنه نوسان به صورت تدریجی مانند گذشته و متقارن میشود.

 4عدد میوه میل بفرمایید

 300هزار تومان!

میوه الکچری وارداتی پشن فروت در بازارهای تهران هر  4عدد به قیمت 3۰۰هزار
تومان به فروش می رسد .میوه پشن فروت ارغوانی طالب آب و هوای نیمه
گرمسیری و کلیمای عاری از یخبندان است .این گیاه در کالیفرنیا از شمال دور
تا  ،Sanjoseدر آب وهوای کوهستان و آب وهوای سانسفرانسیسکو کشت می
شود .پشن فروت زرد ،طالب آب وهوای گرمسیری و یا نزدیک به گرمسیری است.
برخی از خواص پشنفروت :دانههای پشن فروت در از بین بردن چین و چروک
نقش باالیی دارد .روغن دانه های پشنفروت برای مو مناسب است .دانههای
پشنفروت برای درمان زخمهای سطحی مفید است .پشنفروت به جلوگیری از
سرطان کمک می کند .برای بهبود سالمت مغز و کاهش اظطراب نیز مفید است.

نخستین استفاده از
ابزار ارزیابی روانی و اجتماعی

محــک در کنــار  17مؤسســه معتبــر و متولی حمایــت از کودکان
مبتــا بــه ســرطان در نقــاط مختلــف جهــان 15 ،اســتاندارد تعریف
شــده در زمینــه مراقبتهــای روانــی -اجتماعــی از کــودکان مبتــا
بــه ســرطان و خانوادههایشــان کــه از ســوی بنیــاد حمایــت از
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان «معجــزه متــی» ارائــه شــده اســت ،را
تائیــد و بــه کار بســته اســت .ایــن اســتانداردها معــرف حمایتهایی
اســت کــه کــودکان مبتــا بــه ســرطان و خانوادههایشــان بهتــر
اســت دریافــت کننــد و نیازهــای روانشــناختی -مــددکاری آنهــا
از زمــان تشــخیص بیمــاری تــا بهبــودی یــا حتــی پــس از پایــان
زندگــی را بیــان میکنــد...
صفحه ۸
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کاهش  ۷تا  8درصدی قیمت مسکن

مصطفی قلی خسروی ،رئیس اتحادیه امالک کشور گفت :قیمت مسکن در ماههای گذشته بین  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش داشته است ،طبق بررسیهای میدانی که از مشاوران امالک در مناطق مختلف دریافت
کردیم و طبق رصد معامالت انجام شده در شهرهای مختلف شاهد آن هستیم ،قیمت مسکن از ابتدای سال بین  ۷تا  ۸درصد کاهش داشته است.

مالیات دست و پای
تولیدکننده را بسته است

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

09131184574-03136270117

مرتضیچگونیان

پارسملک

مدیرعامــل شــرکت تولیدی«الکتــرو زمــزم
تهــران» مــی گویــد :بیشــترین مشــکل مــا
در حــوزه تولیــد بحــث مالیــات اســت .چــرا
کــه دارایــی از مــا 9درصــد مالیــات ارزش
افــزوده دریافــت مــی کنــد در حالــی کــه

ایــن دریافتــی برابــر بــا ســود شــرکت اســت.
البتــه ایــن شــرایط بــرای بســیاری از شــرکت
هــای تولیــدی ماننــد مــا وجــود دارد کــه در
حــال حاضــر فشــاری ســنگینی بــر تولیــد
کننــده محســوب مــی شــود.به گزارش اکونــا
پــرس ،ابوالفضــل عســگری در گفــت گــو بــا
«اکوناپــرس» گفــت :شــرکت «الکتــرو زمــزم
تهــران» از  15ســال قبــل در حــوزه تولیــد
یخچــال هــای صنعتــی فعالیــت مــی کنــد.

ایــن شــرکت بــه دلیل مشــکات مختلف
اکنــون بــا  1۰نیــرو بــه حیــات خــود ادامــه می
دهــد.وی در ادامــه افــزود :مــا در حــال حاضــر
صــادرات نداریــم امــا نیــاز داخــل را مــی توانیم
تامیــن کنیم.گفتنــی اســت ،ایــن شــرکت
توانســته اســت از مرکــز مشــاوره «ایزوکیــا» بــا
مشــاوره و آمــوزش هــای امیرهمایــون کاشــانی
کیا،موفــق بــه اخــذ ایــزو  9۰۰1در حــوزه
کنتــرل کیفیــت شــود.

سیستم افزایش درآمد
مشاورین امالک

اطالعات ،آموزش
و معرفی خریداران ملکی

021-۷9398

Parsmelk.co

محمود جهانیان

یک تحول

کارشناس و متخصص عینک

در صنعت فروش و توزیع

لذت دوباره خوب دیدن
ساخت عینک اختصاصی
با پرینتر سه بعدی

به زودی...

021-22۷3۷530

درخشش زعفران ایران
در  35کشور جهان
ایران خاستگاه زعفران دنیاست
زعفران از ایران به تمام دنیا راه یافت

کیفیت و رتبه جهانی

واحد سفارشات تلفنی0513-111 :

«هوشنگ اکبری»

با رزوتی فکر آرزوتی!
با مواد اولیه انرژی بخش و ویتامینه
با طعم های سالمت محور

rezoti_drinks

کارگاه هوشنگ اکبری
شاگرد استاد ابراهیم قنبری
از ارومیه به تهران انتقال یافت
02188738657-09141411383

hooshangh-akbari36

kalaland.co

مهدکودک دوزبانه

مهرمولود

با مساحت بیش از1000مترمربع

میرداماد میدان محسنی خیابان وزیریپور
26405890

2222۷20۷

مرجع عمدهفروشی کاال
خرید بیواسطه از کارخانه
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صاحب امتیاز :دکتر ساقی باقرینیا
مدیر مسئول و سردبیر :ایرج جمشیدی
۰9۱23۸4۵93۷
222۶3۶۶۶
مشاور حقوقی :بهمن رازانی
میدان محسنی ،خیابان شاهنظری ،میدان کاظمی ،پالک 3
چاپ  :شاخه سبز
توزیع :نشر گستر امروز ۶۱933333

شورای سیاستگذاری
بخش صنعت آسیانیوز ایران
سعید رضایی ،مهدی امیرآبادی ،مهدی طوسی ،علیرضا نفریه
حمید ابدالی

یادداشت

معافیتهای مالیاتی
و شهرکهای صنعتی

تولیدکننــدگان و صاحبــان صنایــع در حالــی
۲۰درصــد از اقتصــاد کشــور را در دســت گرفتهانــد کــه
دکتر مهدی کریمی تفرشی
بیشــترین نارضایتــی را از بابــت مالیاتهــا و هزینههــای
جــاری دارنــد .معافیتهــای مالیاتــی یکــی از جاذبههــای درنظــر گرفتهشــده بــرای
ســرمایهگذاری در شــهرکهای صنعتــی اســت.
گاه دولــت از معافیــت مالیاتــی بــه عنــوان یــک ارفــاق بــرای برخــی اهــداف
ایدئولوژیــک اســتفاده میکنــد ،امــا بــه دلیــل خــاف قاعدهبــودن ،الزم اســت
اســتداللی قــوی بــرای خــروج از قاعــده و ضــرورت آن بــه مجلــس ارائــه کنــد .البتــه
طبق قانــون اساســی ،وضــع یــا بخشــودگی یــا تخفیــف مالیــات تنهــا بــا مجــوز
مجلــس اســت ،ماننــد معافیــت مالیاتــی بخــش کشــاورزی و صــادرات کــه تنهــا بــه
دلیــل یــک اولویــت ملــی و منافــع راهبــردی اقتصــاد پذیرفتــه شــده اســت.
اگــر اعطــای معافیــت هــا بــا دقــت الزم صــورت نگیــرد ،بــا توجــه بــه اینکــه مالیات
مهمتریــن منبــع درآمــد دولــت هاســت و از نظــر اقتصــادی اهمیــت بــه ســزایی دارد
مــی توانــد بــرای دولــت و اقتصــاد کان کشــورها ضررهــای جبــران ناپذیــری داشــته
باشــد .معافیت مالیاتــی بــرای واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرکهای صنعتــی را
میتــوان مهمتریــن بنــد پیشبینــی شــده بــرای ایــن واحدهــا در قانــون رفــع موانــع
تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور دانســت.
بــه منظــور تشــویق ســرمایهگذاری در شــهرکهای صنعتــی و مناطــق ویــژه
اقتصــادی بــرای ســرمایهگذاری اشــخاص حقوقــی غیردولتــی در واحدهــای تولیــدی،
معدنــی ،خدماتــی ،بیمارســتانها ،هتلهــا و مراکــز اقامتــی گردشــگری بــا مجــوز
ســرمایهگذاری از مراجــع قانونــی ذیربــط کــه در ایــن مناطــق هســتند در صورتــی
کــه از اول ســال  1۳95بــرای آنهــا پروانــه بهرهبــرداری صــادر شــده باشــد یــا قــرارداد
اســتخراج و فــروش منعقــد کــرده باشــند ،تشــویقهای مالیاتــی اعمــال میشــود.
نحــوه اعمــال مالیــات بــه نــرخ صفــر بــرای ســرمایهگذاری اقتصــادی در
شــهرکهای صنعتــی و ویــژه اقتصــادی بدیــن شــرح اســت کــه در یــک دوره 1۳
ســاله مشــمول معافیــت مالیاتــی از طریــق محاســبه مالیــات بــه نــرخ صفــر هســتند.
ایــن قاعــده مربــوط بــه مناطــق کمتــر توســعه یافتــه اســت.
همچنیــن در ایــن مناطــق ،مالیــات ســالهای بعــد از دوره  1۳ســاله محاســبه
مالیــات بــا نــرخ صفــر تــا زمانــی که جمــع درآمــد مشــمول مالیــات واحــد بــه دو برابر
ســرمایه ثبــت و پرداخــت شــده برســد ،بــا نــرخ صفــر محاســبه میشــود و بعــد از آن
مالیــات بــا نرخهــای مقــرر در قانــون مالیاتهــای مســتقیم محاســبه خواهــد شــد.
نحــوه اعمــال مالیــات بــا نــرخ صفــر بــرای شــهرکهای صنعتــی و ویــژه اقتصــادی
در ســایر مناطــق بدیــن گونــه اســت کــه در یــک دوره هفــت ســاله مشــمول معافیــت
مالیاتــی از طریــق محاســبه مالیــات بــه نــرخ صفــر میشــوند.
همچنیــن نحــوه اعمــال مالیــات بــه نــرخ صفــر بــرای واحدهــای مســتقر در
شــهرکهای صنعتــی و ویــژه اقتصــادی کــه در ســایر مناطــق هســتند بدیــن گونــه
اســت کــه  5۰درصــد مالیاتهــای بعــد از دوره هفــت ســاله محاســبه مالیــات بــا
نــرخ صفــر زمانــی کــه جمــع درآمــد مشــمول مالیــات واحــد معــادل ســرمایه
ثبــت و پرداخــت شــده شــود بــا نــرخ صفــر درصــد و  5۰درصــد باقیمانــده بــا
نرخهــای مقــرر در قانــون مالیاتهــای مســتقیم محاســبه و دریافــت میشــود
و بعــد از آن نیــز  1۰۰درصــد مالیــات متعلقــه بــا نرخهــای مصــوب دریافــت
خواهد شد.

“پایش و اکتشاف ذخایر معدنی»
مدیــرکل دفتــر برنامهریزی ،فنــاوری و بودجه
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی
ضمــن اشــاره بــه مزیــن شــدن امســال بــه نــام
ســال «تولیــد؛ پشــتیبانیها ،مانعزداییهــا»
گفــت :ســازمان زمینشناســی بــه عنــوان یــک
دســتگاه حاکمیتــی در حــوزه اکتشــاف ذخایــر
معدنــی موضــوع جدیــدی را تحــت عنــوان
«پایــش و اکتشــاف ذخایــر معدنــی» که از ســال
 99آغــاز شــده بــود ،در ســال  1۴۰۰بــه صــورت
جــدی دنبــال خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضا جدیــدی بــا بیــان
اینکــه کشــور نیــاز بــه تعادلبخشــی و ایجــاد
تناســب میــان شناســایی و اکتشــاف ذخایــر
معدنــی بــا میــزان تولیــد و مصــرف مــواد معدنی
دارد ،افــزود :بایســتی بــه گونــهای عمــل کنیــم
کــه بــا ایجــاد هماهنگــی و تناســب در بخــش
تامیــن مــواد اولیــه صنایــع کشــور بــا بحــران
مواجــه نشــویم و صنایــع معدنــی کشــور بــا
ظرفیــت مناســب فعالیــت کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تحقــق ایــن امــر نیازمند
مدیریــت و پایــش ذخایــر معدنــی و بــه دنبــال
آن برنامهریــزی مناســب جهــت کشــف ذخایــر
جدیــد توســط حاکمیــت اســت ،تصریــح کــرد:
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی
کشــور ایــن طــرح را در ســال  1۴۰۰پیشــنهاد
کــرده و اجرایــی خواهــد کــرد تــا مســیر حرکتی
کشــور در حــوزه کشــف ذخایــر معدنــی در
برنامــه هفتــم توســعه بهروشــنی نمایــان شــود.
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی،
فنــاوری و بودجــه ســازمان زمینشناســی
و اکتشــافاتمعدنی کشــور ،خروجــی طــرح
پایــش ذخایــر معدنــی در حــوزه اکتشــاف بــه
طــور یقیــن بــه انجــام اکتشــاف سیســتماتیک
ذخایــر معدنــی بــه صــورت حاکمیتــی و در ادامه

اکتشــاف ذخایــر پنهــان و عمقــی و ورود بــه
اکتشــاف عناصــر اســتراتژیک و عناصــر جدیــد
مــورد اســتفاده در حوزههــای فنــاور خواهــد
انجامیــد.
جدیــدی ،آغــاز اکتشــاف سیســتماتیک
کشــور و موضــوع اکتشــاف ذخایــر عمقــی بــه
کمــک روش ژئوفیزیــک هوایــی را بــه عنــوان
مصادیــق اجــرای طــرح پایــش ذخایــر معدنــی
یــاد کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه هزینهبــر
بــودن اکتشــاف ذخایــر عمقــی و کافــی نبــودن
بودجــه عمومــی کشــور در ســال  1۴۰۰مــدل
پیشــنهاد شــده از ســوی ســازمان زمینشناســی
و اکتشــافاتمعدنی کشــور اجــرای برنامههــا
از طریــق تعامــل بــا بخشهــا و بنگاههــای
مختلــف جهــت تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز
اکتشــاف اســت.

جزئیات تجارت ایران و لبنان
در  5سال اخیر

مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،گفــت :تــراز تجــاری ایــران و لبنــان در ســال هــای اخیر
همــواره بــه نفــع ایــران بــوده و صــادرات بیشــتری از ایــران بــه
لبنــان نســبت بــه واردات از ایــن کشــور انجــام شــده اســت.
فــرزاد پیلتــن در گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
خبرگــزاری فــارس در مــورد تجــارت ایــران و لبنــان در ســال

هــای اخیــر گفــت :حجــم تجــارت جمهــوری اســامی ایــران
و لبنــان در ســال هــای اخیــر بــه ترتیــب  1۰5میلیــون دالر (
 1۲۴ ،)1۳95میلیــون دالر ( )1۳9۶و  7۸میلیــون دالر (ســال
 )1۳97و  ۴۸میلیــون دالر (ســال  )1۳9۸بــوده اســت.مدیر کل
دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران افزود:
در ســال  1۳99نیــز حجــم تجــارت دو کشــور  ۳۳میلیــون دالر
بــوده اســت.وی گفــت :در کلیــه ایــن ســالها تــراز تجــاری دو
کشــور بــه نفــع ایــران بــوده و صــادرات بیشــتری از ایــران بــه
لبنــان نســبت بــه واردات از ایــن کشــور انجــام شــده اســت.
پیلتــن بیــان داشــت :بــه عنــوان نمونــه در ســال  1۳99از

پیشبینی التهاب در بازار مرغ اردیبهشت
نائــب رئیــس کانــون سراســری مرغداران گوشــتی
کشــور از تشــکیل بــازار ســیاه بــرای جوجــه یکــروزه
خبــر داد و گفــت :بــه دلیــل کاهــش عرضــه و
گرانــی جوجــه یکــروزه شــاهد عقــب ماندگــی آمــار
جوجــه ریــزی در واحدهــای مرغــداری نســبت بــه
برنامــه تولیــد هســتیم ،پیشبینــی مــا ایــن اســت
در صــورت جبــران نشــدن ایــن عقــب افتادگــی در
اردیبهشــت مــاه بــازار مــرغ بــار دیگــر بــا التهــاب
روبــهرو شــود.حبیب اســداهلل نــژاد در گفتوگــو بــا
ایلنــا بــا اشــاره بــه مشــکات پیــش آمــده در بــازار
جوجــه یــکروزه اظهــار کــرد :واحدهــای مــرغ مادری
اقــدام بــه صــادرات بــی قاعــده یــا خــروج غیر رســمی
جوجــه از کشــور کردهانــد کــه نتیجــه آن کاهــش
عرضــه ایــن نهــاده مهــم تولیــد در بــازار شــده اســت.
وی ادامــه داد :کاهــش عرضــه موجــب تشــکیل بــازار
ســیاه بــرای جوجــه یکــرروز و گرانــی آن شــده اســت.
بــه گفتــه اســداهلل نِــژاد؛ در حــال حاضــر قیمــت هــر
قطعــه جوجــه یکــروزه بــه حــدود  7هــزار تومــان
رســیده اســت ،در حالــی کــه قیمــت مصــوب آن ۴
هــزار و  ۲۰۰تومــان اســت.وی دو اثــر مهــم گرانــی
جوجهیکــروزه را کاهــش جوجــه ریــزی در واحدهــای
مرغــداری و افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد
مــرغ برشمرد.اســداهلل نِــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه در
حــال حاضــر  ۲5میلیــون قطعــه از برنامهریــزی
جوجهریــزی عقــب هســتیم ،افــزود :بــر اســاس
برنامهریزیهــای انجــام شــده بایــد در ایــن مــاه
 1۲5میلــون قطعــه جوجهریــزی انجــام میشــد ،امــا
تــا امــروز میــزان آن بــه  1۰۰میلیــون قطعــه رســیده
اســت.وی پیــش بینــی کــرد :در صــورت عــدم جبران

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال  1۴۰۰آماده
همــکاری و مشــارکت بــا بخــش خصوصــی برای
تامیــن منابــع مالــی در چارچــوب ظرفیتهــای
قانونــی از جملــه قانــون معــادن هســتیم ،تصریح
کــرد :مــدل مشــارکتی بــرای  ۴اســتان در ســال
 99ارائــه شــد کــه بــا بازخوردهــای مناســبی نیز
مواجــه شــدیم کــه بــر همیــن اســاس اهــداف
خــود را در ســال  1۴۰۰در قالــب تفاهمنامههــا
و قراردادهــای عملیاتــی بــا بخــش خصوصــی
واجــد شــرایط اجرایــی خواهیــم کــرد.
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی ،فنــاوری
و بودجــه ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه
محــور پایــش ذخایــر معدنــی بــه عهــده ایــن
ســازمان خواهــد بــود ،تصریــح کــرد :ماهیــت
طــرح پایــش ذخایــر معدنــی آیندهنگــری و

عقــب ماندگــی در جوجــه ریــزی شــاهد تکــرار دوباره
التهــاب در بــازار مــرغ بــرای اردیبهشــت مــاه باشــیم.
اســداهلل نِــژاد در پاســخ بــه این پرســش کــه واحدهای
مــرغ مــادری افزایــش هزینــه تمــام شــده تولیــد را
دلیــل بــاال بــردن قیمــت جوجــه یکــروزه و اقــدام بــه
صــادرات عنــوان میکننــد ،گفــت :واحدهــای مــرغ
مــادری حــق اجــازه افزایــش قیمــت جوجهیکــروزه
بــدون تائیــد ســتاد تنظیــم بــازار را ندارنــد و اقــدام
آنهــا بــرای خــروج جوجــه یکــروز نیــز تامیــن ایــن
نهــاده در بــازار داخلــی را بــا مشــکل جــدی مواجــه
کــرده اســت.وی تصریــح کــرد :اگــر واحدهــای مــرغ
مــادری خواســتار افزایــش قیمــت هســتند یــا فکــر
میکننــد تولیــد بیــش از نیــاز بــازار داخلــی بــرای
صــادرات دارنــد بایــد آن را از مســیرهای قانونی انجــام
دهند.اســداهلل نِــژاد یــادآور شــد :در صــورت افزایــش
قیمــت مصــوب جوجــه یکــروزه قیمــت مصــوب مــرغ
نیــز افزایــش خواهــد داشــت چــرا کــه جوجهیکــروزه
یکــی از تاثیرگذارتریــن نهادههــا در قیمــت تمــام
شــده تولیــد مــرغ اســت.

آیندهپژوهــی اســت.
جدیــدی بــا بیــان اینکــه در بخــش
آیندهنگــری درصــدد جلوگیــری از ایجــاد
التهــاب و بحــران در ذخایــر معدنــی و رفــع
نیــاز ضــروری صنایــع معدنــی هســتیم ،افــزود:
بــر همیــن اســاس بایســتی نســخههای
مناســب بــرای ذخایــر معدنــی تدویــن شــود و
آیندهپژوهــی بــر مبنــای ورود بــه حوزههــای
جدیــدی اســت کــه دنیــا بــه آن وارد شــده تــا
ضمــن مطالعــه آنهــا بــه برنامههــای جدیــد از
جملــه کشــف ذخایــر و عناصــر معدنــی جدیــد،
کاربــرد جدیــد مــواد معدنــی ،روشهــای نویــن
فــرآوری مــواد معدنــی بــر مبنــای مدیریــت و
پایــش ذخایــر معدنــی بپردازیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح پایــش
ذخایــر معدنــی در هــر کشــور از وظایــف
حاکمیــت اســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن امــر در
ایــران نیــز در حــوزه کشــف و شناســایی ذخایــر
معدنــی صرفــا بــه عهــده ســازمان زمینشناســی
و اکتشــافاتمعدنی کشــور اســت کــه طراحــی
مــدل پایــش ذخایــر معدنــی را نیــز ســازمان
پیشــنهاد داده اســت.
بــه نقــل از روابطعمومــی ســازمان
زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور،
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی،
فنــاوری و بودجــه ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی ،البتــه ایــن طــرح دارای
شــئون مختلــف اســت کــه همــکاری بیــن
دســتگاهی در حوزههــای مختلــف اعــم از
اکتشــاف ،اســتخراج ،بهرهبــرداری و فــرآوری
و حتــی سیاســتگذاری در حــوزه صــادرات و
واردات مــواد معدنــی را طلــب میکنــد و مــا
نیازمنــد یــک حرکــت خردمندانــه در حــوزه
پایــش ذخایــر معدنــی کشــور هســتیم.

مجمــوع مبــادالت تجاری میــان دو کشــور حــدود  ۲1میلیون
دالر آن متعلــق بــه صــادرات جمهــوری اســامی ایــران بــوده
اســت.
وی افــزود :برگــزاری کمیتــه مشــترک بازرگانــی،
بررســی امضــای موافقــت نامــه ترجیحــات تجــاری ،توســعه
مشــارکتهای نمایشــگاهی ،تبــادل هیاتهــای تجــاری،
احیــای مرکــز تجــاری ایــران در بیروت و فعــال نمودن شــورای
مشــترک بازرگانــان دو کشــور از جمله مهمتریــن برنامــه هــای
در دســتور کار ســازمان توســعه تجــارت ایــران در خصــوص
توســعه روابــط تجــاری میــان دو کشــور اســت.

افتتاح  6آزادراه در 1400
معــاون وزیــر راه و شهرســازی از افتتــاح
شــش محــور آزادراهــی اولویــت دار در ســال
 1۴۰۰خبــر داد کــه همــه آنهــا در حــال
حاضــر بیــش از  7۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی
دارنــد.
خیــراهلل خادمــی در گفــت وگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :فــاز دوم آزادراه تهــران  -شــمال
(بانــد غربــی) ،آزادراه خــرم آبــاد  -اراک ،آزادراه
شــیراز  -اصفهــان ،آزادراه منجیــل  -رودبــار،
آزادراه مرنــد  -تبریــز و آزادراه حــرم تــا حــرم
(گرمســار  -ســمنان) جــزو آزادراه هــای اولویــت
دار و مهــم در ســال  1۴۰۰هســتند کــه همــه
آنهــا بیــش از  7۰پیشــرفت فیزیکی داشــتهاند
و امیدواریــم امســال بــه بهــره بــرداری برســند.
وی اضافــه کــرد :بــه عنــوان مثــال آزادراه
خــرم آبــاد  -اراک بــه طــول  ۶7کیلومتــر بــا
بیــش از  9۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی یکــی
از آزاد راههــای اولویــت دار امســال اســت کــه
امیدواریــم بــا توجــه بــه پیشــرفت فیزیکــی
بــاالی آن تــا پایــان بهــار امســال بــه بهــره
بــرداری برســد و اولیــن آزادراه افتتــاح شــده در
ســال  1۴۰۰نام بگیــرد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد:
همچنیــن آزادراه شــیراز  -اصفهــان بــه عنــوان
بلندتریــن آزادراه کشــور بــه طــول ۲۲5
کیلومتــر ،پیشــرفت فیزیکی  ۸7درصــدی دارد و
امیدواریــم پــس از آزادراه خــرم آبــاد  -اراک این
محــور نیــز بــه بهرهبــرداری برســد چــرا کــه
ازاهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت .یکــی

دیگــر از آزادراههــای مهــم و اولویــت دار امســال
محــور منجیــل  -رودبــار اســت کــه همــواره
گلــوگاه ترافیکــی در مســیر تهــران  -رشــت بــه
شــمار میرود.
خادمــی اظهــار کــرد :آزادراه منجیــل -
رودبــار گرچــه هشــت کیلومتــر طــول دارد امــا
همــه ایــن مســیر تونــل و پــل اســت کــه مــی
تــوان از آن بــه عنــوان یکــی از پیچیدهتریــن
محورهــای آزادراهــی نــام بــرد و اگر ایــن آزادراه
افتتــاح شــود تــا حــدود بســیاری ترافیــک را در
آن منطقــه برطــرف خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد :آزادراه مرنــد  -تبریــز بــه طول
 ۳7کیلومتــر و آزادراه حــرم تــا حــرم (گرمســار
 ســمنان) بــه طــول  5۰کیلومتــر از دیگــرآزادراه هــای اولویــت دار ســال  1۴۰۰هســتند
کــه از پیشــرفت فیزیکــی باالیــی برخــوردار
بــوده و امیدواریــم بــا توجــه بــه ســرمایهگذاری
صــورت گرفتــه بخــش خصوصــی در ســال
جــاری افتتــاح شــوند.

استفاده از دانش روز راهی برای ارتقای امنیت غذایی
یــک مقــام مســئول گفــت :بــا اســتفاده از دانــش و تکنولــوژی
روز ضمــن کاهــش ضایعــات میتــوان بهــره وری تولیــد و امنیــت
غذایــی کشــور را ارتقــا داد.
جــواد وکیلــی معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی ســازمان
اقتصــادی کوثــر در گفــت و گــو با خبرنگار صنعت،تجــارت و
کشــاورزی گروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،بــا اشــاره
بــه اینکه امنیــت غذایی یکــی از ویژگیهــای مهــم در حفــظ
پایــداری کشــور محســوب میشــود ،اظهــار کــرد :ایــن موضــوع
یکــی از مزیتهــای کشــور در حــوزه کشــاورزی اســت کــه
امنیــت غذایــی و پایــداری کشــور بــه آن وابســته اســت.
او افــزود :گرچــه برخــی صاحــب نظــران داخلــی بــر ایــن باورند
کــه در حــوزه کشــاورزی بــه دلیــل کمبــود آب مزیــت نســبی
نداریــم ،امــا ایــن افــراد صــورت مســئله را پــاک میکننــد چــرا
کــه موضــوع کرونــا نشــان داد کــه قفســههای کشــورهای اروپایــی
و توســعه یافتــه هــم خالــی شــد و ایــن کشــورها با معضــل تامین
امنیــت غذایــی روبــهرو شــدند.
وکیلــی ادامــه داد :کشــورها تــا حــدی بایــد ســطح امنیــت

غذایــی خــود را حفــظ کننــد ،از ایــن رو در حــوزه کشــاورزی بایــد
بــه دنبــال روش نوآورانــه ،دانــش بنیــان و فنــاور محــور باشــیم تــا
در ایــن عرصــه فعالیــت موثــری داشــته باشــیم.
ثبات قانون گذاری شعار سال را تحقق می بخشد
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه بهــره وری تولیــد و

کاهــش ضایعــات بــا تکنولــوژی و دانــش روز قابــل حــل
اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه مشــکل کمبــود آب ،ارتقــای
بهــره وری تولیــد در واحــد ســطح و کاهــش ضایعــات بــا
اســتفاده از تکنولــوژی و دانــش روز قابــل دســتیابی اســت،
همچنیــن طبــق تاکیــد مقاممعظــم رهبــری نیازمنــد
ثبــات قانــون گــذاری هســتیم چــرا کــه در حــوزه برنامــه
ریــزی کارا متاســفانه دچــار خاهایــی هســتیم کــه همیــن
موضــوع موجــب شــده در مقطعــی بــا کاهش قیمــت
پیاز شــاهد دورریــز و هــدر رفــت آن باشــیم و در مقطــع
دیگــر بــا افزایــش قیمــت ،خانوارهــا دچــار مشــکل
شــوند کــه بــا ایــن وجــود بایــد برنامــه ریــزی کارا
صورت گیرد.
معــاون برنامــه ریــزی اقتصــادی کشــاورزی کوثــر بــا تاکیــد بــر
برنامــه ریــزی بلندمــدت در حوزه تولیــد گوشــت و مرغ بیــان
کــرد :وزارت جهــاد و وزارت صمــت بایــد برنامــه ریــزی بلندمدتــی
داشــته باشــند تــا بنگاههــای تولیــدی برمبنــای قوانیــن پایــدار
اقــدام بــه تولیــد کننــد.
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الگوی ژاپن برای جبران خسارت کرونا

 ۴روز کار و  3روز تعطیلی در هفته

دولــت ژاپــن بــرای جبــران خســارتهای
ناشــی از کرونــا ،از تهیــه الگــوی چهــار روز کار
و ســه روز تعطیلــی در هفتــه بــرای تحریــک
اقتصــاد و گردشــگری داخلــی خبــر داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بســته شــدن مرزهــا و
کاهــش پروازهــا و ســفرهای بینالمللی با شــیوع
ویــروس کرونــا ،اقتصــاد کشــورها را بــه ویــژه در
بخــش گردشــگری ،کوچــک کــرده اســت .هنــوز
پیشبینــی دقیقــی بــرای بازگشــت ســفرهای
بینالمللــی بــه حالــت عــادی وجــود نــدارد .از
همیــن رو ،کشــورهای زیــادی روی گردشــگری
داخلــی متمرکــز شــدهاند و ترجیــح میدهنــد
بــا دادن امتیازهایــی ،مثــل کاهــش نــرخ خدمات
هتــل و هواپیمــا و یــا افزایــش روزهــای مرخصی
بــرای کارمنــدان ،بــا اســتفاده از تجربههــای
دورکاری ،اقتصــاد خــود را تــا حــدی روی پــا
نگــه دارنــد.
مهــدی عباســی ـ کارشــناس گردشــگری ـ
در ادامــه بررســی راهکار کشــورها بــرای جــذب
گردشــگر در دوران کرونــا ،بــه الگــوی ژاپــن کــه
بــه تازگــی مطــرح شــده اســت ،پرداخــت و بــه
ایســنا گفــت :ژاپنیهــا بــرای کاهــش روزهــای
کاری بــه چهــار روز و افزایــش روزهــای تعطیــل
بــه ســه روز در هفتــه ،درحــال بحــث هســتند.
مقامــات دولــت ایــن کشــور اعام کردهانــد
مــدل تعطیــات ســه روز در هفتــه میتوانــد
بــرای تقویــت اقتصــاد و گردشــگری داخلــی
مفیــد باشــد.
او ادامــه داد :در بیانیــهای کــه بــه تازگــی

جنــاح حامــی دولــت ژاپن منتشــر کــرده،
آمــده اســت پیشنویــس پیشــنهادی ایــن
طــرح ظــرف یــک مــاه آینــده بــه مجلــس
ارائــه میشــود .همچنیــن در بیانیــه عنــوان
شــده کــه وقتــی ایــن طــرح اجرایــی شــود بــه
کارمنــدان حــق انتخــاب بــرای اســتفاده از ایــن
ســه روز تعطیلــی داده خواهــد شــد .دولــت
ژاپــن امیــدوار اســت مــدل جدیــد ،بهــرهوری
کارمنــدان را افزایــش دهــد .ایــن کارشــناس
گردشــگری افزود :این بیانیه تاکیدمیکنــد ص
نعــت گردشــگری ژاپــن کــه بــا همهگیــر شــدن

افزایش  40تا  113درصدی قیمت برنج
گوشت و شکر
بررســی جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از
ســوی وزارت صمــت حاکــی از افزایــش  ۴۰تــا 11۳
درصــدی برنــج ،گوشــت و شــکر در اســفندماه ســال
 1۳99نســبت بــه مــاه مشــابه ســال  1۳9۸اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بر اســاس ایــن آمار بیشــترین
افزایــش قیمــت در اســفند مــاه  1۳99مربــوط بــه
برنج پاکســتانی باســماتی بوده کــه قیمــت آن بــا
 11۳.۶درصــد افزایــش از  11هــزار و  5۰۰تومــان
در اســفند ســال  1۳9۸بــه  ۲۴هــزار و  ۶۰۰تومــان
در مــاه مشــابه ســال قبــل رســیده اســت .قیمــت
برنــج تایلنــدی نیــز در ایــن مــدت بــا  111.1درصــد
افزایــش قیمــت ،از  7۴۰۰بــه  15هــزار و  7۰۰تومــان
رســیده اســت.البته قیمــت برنجهــای داخلی طــارم
اعــا و داخلــی هاشــمی درجــه یــک نیــز در ایــن
مــدت بــه ترتیــب  ۴۶.۲و  ۴۳.5درصــد افزایــش
داشــته و در اســفند  1۳99بــه حــدود  ۳۴هــزار و
 ۳۰۰تومــان ۳۳ ،هــزار و  ۴۰۰تومــان رســیده اســت.
قیمــت گوشــت مــرغ هم بــا  ۸7درصــد افزایــش
از  1۲هــزار و  7۰۰تومــان در اســفند ســال  1۳9۸بــه
حــدود  ۲۳هــزار و  ۸۰۰تومــان در اســفند ســال
 1۳99رســیده است.ســال گذشــته قیمــت مصــوب
مــرغ در ســتاد تنظیــم بــازار دو بــار افزایــش یافــت و
در نهایت قیمــت مصــوب آن  ۲۰هــزار و  ۴۰۰تومــان
شــد ،امــا در اســفندماه قیمــت هــر کیلــو گوشــت
مرغ بــه بیــش از  ۴۰هــزار تومان هــم رســید .در
نهایــت بــا وجــود اینکــه دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار
اعــام کــرده بــود قیمــت مصــوب مــرغ تــا پایــان
مــاه رمضــان تغییــر نمیکنــد ،دوازدهــم فروردیــن
ماه قــرارگاه ســاماندهی مــرغ کشــور بــه ریاســت
وزیــر جهــاد کشــاورزی و بــا حضــور نمایندگانــی از
ارگانهــای مختلــف از جملــه قــوه قضاییــه و وزارت
صمــت در آخریــن جلســه خــود مســئول ســاماندهی
تولیــد گوشــت مــرغ شــد و در اولیــن جلســه کاری
خود نــرخ مصــوب مــرغ را  ۴5۰۰تومــان افزایــش

افزایش و تنوع خدمات
غیرحضوری بانک آینده

بانــک آینــده بــا هــدف کمــک بــه قطــع
زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا ،بــا توســعه
خدمــات بانکــداری الکترونیکــی ،بســترهای الزم
و امکانــات خــود را بــرای اســتفاده غیرحضــوری
مشــتریان از خدمــات بانکــی ،بــدون مراجعــه
بــه شــعب ،افزایــش داده اســت.به گــزارش پیــام
فــوری ،بدینمنظــور ،مشــتریان ایــن بانــک
میتواننــد بــا مراجعــه بــه وبســایت رســمی
بانــک آینــده بهنشــانی  ir.ba۲۴و از طریــق
زیربخشهــای «همیــار مشــتری» و دیگــر
ابزارهــای موجــود ،خدمــات موردنظــر خــود
را بهصــورت غیرحضــوری ،دریافــت کننــد.
در حــال حاضــر امــکان ارائــه خدماتــی همچــون:
ثبــت درخواســت افتتــاح حســاب ،انتخاب شــعبه
از ســوی مشــتری ،ثبــت درخواســتهایی
ماننــد واریــز گروهــی بینبانکــی ،واریــز
گروهــی درونبانکــی ،درخواســت افتتــاح
حســاب جدیــد ،فــرم واریــز و درخواســت
افتتــاح حســاب گروهــی از طریــق وبســایت
بانــک در دســترس عمــوم هموطنــان اســت.
یــادآور میشــود؛ مشــتریان بانــک آینــده
همچنــان میتواننــد بــا بهرهگیــری از خدمــات
الکترونیکــی مســتمر ایــن بانــک نظیــر :ســامانه
پیشــخوان مجــازی ،ســامانه کیلیــد ،همراهبانــک،
تلفنبانــک و اینترنتبانــک ،نســبت بــه انتقــال
وجــه بیــن حســابها ،پرداخــت اقســاط ،اطــاع
از مانــده کارتهــای شــتابی ،پرداخــت قبــوض
خدماتــی ،دریافــت شــارژ ســیم کارتهــای
اعتبــاری و ســایر خدمــات ،اقــدام نماینــد.

داد .بــر این اســاس حداکثــر قیمــت مصــوب مــرغ
گــرم بــرای مصــرف کننــده کیلویــی  ۲۴هــزارو
9۰۰تومــان تعییــن شــده اســت.
قیمــت شــکر ســفید و شــکر  9۰۰گرمــی نیــز در
اســفند ســال  1۳99بــه ترتیــب  7۲.1و  7۴.7درصــد
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال  1۳9۸افزایــش یافتــه
اســت؛ بهطوریکــه قیمــت هــر کیلوگــرم شــکر
ســفید و هــر بســته  9۰۰گرمــی شــکر در اســفند
 1۳99بــه حــدود  1۰هــزار و  5۰۰تومــان رســیده
اســت.در ایــن میــان کمتریــن افزایــش قیمــت
مربــوط بــه گوشت گوســاله و گوسفندی اســت
کــه قیمــت هــر کیلــو از ایــن دو محصــول بــا ۴5.۲
و ۴۰درصدافزایــش قیمــت در اســفند  1۳99بــه
حــدود  1۰۸هــرار تومــان و  1۲۴هــزار تومــان
رســیده اســت .قیمــت هــر کیلو گوشــت گوســفندی
و گوســاله در مــاه مشــابه ســال  1۳9۸حــدود 7۴
هــزار تومــان و  ۸9هزار تومــان بــوده اســت.
بررســی قیمــت ایــن اقــام اساســی طــی یــک
مــاه نیــز نشــان میدهــد بــه جــز برنــج تایلنــدی
بــا کاهــش  1.۸درصــدی ،قیمــت همــه اقــام یــاد
شــده در اســفند  1۳99نســبت بــه مــاه قبــل از
آن افزایــش یافتــه و میــزان افزایــش قیمتهــا طــی
یــک مــاه هــم بیــن  1.1درصــد (برنــج پاکســتانی)
تــا  1۳.۸درصــد (شــکر بســته بنــدی) بــوده اســت.

بیمــاری کوویــد  19زمینگیــر شــده اســت،
میتوانــد بــا افزایــش روزهــای مرخصــی دوبــاره
احیــا شــود.
عباســی اظهــار کــرد :پیــش از ایــن،
مایکروســافت ـ غــول فنــاوری ایــاالت متحــده ـ
در ژاپــن حــق تعطیلــی ســهروزه را بــه کارکنــان
خــود کــه چهــار روز در هفتــه در محــدوده پروژه
کار میکننــد ،داده بــود .در اینطــرح ،کارمنــدان
هماننــد پنــج روز کاری قبلــی و دو روز تعطیلــی
در هفتــه حقــوق دریافــت کردهانــد .در نتیجــه،
ایــن طــرح بهــرهوری کارمنــدان مایکروســافت

را تــا  ۴۰درصــد افزایــش داد و در هزینههــای
اداری نیــز صرفهجویــی شــد.
طــرح و ایــده افزایــش تعطیــات پایــان هفته
بــه دو روز ،در ایــران نیــز چنــد ســالی اســت
مطــرح شــده و حتــی بــه دســت نماینــدگان
مجلــس در دورههــای قبــل رســیده ،امــا
برخــی مخالفتهــا و متقاعــد نشــدن بعضــی
دســتگاهها ،مانــع از بــه نتیجــه رســیدن آن
شــده اســت.
طــرح دیگــری بــا عنــوان تعطیات زمســتانی
بــرای افزایــش تعطیــات مــدارس و خانوادههــا
بــه منظــور توزیــع ســفر ،حــدود هشــت ســال
پیــش از ســوی وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی مطــرح شــد کــه
از همــان ابتــدا بــا مخالفتهــای وزارت آمــوزش
و پــرورش مواجــه شــد و هرچنــد در ادامــه
اختافــات بــر ســر ایــن طــرح کــم شــد ،امــا
هنــوز بــه ســرانجامی نرســیده اســت.
عــاوه بــر اینهــا ،وزارت میــراث فرهنگــی
و گردشــگری در اواخــر ســال  ،9۸همزمــان
بــا شــیوع ویــروس کرونــا بــا ایــن پیشبینــی
کــه فرصــت ســفر در نــوروز  99از بیــن
خواهــد رفت ،طــرح تعطیــات یــا «فرصــت
مرخصی» بــرای ســفر کارمنــدان دولــت و
مــردم را پیشــنهاد کــرد تــا پــس از فروکــش
کــردن تــب ایــن ویــروس در کشــور ،اجــرا
شــود؛ فرصتــی کــه هنــوز فراهــم نشــده و
آن طــرح نیــز در حــد پیشــنهاد محفــوظ
مانده است.

اختالل در صدور مجوزهای تولید
در مناطق آزاد
بــا وجــود گذشــت یــک مــاه از حملــه
ســایبری بــه زیرســاخت شــرکت ابــرآروان،
دریافــت مجوزهــای تولیــد و ســرمایه گــذاری در
مناطــق آزاد در ســال مانــع زدایی و پشــتیبانی از
تولیــد بــا چالــش روبــرو اســت.
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی یکتاپــرس ،در
روزهــای  ۲۴و  ۲5اســفند ســال  99زیرســاخت
دیتاســنتر شــرکت ابــرآروان بــا حمات ســایبری
مواجــه شــد کــه هــدف آن تخریــب و حــذف
اطاعــات مشــتریان بود.ایــن حملــه ســایبری به
قــدری گســترده بــود کــه ســایتهای برخــی
دســتگاههای دولتــی را بــا چالــش و مشــکل
مواجــه کــرد و بیشــترین آســیب را دســتگاههایی
دیدنــد کــه منجــر بــه حــذف اطاعــات ذی
نفعــان آنهــا شــد.مناطق آزاد و ویــژه اقتصــادی
نیــز از ایــن حمــات در امــان نمانــد و بــا وجــود
گذشــت یــک مــاه از ایــن حملــه گســترده هنــوز
امــکان صــدور مجــوز بــرای ســرمایه گــذار و
تولیــد کننــده وجــود ندارد.خلیلــی یکــی از
تولیــد کننــدگان منطقــه ویــژه اقتصــادی در
ایــن زمینــه بــه فــارس مــی گویــد :بــرای تولیــد
هدفــون ســیمی ســوله اجــاره کردهایــم و مــواد
اولیــه نیــز تهیــه شــده امــا امــکان دریافــت
گواهــی تولیــد وجــود نــدارد.وی بــا بیــان اینکــه
در ســال تولیــد ،پشــتیبانی و مانــع زداییهــا
بــا مشــکات عدیــدهای روبــرو هســتیم گفــت:
بــه مــا میگوینــد حملــه ســایبری شــده و
فعــا امــکان مراجعــه بــه ســایت بــرای دریافــت
گواهــی تولیــد فراهــم نیســت .البتــه پوســته
ظاهــری درگاه خدمــات مناطــق آزاد و ویــژه
مشــاهده میشــود امــا داخــل زیربخشهــا کــه
میشــوید امــکان دریافــت گواهــی وجــود نــدارد.
خلیلــی تاکید کرد :از مســئوالن درخواســت دارم
کــه فکــری بــه حــال تولیــد بکننــد چــرا کــه

بایــد اجــاره ســوله را پرداخــت کنیــم و تاخیــر
در تولیــد ،شــرکت را بــا زیــان روبــرو میکنــد.
در همیــن راســتا بــه ســراغ محمــد جمالــی
معــاون اقتصــادی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی
رفتیــم .وی توضیحــات کوتاهــی در ایــن زمینــه
ارائــه داد و گفــت :ایــن موضــوع بــه حملــه
ســایبری بــه شــرکت ابــرآروان بــاز مــی گــردد
و خوشــبختانه اطاعــات مناطــق آزاد در حــال
بازیابــی اســت و بــه زودی مشــکل دریافــت اخــذ
گواهــی تولیــد برطــرف میشــود.وی گفــت:
در فرصــت مناســب در ایــن رابطــه توضیحــات
بیشــتری ارائــه خواهــد کرد.بیــش از یــک مــاه از
حملــه ســایبری بــه شــرکت مذکــور میگــذرد
و هنــوز تولیــد در ســالی کــه مزیــن بــه ایــن
نــام اســت بــا مشــکاتی دســت و پنجــه نــرم
میکنــد .حداقــل کاری کــه میتــوان انجــام
داد ایــن اســت کــه مســئوالن دبیرخانــه مناطــق
آزاد و ویــژه اقتصــادی بــا روی گشــاده نســبت به
تولیــد و ســرمایه گــذار متعهــد باشــند و راههــای
ارتباطــی بــا آنهــا برقــرار باشــد.نکته دیگــری کــه
بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه چــرا
اطاعــات ســرمایه گــذار و تولیــد بــه گونــهای
طراحــی شــده کــه بــا حملــه ســایبری ،حــذف
و مــورد ســرقت قــرار گرفتــه اســت؟
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زادبــوم ،معــاون وزیــر صمــت گفــت :در
حــال حاضــر امــور مربــوط بــه اعــزام رایزنــان
بازرگانــی کشــورهای چیــن ،ارمنســتان ،عمــان،
آذربایجــان و روســیه انجــام شــده و بــه زودی
افــراد منتخــب بــه کشــورهای مربوطــه اعــزام
میشــوند.به گزارش بازار بــه نقــل از روابــط
عمومــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،حمیــد
زادبــوم بــا بیــان ایــن خبــر اظهــار داشــت :برنامه
اعــزام رایــزن بازرگانــی بــه کشــورهای ترکیــه،
پاکســتان و هنــد در دســتور کار قــرار دارد.وی در
مــورد فرآینــد انتخــاب و اعــزام رایزنــان بازرگانــی
بــه کشــورهای هــدف صادراتــی گفــت :افــراد

منتخــب مطابــق دســتورالعمل مربوطــه مراحــل
گزینشــی مختلفــی را طــی خواهنــد کــرد و
بعــد از آزمــون و مصاحبــه زبــان انگلیســی،
آزمــون تخصصــی و مصاحبــه اولیــه کــه در
ســازمان توســعه تجــارت ایــران انجــام میشــود
و همچنیــن اســتعامهای الزم ،در کمیتــهای
متشــکل از معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،معــاون توســعه مدیریــت
و منابــع ،رئیــس مرکــز نوســازی ،رئیــس اتــاق
بازرگانــی و رئیــس اتــاق تعــاون مــورد مصاحبــه
و بررســی قــرار میگیرنــد .همچنیــن اطاعــات
عمومــی و تخصصــی و برنامــه ایــن افــراد مــورد

بررســی قــرار میگیــرد و نهایتــا در صــورت
وجــود قابلیــت و توانمندیهــای الزم ،بــرای
فعالیــت در کشــورهای هــدف بــه عنــوان رایــزن
بازرگانــی ،اعــزام صــورت میگیرد.معــاون وزیــر
و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
افــزود :افــرادی کــه بــه عنــوان رایــزن بازرگانــی
بــه کشــورهای هــدف اعــزام میشــوند ،عــاوه
بــر گذرانــدن دورههــای آموزشــی مرتبــط بــا
فعالیــت بازرگانــی ،ملــزم بــه گذرانــدن شــش ماه
تــا یــک ســال دوره کارورزی در معاونــت توســعه
بازارهــای صادراتــی ســازمان توســعه تجــارت و
کار در میــز مربوطــه کشــورهای هــدف هســتند.
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نکات عمومی که برای اجاره نشینی باید رعایت کرد
بــه عنــوان یــک مســتاجر وقتــی خانــهای را اجــاره میکنیــد ،مســتلزم رعایــت بندهــای
قــرارداد اجــاره و قوانیــن دیگــر هســتید .وظیفــه اصلــی قوانیــن ،برقــراری آرامــش در جوامــع
کوچــک و بــزرگ اســت .به گــزارش گــروه بازرگانــی خبرگــزاری دانشــجو ،بــه عنــوان یــک
مســتاجر وقتــی خانــهای را اجــاره میکنیــد ،مســتلزم رعایــت بندهــای قــرارداد اجــاره و قوانین
دیگــر هســتید .وظیفــه اصلــی قوانیــن ،برقــراری آرامــش در جوامــع کوچــک و بــزرگ اســت.
یــک ســاختمان هــم در دســته جوامــع کوچــک قــرار میگیــرد و شــما بــه عنــوان عضــوی
از ایــن جامعــه بایــد بــه رعایــت سلســله قوانیــن نوشــته و نانوشــته بپردازیــد .امــا بــرای چــه؟
پاســخ ایــن ســوال کامــا واضــح اســت .بــرای اینکــه بتوانیــد در مکانــی کــه عمــده وقــت خــود
را در آن میگذرانیــد آرامــش و امنیــت داشــته باشــید .در اینجــا نکاتــی را بــه شــما یــادآوری
میکنیــم بــا رعایــت آنهــا میتوانیــد مــدت زمانــی کــه در یــک خانــه مســتاجر هســتید را
بــه نحــو احســن بگذرانیــد.
اجاره خانه را سر موعد پرداخت کنید
پرداخــت اجــاره خانــه از مهمتریــن نکاتــی اســت کــه بــه عنــوان یــک مســتاجر بایــد رعایت
کنیــد .زمــان پرداخــت اجــاره خانــه هــم میتوانــد در قــرارداد ذکــر شــود و هــم میتوانــد
یــک قانــون نانوشــته میــان شــما و صاحبخانه باشــد .معمــوال موعــد پرداخت اجــاره در قــرارداد
ذکــر نمیشــود .امــا ایــن دلیــل نمیشــود کــه بــه قــول خــود عمــل نکنیــد و هــر زمانــی کــه
خواســتید بــه پرداخــت آن بپردازیــد .اگــر در طــول مــاه بــا مشــکل مالــی مواجــه شــدید؛ یــا
احســاس کردیــد کــه نمیتوانیــد اجــاره را در موعــد مقــرر پرداخــت کنیــد ،حتمــا ایــن موضوع
را زودتــر بــه صاحبخانــه اطــاع دهیــد .ایــن کار شــما باعــث میشــود کــه در ذهــن صاحبخانــه
بــه عنــوان یــک مســتاجر قانونمنــد نقــش ببندید.
پیش از پایان قرارداد برای تمدید صحبت کنید
دقیقــه نــودی نباشــید .بــرای زندگــی خــود برنامــه داشــته باشــید .اگــر از خانــهای کــه در
آن ســاکنید راضــی هســتید ،حتمــا یــک یــا دو مــاه قبــل از پایــان قــرارداد بــرای تمدیــد آن بــا
صاحبخانــه صحبــت کنیــد .در صحبــت بــرای تمدیــد قــرارداد اجــاره ،حتمــا مبلغ پیشــنهادی
خــود را عنــوان کنیــد .از مزایــای خانــه صحبــت کنیــد و دالیــل خــود را بــرای تمدیــد اجــاره
بگوییــد .ایــن کار باعــث میشــود بتوانیــد از صاحبخانــه یــک تخفیــف خــوب بــرای تمدیــد
بگیرید.
شارژ را در موعد مقرر پرداخت کنید
یکــی از موضوعــات بســیار مهمــی کــه جرقــه «اختــاف و چالــش را میــان ســاکنان
یــک ســاختمان یــا بیــن موجــر و مســتاجر میزنــد ،پرداخــت نامنظــم یــا نپرداختــن
شــارژ ســاختمان اســت .بایــد ایــن نکتــه را بدانیــد کــه معمــوال پرداخــت شــارژ ســاختمان
بــه عهــده مســتاجر اســت .مگــر اینکــه در قــرارداد روی موضــوع دیگــری توافــق شــده
باشــد .در مجتمعهــای مســکونی ،معمــوال یــک نفــر مدیریــت ســاختمان را بــه عهــده
میگیــرد و ایــن فــرد وظیفــه» جمــعآوری شــارژ را بــه عهــده دارد .شــارژ ســاختمان ،شــامل
هزینههایــی از جملــه آب ،بــرق ،آسانســور ،تعمیــرات مشــاع و نظافــت اســت و معمــوال بــه
صــورت ماهیانــه جمــعآوری میشــود .بهتــر اســت شــارژ ســاختمان را در موعــد مقــرر و بــه
شــماره حســاب مدیــر ســاختمان واریــز کنیــد تــا از بــه وجــود آمــدن چالشهــای احتمالــی
جلوگیری شود.
به بندهای قرارداد پایبند باشید
پیــش از امضــای قــرارداد ،متــن آن را بــه دقــت بخوانیــد .اگــر بــا بنــدی مشــکل داریــد ،در
مــورد تغییــرش بــا صاحبخانــه صحبــت کنیــد .ایــن را بدانیــد کــه به محــض امضــای قــرارداد،
ملــزم بــه رعایــت بندهــای آن میشــوید .بنابرایــن اگــر بــا مــوردی مشــکل داریــد ،ادب و قانون
حکــم میکنــد کــه پیــش از قــرارداد آن را مطــرح کنیــد؛ نــه اینکــه بعــد از امضــا اگــر بــا
مــوردی مشــکل داشــتید زیــر همــه چیــز بزنیــد و بدقول شــوید.
پرداخت هزینه«خسارت به خانه به عهده» شماست
همانطــور کــه در قــرارداد هــم مشــخص شــده ،مجموعــهای از هزینههــا به عهده «مســتاجر
اســت و مجموعــه» دیگــر بــه عهــده موجــر .اگــر بــه صــورت ناخواســته ،خســارتی بــه واحــد
خــود وارد میکنیــد ،پرداخــت هزینــهاش بــه عهــده شماســت .نبایــد بــرای جبــران آن بــا
صاحبخانــه تمــاس بگیریــد .البتــه صاحبخانــه را بایــد از خســارت وارد شــده بــه ملکــش مطلع
کنیــد؛ امــا نبایــد از او هزینــهای بــرای جبــران آن بخواهیــد.
صاحبخانه را از اطالعیههای مربوط به ساختمان مطلع کنید
در طــول ســال بــرای خانــهای کــه در آن ســاکن هســتید ،قبــض مالیــات ارســال میشــود.
پرداخــت مالیــات بــر عهــده صاحبخانــه اســت .قبــض مالیــات هــم ماننــد ســایر قبــوض مــدت
زمــان مشــخصی بــرای پرداخــت دارد و اگــر در زمــان مشــخص شــده پرداخــت نشــود ،شــامل
جریمــه خواهــد شــد .شــما بــه عنــوان امانــتدار صاحبخانه موظــف هســتید او را از ایــن قبوض
آگاه کنید.
قبل از هر تغییری در واحد یا ساختمان اجازه بگیرید
شــما خانــه را آنطــور کــه در ابتــدا دیدهایــد ،اجــاره کــرده ایــد .بنابرایــن بــه خــودی خــود
اجــازه «تغییــر در آن را نداریــد .اگــر روزی قصــد داشــتید تغییــری در واحــد خــود اعمــال
کنیــد بایــد از صاحبخانــه اجــازه بگیریــد .در تمــاس بــا صاحبخانــه حتمــا او را بــه صــورت
دقیــق در جریــان تغییــرات قــرار بدهیــد .اگــر میتوانیــد نقشــهای از تغییــرات درســت کنیــد و
بــرای او بفرســتید .در صــورت اجــازه بــه انجــام تغییــرات بپردازیــد .پرداخــت هزینــه» تغییــرات
هــم بــه عهــده شماســت .در قــدم بعــدی بایــد همســایهها را مطلــع کنیــد .مــدت زمــان
تغییــرات و احتمــال بــه وجــود آمــدن ســر و صــدا و هــر مــورد دیگــر را بــه صــورت دقیــق
به همسایهها اطاع دهید.
با صاحبخانه رابطه دوستانه داشته باشید
در طــول مــدت قــرارداد ،حتمــا رابطــه خــود را بــه صــورت مســتمر بــا صاحبخانــه حفــظ
کنیــد .در طــول ایــن مــدت امــکان بــروز چالــش وجــود دارد .در مواجهــه بــا چالشهــا ابتــدا
آرامــش خــود را حفــظ کنیــد و بعــد بــه مدیریــت آن چالــش بپردازیــد .رابطــه دوســتانهای بــا
صاحبخانــه خــود داشــته باشــید .میتوانیــد هــر چنــد وقــت یــک بــار او را در خانه به نوشــیدن
چــای و یــا شــام و ناهــار دعــوت کنیــد .در ایــن دیــدار ،خانــه را بــه او نشــان دهید .این کار شــما
باعــث میشــود کــه صاحبخانــه مطمئــن شــود کــه امانتــدار خوبــی هســتید.
سخن آخر
ملــک صاحبخانــه امانــت در دســت شماســت .بایــد در حفــظ ایــن امانــت کوشــا باشــید.
بــه واحــد آســیب نرســانید .اگــر ناخواســته ایــن کار را کردهایــد ،حتمــا بــه جبــران خســارت
بپردازیــد .از وســایل اســتاندارد و بهینــه اســتفاده کنیــد .اگــر خانــه بــه تعمیر نیــاز داشــت ،این
موضــوع را بــه صاحبخانــه اطــاع دهیــد .توجــه داشــته باشــید کــه پرداخــت هزینــه «تعمیرات
بــه عهــده صاحبخانــه اســت .پایبنــدی بــه تمــام بندهــای قــرارداد را فرامــوش نکنیــد.
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روایت شهرام میراب اقدم از ساخت مستند «خوره»
تاریخ نخستین مرکز جذامیان کشور

چنــدی پیــش خبــر ســاخت مســتندی بــه نــام «خوره» رســانهای شــد
کــه در مشــهد ســاخته شــده اســت .شــهرام میراباقــدم ،کارگــردان و
تهیهکننــده ،ســاخت ایــن مســتند را در ســال  1۳99بــه پایــان رســانده
و در آن بــه تاریخچــه نخســتین آسایشــگاه جذامیــان در کشــور بــه نــام
آسایشــگاه محرابخــان پرداختــه اســت.
ســمیرا شــاهیان -شــهرآرانیوز  -چنــدی پیــش خبر ســاخت مســتندی
بــه نام «خوره» رســانهای شــد کــه در مشــهد ســاخته شــده اســت.
شــهرام میراباقــدم ،کارگــردان و تهیهکننــده ،ســاخت ایــن مســتند
را در ســال  1۳99بــه پایــان رســانده و در آن بــه تاریخچهنخســتین
آسایشــگاه جذامیــان در کشــور بــه نــام آسایشــگاه محرابخــان پرداختــه
اســت.میراب اقــدم کــه بــه کار تدویــن ،صدابــرداری و تصویربــرداری در
ســینما و تلویزیــون مشــغول اســت در ایــن ســالها بیشــتر بــه حــوزه
ســینمای مســتند پرداختــه اســت .ایــن مستندســاز در ســال 1۳9۴
دورهپرتاشــی را در عرصــه ســینما و تلویزیــون گذرانــد و در تولیــد اثــر
مهمــی بــه نــام «آرامســتان» بــه عنــوان کارگــردان حضــور داشــت.
ایــن هنرمنــد کــه متولــد خــرداد  1۳5۸اســت دانشآموختــه انجمــن
ســینمای جوانــان ( )1۳75و ســاکن تهــران اســت .فیلمهــای «روزی
روزگاری ســینما»« ،خیابــان شــاعر»« ،آرامســتان»« ،ده کیلومتــر دورتــر»،
«وادی خاموشــان»« ،بــارگاه»« ،دمــاغ» از مهمتریــن آثــار ایــن فیلمســاز
اســت.او در ســال  1۳91کارگردانــی فیلم «گرمابــان» را تجربــه کــرد،
تجربــهای کــه گرچــه موفقیــت زیــادی بــه ارمغــان نیــاورد ،امــا فرصــت
خوبــی بــرای ســالهای بعــد و ساخت «آرامستان» شــد و توانســت
خــود را میــان اهالــی ســینما مطــرح کنــد .همچنیــن مهمتریــن اثــر
شــهرام میــراب اقــدم در حرفهصدابــرداری ،فیلــم «زن ســمی» و در
نویســندگی بــرای فیلم «گرمابان» است.مســتند «خوره» به کارگردانــی
و تهیهکنندگی شــهرام میراباقدم بــا تدویــن محســن محمــدی اکنــون
آمــاده پخــش اســت ،امــا بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و قرمــز
شــدن شــهرها هنــوز تصمیمــی بــرای نمایــش عمومــی آن گرفتــه نشــده

اســت .تهیهکنندگــی مســتند «خوره» با همــکاری مرکــز گســترش
ســینمای مســتند و تجربــی زیــر نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
انجــام شــده و محمــد عبــدیزاده ،مدیــر تولیــد آن بــوده اســت.
از روزنامههای مشهد...
موضــوع بیمــاران جــذام کــه در نهایــت منجر به ســاخت مســتندی ۴۸
دقیقــهای شــد از روزنامههــای مشــهد بــرای شــهرام میراباقــدم تبدیــل
بــه ســوژهای جــدی شــد؛ او میگویــد :در روزنامههــای مشــهد خوانــدم
کــه قــرار اســت جذامیــان را از آسایشگاهشــان بیــرون کنند؛ آسایشــگاهی
کــه از طــرف شــخصی بهنــام محرابخــان در گذشــته وقــف آنهــا شــده
بــود .خبــرش را در ســایتها جســتوجو کــردم و عاقهمنــد شــدم بــا
جذامیــان صحبــت کنم.
جاذبــه ســوژه جذامیــان بــرای ایــن کارگــردان پایتختنشــین ،بیمــاری
افــرادی اســت کــه ســالها بــا آن درگیــر هســتند و بــا انــواع مشــکات
خــان مشــهد دســتوپنجه نــرم
ناشــی از آن در آسایشــگاه محراب
ِ
میکننــد؛ از ناراحتیهــای پوســتی تــا دور شــدن از جامعــه .میــراب اقــدم
دربــاره اهمیــت ســوژهاش توضیــح میدهــد :جذامیــان مشــکاتی دارنــد
کــه بــه نظــرم جــای پرداختــن بــه آن را داشــت تــا شــاید بتوانیــم کمــک
کنیــم حالواحــوال ایــن آدمهــا کــه هموطنــان مــا هســتند بیشــتر دیــده
شــود.
جذامیان ترس ندارند
«خوره» نامــی اســت کــه کارگــردان بــرای ایــن مســتند برگزیــده
اســت ،او دربــاره انتخــاب نــام اثــرش خاطــر نشــان میکنــد :همــه
جذامیــان بــه ایــن موضــوع اشــاره میکردنــد بیمــاری جــذام طــوری
اســت کــه رفتهرفتــه همــه اجــزای بــدن را میخــورد .از طرفــی نــام
دیگــر ایــن بیمــاری مزمــن کــه بــا نوعــی باکتــری ایجــاد میشــود خــوره
ِپرســی اســت بنابرایــن مــن نــام خــوره کــه گویــای مشــکات شــدید
یــا ل ُ
آنهاســت را انتخــاب کــردم .گفتــه میشــود بیمــاری جــذام در طــول
تاریــخ بیــش از هــر بیمــاری دیگــری باعــث وحشــت و انــزوای انســانها
شــده اســت ،موضوعــی کــه بارهــا دربــاره بستریشــدگان آسایشــگاه
محرابخــان نیــز قیــد شــده اســت .از همیــنرو فضــای مســتند را از ایــن
کارگــردان جویــا میشــویم و اینکــه چگونــه همــراه بــا تیــم ســازنده،
تــاش کــرده بــه احــوال روحــی ایــن افــراد بپــردازد.
میــراب اقــدم میگویــد :خــوره در واقــع یــک مســتند اجتماعــی اســت
کــه در بخشــی بــه تاریــخ محرابخــان از گذشــته تــا امــروز میپــردازد.
فضــای ایــن فیلــم ،غمبــار نیســت و فقــط ســعی کردهایــم مشــکات
ایــن افــراد را نشــان بدهیــم .منظــور مــا از نشــان دادن زوایــای زندگــی
پــر از رنــج آنهــا یــادآوری ایــن نکتــه اســت کــه جذامیــان جزئــی از ایــن
جامعــه و مشــغول زندگــی هســتند هرچنــد بــا مشــکات عدیــده دســت
و پنجــه نــرم میکننــد ،امــا تــرس ندارنــد .بــه نظــرم ایــن بزرگتریــن
پیــام یــک فیلــم میتواندباشــد .او میافزایــد :در آینــده کــه مســتند
نمایــش داده شــود مخاطبــان میبیننــد تیــم ســازنده مســتند در کنــار
جذامیــان هســتند ،بــا آنهــا زندگــی میکننــد ،چــای میخوردنــد
و هیچ مشکلی ندارند.

پوپک گلدره ستارهای که زود خاموش شد
 ۲۸فروردیــن مــاه ســال  1۳۸5خبــری دردنــاک جامعــه هنــری
و ســینمایی کشــور را تحــت الشــعاع قــرار داد و آن خبــری حادثــه
تصــادف رانندگــی بــرای پوپــک گلــدره بازیگــر خــوب ســینما و
تلویزیــون ایــران بــود.
گلــدره کــه در ذهــن اکثــر مخاطبــان ایرانــی بــا بــازی ســاده و بــی
آالیــش در ســریال دنیــای شــیرین دریــا شــناخته میشــود شــهریور
مــاه  1۳۸۴و در اواســط بــازی در فیلــم نرگــس ،در جریــان یــک حادثــه
رانندگــی در جــاده نوشــهر بــه نــور بــر اثــر تصــادف شــدید بــه حالــت
کمــا رفتــه و در بیمارســتان مهــر تهــران بســتری شــد و در تاریــخ ۲7
فروردیــن  1۳۸5پــس از  ۸مــاه بهســر بــردن در کمــا درگذشــت.
درخشــش گلــدره در ســریال دنیــای شــیرین دریــا و پــس از
آن بــازی در ســریال پرطرفــدار «نرگــس» را بــه همــراه داشــت.
ســریالی کــه در آن ســالها پــر بینندهتریــن اثــر تلویزیــون بــود،
امــا متاســفانه بــا فــوت گلــدره از حضــور وی ببــی نصیــب مانــد.
پــس از فــوت وی ســتاره اســکندری ادامــه ایــن ســریال را در نقــش
نرگــس بــه ایفــای نقــش پرداخت.گلــدره فعالیــت هنــری را بــا
بــازی در نمایــش پــل آغــاز کــرد و در ســال  1۳75در نماهنــگ
«رویــای زمیــن» ظاهــر شــد .پــس از آن گلــدره در مجموعــه
تلویزیونــی ســاعت خــوش همــکاری بــا مهــران مدیــری را تجربــه
کــرد.وی بــه ســرعت توانســت شایســتگیهای خــود را در ایــن
عرصــه نشــان دهــد و همیــن باعــث شــد تــا ابراهیــم حاتمــی
کیــا گلــدره را بــرای نخســتین بــار وارد ســینما کنــد .ورودی کــه
بســیار درخشــان بــود و بــا دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش
اول زن بــرای فیلــم ســینمایی مــوج مــرده در جشــنواره فجــر شــد.
بهــروز بقایــی کارگــردان دنیایــی شــیرین دریــا درخصــوص همکاری
خــود بــا گلــدره گفت:یکــی از جذابتریــن کارهایــی کــه از آن
خاطــرات زیــادی دارم مجموعــه تلویزیونــی دنیــای شــیرین دریــا
بــود کــه تجربــه ایــن کار را بــا مرحــوم پوپــک گلــدره داشــتم ،چــون
دنیایــی بــود کــه بــرای خــود مــن هــم شــیرین بــود و گروهی کــه با
آنهــا کار کــردم گــروه بســیار خوبــی بود.چــرا کــه ســالهای ســال
بــا آنهــا درگذشــته کار کــرده بودیــم و بــا وجــود تمــام توافقــات و
تضادهایــی کــه در هــر کاری وجــود دارد باالخــره توانســتیم کار را
جلــو ببریــم و بــه نتیجــه مطلوبــی برســیم .در رابطــه بــا بازیگــران
نوجــوان آن ســریال هــم بایــد بگویــم کــه آنهــا حــاال دیگــر هــر

کــدام بــرای خــود مــردی شــدند و مــن آنهــا را ایــن روزها دیــده ام.
پوپک گلدره دارای شخصیت هیجان انگیزی بود
مــرگ پوپــک گلــدره شــاید تلختریــن اتفاقــی بــود کــه در زندگــی
هــر کــدام از مــا کــه بــا او کار کــرده بودیــم افتــاد.
پوپــک گلــدره دارای شــخصیت هیجــان انگیــزی بــود و در آن زمــان
یــک ماشــین رنــو داشــت کــه آن را برمیداشــت و بــه لــب دریــا
میرفــت و بــا ســرعت بســیار بــاال رانندگــی میکــرد و مــن بارهــا بــه
پوپــک گوشــزد میکــردم کــه ایــن ســرعت بــاال بــرای تــو و ســامتیت
خطرنــاک اســت ،امــا او گــوش نمــیداد و میگفــت مــن عاشــق
ســرعت هســتم و ســرانجام مــرگ او هــم بــه دلیــل ســرعت باالیــی بود
کــه منجربــه تصــادف شــد.بازی او در مــوج مــرده تحســین منتقدیــن را
برانگیخــت و جایــگاه او را در ســینما تثبیــت کــرد .بــازی در دو فیلــم
ســینمایی آخــر بــازی و ســیندرال حاصــل درخشــش گلــدره در ســینما
بــود .درخششــی کــه بــا فــوت ایــن هنرمنــد بــه ســرعت خاموش شــد.
حــال بــا گذشــت ســالها از فــوت ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون
بارهــا مجموعههــای تلویزیونــی وی مخصوصـاً دنیــای شــیرین دریــا از
تلویزیــون پخــش شــده و هنــوز هــم مــردم بــا ایــن شــخصیت ارتبــاط
برقــرار میکنــد .بــازی احساســی ،بــدون اغــراق ،ســاده و بــاور پذیــر
گلــدره از او بازیگــری تمــام و کمــال ســاخته بــود.

جایزه بهترین فیلم غیر اروپایی جشن مستقل فیلم اروپا
برای «آخر هفته»

«آخــر هفتــه» در ادامــه حضــور موفــق بیــن المللــی خــود برنــده
جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه غیــر اروپایــی از جشــنواره معتبــر جشــن
مســتقل فیلــم اروپــا شــد.
بــه گزارش اکونــا پرس«،آخــر هفتــه» عنــوان اولیــن فیلــم آریــو
متوقــع اســت کــه در رقابت بــا فیلــم هــای کوتــاه بیــن المللــی حاضــر
در بخــش مســابقه جشــن مســتقل فیلــم اروپــا ( )ECUجایــزه بهترین
فیلــم غیــر اروپایــی ایــن رویــداد هنــری را از آن خــود کــرد .اختتامیــه
پانزدهمیــن دوره ایــن جشــنواره آپریــل ســال میــادی جــاری همزمــان
بــا فروردیــن مــاه  1۴۰۰در شــهر پاریــس برگــزار شــد .بازیگــران فیلــم
کوتــاه «آخــر هفتــه» فردیــن قــادری ،مصطفــی لطیفــی خــواه ،ســحر
طاهرخانــی ،ملیحــه اســفندیاری و بردیــا شــریعتی هســتند.
در خاصــه داســتان «آخــر هفتــه» آمــده اســت  :دو خانواده بــرای

گذراندن تعطیات بــه پــارک رفتــه انــد ولــی مشــخص مــی شــود کــه
آنهــا بــرای کار دیگــری آنجــا هســتند و ...
دیگــر عوامــل فیلم کوتــاه «آخر هفتــه» عبارتنــد از طراحــی و ترکیب
صــدا  :پــدرام بابایــی ،صدابــردار  :شــهاب رضایــی ،جلــوه هــای ویــژه :
مصطفــی اوصانلــو ،مدیــر تولیــد  :آریانــا نیکونــژاد ،مشاور رســانه ای :
بــاران بنیاســین ،دســتیار فیلمبــردار  :آرمیــن متوقــع  ،طــراح پوســتر:
مریــم بــرادران و مترجــم  :هــدی عمیــدی.
آریــو متوقــع کــه دانــش آموختــه مقطع کارشناســی فیلمبرداری
ســینما از دانشــگاه ســوره اســت ،تــا کنــون فیلبــرداری بیــش از  ۴۰فیلم
کوتــاه را در کارنامــه دارد و نویســندگی ،تهیــه کنندگــی ،فیلمبــرداری،
تدویــن و طراحــی صحنــه و لبــاس را نیــز در ایــن فیلــم بــه عهده داشــته
اســت.

کامــران شرفشــاهی ،شــاعر و منتقــد ادبــی،
میگویــد :دهــه  9۰شــاهد خیزشهــای بلنــدی
در عرصــه شــعر نبودیــم؛ بــه گونهای میتــوان
ایــن دهــه را دهــه رکــود بــه شــمار آورد.
بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگی خبرگــزاری
تســنیم ،شــعر فارســی در دهههــای گذشــته
تــاش کــرده گاه بــا آزمــودن فرمهــای جدیــد و
گاه بــا ورود بــه موضوعــات تــازه ،عرصــه جدیــدی
را در حــوزه شــعر بپیمایــد .در ایــن میــان ،دهــه
 9۰کــه بــه تازگــی آن را پشــت ســر گذاشــتهایم،
دهــهای متفــاوت بــا ســالهای پیــش از خــود
بــوده اســت .دهــهای کــه در آن گســترش فضــای
مجــازی و بــه تبــع شــبکههای اجتماعــی ،تأثیــر
قابــل توجــه و غیــر قابــل انــکاری بــر شــعر و
زبــان فارســی گذاشــت .پیونــد میــان شــعر بــا
ســابقهای طوالنی بــا تکنولــوژی کــه پدیــدهای
جدیــد و نوظهــور اســت نیــز در نــوع خــود جالــب
و قابــل تأمــل اســت .پیونــد ایــن دو ،هماننــد
هــر پیونــد کــم ســن و ســالی ،از خطــا و لغــزش
به دور نبوده است.
گســترش فضــای مجــازی از یــک ســو ،ظهــور
چــاپ دیجیتــال و تســهیل در انتشــار آثــار ،از
ســوی دیگــر ســبب شــده تــا دهــه  9۰را دهــه
«انباشــتگی مدعیــان» بنامنــد .اگــر در دهههــای
گذشــته انتشــار هــر دفتــر شــعری میســر نبــود و
حتمـاً و بایــد ُمهــر تأییــدی از ســوی اســتادی بــر
آن زده میشــد ،دهــه  9۰کار را بــرای نوقلمــان
و آرزومنــدان ایــن حــوزه راحــت کــرد .انتشــار
کتابهــای متعــدد اگرچــه در وهلــه نخســت
امــری مبــارک اســت ،امــا اگــر نیــک بنگریــم،
بــا چــاپ شــعرهایی مواجــه هســتیم کــه تقریب ـاً
هــمدل و همزباننــد و کمتــر اثــری را میتــوان در
هــر ســال از ایــن دهــه یافــت کــه حرفــی جدیــد
و دغدغــهای بــزرگ در دل کلماتــش نهفتــه باشــد.
بــا وجــود ایــن ،دهــه  9۰از داشــتن ثمــرات
بیبهــره نبــوده اســت .حضــور جوانــان مســتعد،
رشــد شــعر آیینــی و  ...را میتــوان از جملــه نقــاط
مثبــت ایــن عرصــه یــاد کــرد .کامــران شرفشــاهی
کــه هــم شــاعر اســت و هــم ناشــر در اینبــاره
معتقــد اســت کــه شــعر دهــه  ،9۰گرفتــار رکــود
شــد .شــعر در ایــن دوره بــا حرکتهــای ادبــی
جدیــدی همــراه بــود ،امــا گاه ایــن حرکتهــا
چنــدان تأثیرگــذار نبــوده و بیشــتر گــذرا بودهانــد.
او کــه ســابقه فعالیــت در حــوزه شــعر کــودک و
نوجــوان دارد ،میگویــد کــه شــعر ایــن حــوزه در
مقایســه با شــعر بزرگســال رشــد بیشــتری داشــته
اســت کــه یکــی از دالیــل آن ،ســختی کار در ایــن
حــوزه اســت.
دهــه  9۰شــاهد خیزشهــای بلنــدی در عرصــه
شــعر نبودیــم؛ بــه گونهای میتــوان ایــن دهــه را
دهــه رکــود بــه شــمار آورد .بیشــتر حرکتهایــی
کــه در دهــه  9۰بــه وقــوع پیوســت ،حرکتهایــی

چرا شعر فارسی

بــود کــه جنبه رفــورم مالیســتی داشــت و شــاعران
بیشــتر تحــت تأثیــر مــوج های گــذرا بودنــد.
اشــخاصی بودنــد کــه آمدنــد و مدعــی شــدند کــه
لحظههای تــازهای را بــه شــعر فارســی اضافــه
کردنــد ،امــا در عمــل شــاهد ایــن واقعیــت بودیــم
کــه ایــن حرکتهــا عمــر و دوام چندانــی نداشــت.
از ســوی دیگــر ،رواج کپینویســی و رواج دل
نوشــتههای فــراوان بــه نــام شــعر در دهــه 9۰
بیــش از هــر زمــان دیگــری رخ نمایاند .تحــت
تأثیــر جریاناتــی کــه در فضــای مجــازی شــکل
گرفــت و کانالهایــی کــه در ایــن فضــا پدیــد آمــد،
شــعرها بــه گونــهای بســیار نزدیــک بــه هــم بــود.
از نظــر موضوع ،مضامیــن و فــرم شــعرها نزدیــک
بــه هــم بــود و از نوآوریهــای بدیــع و حــس

آمیزیهایــی کــه در گذشــته شــاهدش بودیــم ،در
ایــن دهــه کمتــر دیــده شــد.
عوامــل متعــددی بــر ایــن موضــوع تأثیرگــذار
بــود ،از یــک ســو بحــث جشــنوارهها را داشــتیم
کــه موجــب شــد برخــی از شــاعران دچــار
جشــنوارهزدگی و سفارشنویســی شــوند .رونــق
فضــای مجــازی و تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن
شــاعران نســبت بــه موجهــا و موضوعاتــی کــه
در ایــن فضــا مطــرح شــده نیــز بــر ایــن امــر
تأثیرگــذار بــود .از ســوی دیگــر بحرانهــای
اقتصــادی و مســئله تحریمهــا موجــب شــد عمـ ًا
بودجههــای فرهنگــی بســیار کاهــش پیــدا کنــد
و همیــن مســئله تأثیــر ناگــواری بــر کانونهــا
و انجمنهــای ادبــی گذاشــت و بســیاری از

نجات کتاب از دست بازرگانهای تلویزیون
در ایــن گــزارش ســراغ چنــد تــن از اهالــی کتــاب و رســانه رفتیــم تــا
پیشــنهادهای آنهــا بــه  1۲نفــر اعضــای شــورای عالــی کتــاب تلویزیــون را
بشــنویم .به گــزارش گــروه فرهنگــی خبرگــزاری دانشــجو ،چندســالی اســت
کــه رســانه ملــی در راســتای ترویــج کتــاب و کتابخوانــی بهدنبــال فرمهــای
جدیــدی از معرفــی کتــاب رفتــه اســت .چنــد برنامــهای هــم کــه بــا موضــوع
کتــاب ســاخته شــده ،بیــن مخاطبــان تلویزیــون بــا اقبــال خوبــی مواجــه
شــده اســت .البتــه کــه نقدهایــی هــم از گوشــه و کنــار بــازار نشــر و از دل
اهالــی کتــاب بــه ایــن برنامههــا وارد شــده اســت .نقدهــا بیشــتر معطــوف
بــه ایــن گــزاره اســت ،ازجملــه اینکــه رســانه ملــی میتوانــد فضاهــای نویــن
و تازهتــری را بــرای معرفــی کتــاب بــه مخاطبــان تلویزیــون ایجــاد کنــد.
در چنیــن فضایــی و مطابــق بــا سیاســتهای جدیــد ســازمان صداوســیما،
شــنیده میشــود شــورایی  1۲نفــره تحتعنــوان «شــورایعالی کتــاب»
حــدود دو مــاه پیــش در ســازمان صداوســیما تشــکیل شــده و کارش را شــروع
کــرده اســت .شــورایی کــه تصمیمگیــری در حــوزه تبلیــغ کتــاب را از دســت
معاونــت بازرگانــی خــارج میکنــد و بــه دســت اهالــی کتــاب میســپارد.
فــارغ از اینکــه وظایــف ایــن شــورا چگونــه طراحــی شــده و اعضایــش قــرار
اســت فعالیتهــای شــورا را در کــدام مســیر هدایــت کننــد ،در ایــن گــزارش
ســراغ چنــد تــن از اهالــی کتــاب و رســانه رفتیــم تــا پیشــنهادهای آنهــا بــه
 1۲نفــر اعضــای شــورا را بشــنویم .اهالــی کتــاب امیدوارنــد کــه «شــورایعالی
کتــاب» بــا تصمیمــات دقیــق و کارشناســی خــود بتوانــد موانــع پیــشروی
معرفــی و تبلیغــات کتــاب در تلویزیــون را برطــرف ســازد.
شورایعالی کتاب قرار است چه کاری انجام بدهد؟
حــدود دو مــاه پیــش و بــا پیشــنهاد اهالــی کتــاب قــرار میشــود
شــورایی در ســازمان صداوســیما تشــکیل شــود تــا همــه برنامههــای
مربــوط بــه کتــاب و تصمیمگیریهــا درمــورد آن زیرنظــر ایــن شــورا
قــرار بگیــرد .البتــه قبــل از ایــن هــم ایــن شــورا وجــود داشــت ،امــا
زیرنظــر مدیــر شــبکه چهــار اداره میشــد و بــرای همیــن تشــکیل
ایــن شــورا خــودش حاشــیههای زیــادی داشــت .درنهایــت بــا تصمیــم
ریاســت ســازمان ،ایــن شــورا زیرنظــر علــی عســکری کارش را شــروع کــرد.
اعضــای ایــن شــورا  1۰نفــر هســتند و از فعــاالن حــوزه کتــاب ،افــرادی،
چــون علیرضــا مختارپــور ،میثــم نیلــی ،علیمحمــد مــودب و محســن
پرویــز حضــور دارنــد و  ۶نفــر اعضــای شــورا هــم از ســازمان صداوســیما
هســتند .میتــوان گفــت شــورایعالی کتــاب از معــدود شــوراهایی اســت
کــه ریاســتش را رئیــس ســازمان بهعهــده دارد .هنــوز اهــداف و وظایــف
شــورا بــه مرحلــه نهایــی تصویــب نرســیده ،امــا کارش را شــروع کــرده و

یــک جلســه اعضــا هــم برگــزار شــده اســت .تقریبــا میتــوان گفــت گاهــی
زیرنویسهــای هنــگام پخــش برخــی ســریالها ،کتابــی را بــا موضــوع ســریال
معرفــی میکنــد کــه اینهــا متاثــر از تصمیمــات ایــن شــورا بــوده اســت.
شــاید اهمیــت شــورایعالی کتــاب بــه ایــن اســت کــه باالخــره توانســته ایــن
نکتــه را بــه مدیــران ســازمان ثابــت کند کــه نباید کتــاب را با بقیــه محصوالتی
کــه در تلویزیــون تبلیــغ میشــود ،مقایســه کــرد .گذشــتن از ماراتــن ســخت
بازرگانــی ســازمان صداوســیما خــودش یــک مســاله مهــم و حیاتی اســت ،این
موضــوع همیشــه باعــث شــده ناشــران نتواننــد کتابهایشــان را در تلویزیــون
تبلیــغ کننــد ،چــون پــول زیــادی را بایــد بــرای تبلیــغ کتــاب میپرداختنــد.
البتــه در ایــن مــورد بایــد ناشــران کمکآموزشــی را جــدا کنیــم ،چــون آنهــا
همیشــه بــا توجــه بــه درآمــدی کــه دارنــد از ایــن تبلیغــات بهرهمنــد بودهانــد
و عمومــا ناشــران عمومــی و کــودک و نوجــوان از این مســاله بهــرهای نمیبرند.
حــاال ایــن شــورا قــرار اســت کاری کنــد کــه همــه ناشــران بــه یک چشــم نگاه
شــوند و بتواننــد دنیــای کتــاب را بــا تلویزیــون آشــتی دهند.
معرفی کتاب توسط نویسنده
بــرای ایــن ســوژه حــدود یــک هفتــه ،بــا اهالــی نشــر و ادبیــات صحبــت
کــردم تــا بتوانــم نظــر آنهــا را درمــورد کارکــرد و وظایــف چنیــن شــورایی
بدانــم ،بیشترشــان امیــدی نداشــتند کــه بتوان بــا یک شــورا قدمی بــرای این
موضــوع مهــم برداشــت و معتقدنــد سالهاســت بــه جــز «کتــاب بــاز» ،برنامه
مهــم و پابرجایــی بــرای کتــاب نداشــتهایم و بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد .البتــه به
غیــر از شــنیدن ایــن صحبتهــا ،ســراغ چنــد کارشــناس رســانه هــم رفتــم،
تــا از آنهــا درمــورد ویژگــی برنامههایــی کــه در حــوزه کتــاب بــرای تلویزیون
ســاخته میشــود ،بپرســم.

در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داده شد

دیدار سالیانه شعرا با رهبر انقالب در ماه رمضان برگزار میشود؟

هــر ســال در شــب نیمــه رمضــان ،شــاعران بــا رهبــر انقــاب
دیــدار میکردنــد؛ امــا امســال شــرایط کرونایــی کشــور تحقــق
ایــن اتفــاق را ســخت کــرده اســت.
عبــاس محمــدی مدیــر دفتــر آفرینشهــای ادبــی حــوزه
هنــری ،در گفــت و گــو بــا خبرنگار حــوزه ادبیات گــروه فرهنگــی
باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،دربــاره برگــزار شــدن یــا نشــدن دیدار
ســالیانه شــاعران در مــاه مبــارک رمضــان بــا مقــام معظــم رهبری
گفــت :فع ـ ً
ا هیــچ چیــز مشــخص نیســت؛ منتظریــم نتیجــه را
بــه مــا اعــام کننــد .برگــزاری دیــدار شــاعران بــا مقــام معظــم
رهبــری بــه شــرایط شــیوع کرونــا در کشــور بســتگی دارد.

وی افــزود :باتوجــه بــه اینکــه شــرایط شــیوع کرونــا در کشــور
مطلــوب نیســت ،احتمــال برگــزار نشــدن ایــن مراســم باالســت.
مــا تابــع تصمیمــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در ایــن بــاره
هســتیم .در صورتــی کــه دیــدار ســالیانه شــاعران بــا مقــام معظــم
رهبــری برگــزار نشــود ،برنامــهای جایگزیــن داریــم؛ امــا نحــوه
برگــزاری آن ماننــد ســال گذشــته نخواهــد بــود.
دیــدار ســاالنه شــاعران بــا رهبــر معظــم انقــاب اســامی کــه
از آن بــا عنــوان ســالتحویل شــعر فارســی نیــز یــاد شــده اســت،
هــر ســاله در شــب نیمــه مبــارک رمضــان و در حســینیه امــام
خمینــی (ره) برگــزار میشــد.
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کانونهــای ادبــی در ایــن زمــان تعطیــل شــد کــه
امــکان تعامــل و بهرهمنــدی از نظــر اســتادان را
فراهــم میکرد.یکــی دیگــر از نکاتــی کــه تأثیــر
گذاشــت بــر جریــان شــعر دهــه  ،9۰مســئله ظهور
پدیــده کرونــا بــود کــه ایــن پدیــده هــم بــه نوعــی
موجــب شــد تــا ارتبــاط میــان شــاعران کمتــر
شــود و ارتباطات حضــوری بــه حداقــل برســد
و کمــاکان گرایــش نســبت بــه فضــای مجــازی
بیشــتر شــود؛ فضایــی کــه زمینــه نقدهــای پویــا و
منســجم را کمتــر دارد.
بعضــی از حرکتهــا کــه در حــوزه زبــان
صــورت گرفــت و بــه نوعــی حتــی تــاش شــد این
حرکتهــا تئوریــزه نیــز بشــود ،متأســفانه تأثیــر
شایســته و بایســتهای بــر زبــان فارســی نداشــت و

بیشــتر بــه یــک توهــم شــباهت داشــت تــا حرکتی
محاســبه شــده و قابــل اتــکا .متأســفانه بســیاری از
شــاعران نورســیده و کســانی کــه ســرودن را تــازه
شــروع کــرده بودنــد ،بــه پیــروی از ایــن جریانــات
گرفتــار شــدند و ســعی کردنــد ایــن شــیوه را ادامــه
دهنــد .ایــن مســئله هــم دوام نداشــت و جریانــی
نداشــت کــه از ســوی همــه طیفهــای ادبــی
حمایــت شــود و چــه بســا بســیاری از شــاعران و
اســاتید زبــان فارســی نســبت بــه ایــن جریانــات
موضــع گرفتنــد و بــه تدریــج موجــب شــد تــا
ایــن حرکتهــا بــه حاشــیه رانــده شــود؛ کما
اینکــه ایــن اتفاقــات فقــط بــازی بــا زبــان بــود
و از اندیشــه پویــا و منســجمی در پشــت ســر
خــود بــی بهــره بود؛ لــذا قابــل پیــش بینــی

بود که دوام چندانی نداشته باشد.
شــعر روزگار مــا بــه جهــات مختلفــی دچــار
آفتهــای گوناگــون و فراوانــی شــده اســت .از
یــک ســو ،الزمــه رســیدن بــه اندیشــههای بلنــد،
مطالعــات عمیــق و گســترده اســت ،امــا در طــول
دهــه  9۰شــاهد ایــن هســتیم کــه بســیاری از
شــاعران خصوصــاً شــاعران جــوان وقتشــان را
صبــح تــا شــب صــرف پرســه در فضــای مجــازی
میکننــد و گمــان میبرنــد کــه بــا خوانــدن چنــد
جملــه کــه گاهــی جعلــی هــم هســت و قابــل اتــکا
نیســت ،میتواننــد بــه ستیغ اندیشــه برســند؛ در
حالــی کــه تمــام اندیشــهورزان بــزرگ خلوتهایــی
داشــتند و در ایــن خلوتهــا بــه مطالعــات عمیــق
و وســیعی پرداختنــد و کتابهــای فراوانــی را
مطالعــه کردنــد و با شــخصیتهای برجســته و
در انجمنهــای مهمــی رفــت و آمــد داشــتند تــا
بتواننــد رشــد کننــد.
متأســفانه فضــای ادبــی جامعــه مــا در دهــه
 9۰از ایــن ویژگیهــا چنــدان برخــوردار نبــوده
اســت و شــاعران دچــار نوعــی ســطحیزدگی
شــدند .این ســطحیزدگی بــه شــکلهای
دیگــری نمــود پیــدا کرد ،مث ـ ًا ظهــور تکنولــوژی
چــاپ دیجیتــال ســبب شــد تــا هر شــاعری شــروع
بــه چــاپ مجموعــه شــعر خــود کنــد؛ حــال آنکــه
در گذشــته نســبت بــه ایــن موضوع حساســیت
بیشــتری وجــود داشت .شــاعر بزرگی ماننــد
اســتاد شــهریار معتقــد بــود که شــاعر تــا زمانــی
کــه در قیــد حیــات اســت ،بهتــر اســت شــعرهای
خــود را چــاپ نکند؛ چــون در حــال تحــول و
عبــور اســت و مجموعــه شــعر شــاعر بایــد پــس
از مــرگ او منتشــر شــود .امــا مــا در دهــه 9۰
شــاهد حضــور ناشــرانی بودیــم کــه مدعــی بودنــد
که ناشــر تخصصــی شــعر هســتند و بــا روشهــای
ناصــواب و کاســبکارانهای بــه ســراغ جوانهــا
رفتنــد و مجموعــه شــعرهای این شــاعران را
گرفتنــد و چــاپ کردنــد؛ آثــاری که برخــی از آنهــا
دارای ارزش ادبــی نیســت و برخــی دارای ضعفهــا
و نارســاییهای فراوانی اســت کــه بــه هرحــال بــه
صــورت کتــاب چــاپ شــدهاند .چنیــن آثــاری کار
را بــرای کتابهــای خــوب تنــگ کــرده اســت.
برخــی از مخاطبان بــا خریــداری ایــن کتابهــا
گمــان میکننــد مفهــوم شــعر همیــن اســت کــه
خــب ایــن نــوع نگاه موجــب دلزدگــی عمیــق
عاقهمنــدان بــه شــعر میشــود.
مجموعــه ایــن افتهــا موجــب شــده اســت تــا
ادبیات دهــه  9۰بــه خصــوص در حــوزه شــعر در
جایــگاه رفعیــی قــرار نگیرد؛ البتــه فضــای مجــازی
بــه نوبــه خــود میتوانــد فرصتــی بــرای شــعر
امــروز مــا باشــد؛ مث ـ ًا فعالیــت کانالهــای ادبــی
کــه اشــراف ادبــی داشــته باشــند و بتواننــد وقــت
کافــی بــرای بررســی و نقــد اشــعار صــرف کننــد،
میتوانــد در ارتقــای کیفــی شــعرها مؤثــر باشــد.

برگزیدگان نخستین جشنواره ملی کوچکنویسان ایران
معرفیمیشوند
انجمــن کوچــک نویســان طــی اطاعیــهای اعــام کــرد که
اول اردیبهشــت و همزمــان بــا ســالروز تولیــد ســعدی اســامی
برگزیــدگان نخســتین جشــنواره ملــی کــوچ نویســان ایــران
معرفــی خواهــد شــد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهــر ،روابــط عمومــی انجمــن
کــوچ نویســان ایــران طــی اطاعیــهای اعــام کــرد کــه اول
اردیبهشــت و همزمــان بــا ســالروز تولیــد ســعدی اســامی
برگزیــدگان نخســتین جشــنواره ملــی کــوچ نویســان ایــران
معرفــی خواهــد شــد .در بخشــی از ایــن اطاعیــه آماده اســت:
در ابتــدای ســال گذشــته و در زمــان اعــام حضــور و
حرکــت انجمــن کوچکنویســان ایــران ،اعــام کردهبودیــم
کــه در حــوزه داســتان کوچــک (مینیمــال) در چنــد شــاخه
جشــنوارههایی را برگزارخواهیــم کــرد و آثــار برتــر در ایــن
حوزههــا را معرفــی خواهیــم نمــود .حوزههــای مــورد نظــر
شــامل ایــن مــوارد میشــود:
کتاب برگزیده تالیفی در حوزه داستان کوچک
کتاب برگزیده ترجمه در حوزه داستان کوچک
داستان کوچک تالیفی از منظر مخاطبین
داستان کوچک تالیفی از منظر کارشناسان
در ادامــه حرکتهــای انجمــن ،شــاخه دیگــری هــم بــه این
جشــنواره افــزوده شــد کــه «فتوفیکشــن» یــا «داســتانکس»
نــام گرفــت و منظــور عکســی بــود کــه گویــای یــک داســتان
باشــد .جالــب ایــن کــه در یــک فرجــه زمانــی بســیار انــدک
و محــدودی کــه ایــده ایــن شــاخه شــکل گرفــت و معرفــی
گردیــد ،بــا اســتقبال بــدی هــم روبــرو نشــد و عزیزانــی بودند
کــه عکسهایــی را بــرای جشــنواره ارســال کردنــد .اســتقبال
از ایــن شــاخه مــا را مصمــم ســاخت تــا آن را در طــول ســال
بــا جدیــت بیشــتری پیگیــر باشــیم.
امــا در خصــوص شــیوه معرفــی برگزیــدگان ،در نظــر
داشــتیم در قالــب یــک مراســم مفصــل و بــا حضــور
چهرههــای برجســته ادبــی و فرهنگــی کشــور اولیــن
جشــنواره را برگــزار کنیــم کــه متاســفانه بــه دلیل کرونــا و
مــوج فراگیــری ایــن بیمــاری بــه خصــوص در ایــن روزهــای
اخیــر از ایــن مهــم منصرف شــده و ناگزیــر مراســمی نخواهیم
داشــت .ایــن را یکــی از بدشانســی هــای خودمــان میدانیــم
کــه گام اول حرکتمــان بــا چنیــن مشــکلی روبــرو شــده در
حالــی کــه برنامهریــزی کــرده بودیــم تــا بهتریــن معرفــی را
از انجمــن و جشــنواره داشــته باشــیم .بــا ایــن همــه ،مــا گام
اول را برخواهیــم داشــت و در عــوض ایــن را بــه فــال نیــک
مــی گیریــم کــه شــروع ســده  ،1۴۰۰ســرآغاز شــروع ایــن
جشــنواره و حرکــت رســمی انجمــن باشــد .امیدواریــم کــه بــا
مرتفــع شــدن مشــکل کرونا در اولیــن فرصــت بتوانیــم بــه
بهانــهای کوچکنویســان و عاقمنــدان ایــن قالــب را دور هــم
جمــع بیاوریــم.
برگزیــدگان انجمــن امــا ،تندیــس جشــنواره ،لــوح
تقدیــر ،وجــه نقــد ،و دیگــر اقامــی را کــه مــا مدنظــر
داریــم بــه تناســب احــراز رتبــه (برگزیــده یــا تقدیــری)
دریافــت خواهنــد کــرد .در هــر شــاخه نیــز تنهــا یــک

برنــده معرفــی خواهــد شــد و نفــرات دوم و ســوم از نظــر
مــا معنــا نــدارد .یعنــی در شــاخه کتــاب برگزیــده تالیفــی،
رتبــه نخســت مــا صرفــاً یــا یــک برگزیــده خواهــد بــود
و یــا یــک تقدیــری ،و نفــر دوم و ســوم بــه هیــچ عنوانــی
نخواهیم داشت.
تــاش مــا درک اعتبــار جایــزه اســت و نــه میــزان آن.
بنــا داریــم جایــزهای معتبــر در ســطح ایــران داشــته باشــیم
تــا ایــن خــود انگیــزهای بــرای حضــور بیشــتر عاقهمنــدان
داســتانهای کوچــک بشــود .برنامههایــی نیــز بــرای ایــن
اعتباربخشــی در نظــر داریــم کــه انشــاهلل بــه مــرور اجرایــی
خواهیــم کــرد.
حرکــت مــا یــک حرکــت کامــا خصوصــی و غیردولتــی
اســت و تــاش میکنیــم نشــان بدهیــم تــا کار فرهنگــی
نبایــد صرفــا بــه حرکتهــای دولتــی محــدود شــود .بــه
خصــوص در حوزههایــی کــه بدنــه فرهنگــی دولــت متاســفانه
دچــار کــم کاری و ســهل انــگاری و بــی برنامگــی اســت.
بســیاری از نقــاط افتخــار مــا در تاریــخ ادبیــات جهــان بــه
لحــاظ عــدم وجــود اندیشــه و بینــش فرهنگــی در ســطوح
مختلــف مدیریتــی و سیاســتگذاری هــا نادیــده گرفتــه
شــدهاند .داســتان کوچــک از ســر اتفــاق یکــی از ایــن نقــاط
قــوت اســت .در جایــی کــه هیچ کشــوری بــه انــدازه مــا دارای
ســابقه و نظریــه در ایــن خصوص نیســت متاســفانه ایــن قالب
بــه دیگــر کشــورها منتســب شــده .ایــن معضــل حاصــل نبود
قــوه عاقلــه مدیریتــی در راس ادبیــات کشــور ماســت جایــی
کــه مدعــی زیــاد نشســته امــا میــزان اندیشــه و تحــرک مفید
و موثــر صفــر اســت.
بــرای اطــاع از پیشــینه داســتان کوچــک ایرانــی همــه
عاقهمنــدان را دعــوت میکنیــم تــا کتــاب « داســتان
کوچــک ایرانــی :نظریــه و نقــد» را مطالعــه کننــد تــا متوجــه
بســیاری از آرای ایرانــی در مــورد ایــن قالــب بشــوند .قالبــی
کــه کامـ ً
ا شــرقی اســت بــه دلیــل عــدم نظریهپــردازی هــای
مــا ،امــروزه از آن غــرب معرفــی میشــود.
علیایحــال در روز ابتدایــی اردیبهشــت مــاه اســامی
برگزیــدگان ایــن جشــنواره اعــام خواهنــد شــد .امیدواریــم
در ادامــه بتوانیــم شــاهد تحــرکات بهتــر و بیشــتری در عرصه
فرهنــگ و بــه خصــوص ادبیــات کشــور باشــیم.

«شنای پروانه»
تنها در  17روز رکورد فروش اکران آنالین را شکست

فیلــم ســینمایی «شــنای پروانــه»
بــه کارگردانــی محمــد کارت بــا فــروش
بیــش از  ۴میلیــارد لقــب پرفروشتریــن
فیلــم اکــران آنایــن را از آن خــود کــرد.
خبرگــزاری میــزان  -طبــق اعــام
روابــط عمومــی فیلیمــو و نمــاوا؛
آخریــن ســاخته محمــد کارت ،بــه تهیه
کنندگــی رســول صــدر عاملــی پــس از
گذشــت تنهــا 17روز از اکــران آنایــن
خــود بــا فــروش بــاالی  ۴میلیــارد و
 ۲95میلیــون تومــان رکــورد فــروش
در اکــران آنایــن را شکســت .ایــن
در حالیســت کــه نســخه قاچــاق ایــن
فیلــم یــک مــاه قبــل از اکــران آنایــن
دســت بــه دســت میشــد کــه بــا
ایــن وجــود ثبــت همچیــن رکــوردی
قابل توجه است.

پیــش از ایــن فیلــم ســینمایی خــوب،
بــد ،جلــف :ارتــش ســری رکــورددار
فــروش آنایــن ســینمای ایــران بــود .به
ایــن ترتیــب شــنای پروانــه کــه اکــران
آناینــش را از  11فروردیــن آغــاز کــرده
بــود در کمتــر از  ۲۰روز بــه ایــن رکــورد
دســت پیــدا کــرده اســت.
فیلمهــای ســینمایی خــروج ،زیــر
نظــر ،طــا ،زنهــا فرشــتهاند ،لتیــان،
بــی حســی موضعــی ،حکایــت دریــا و
بنفشــه آفریقایــی در ردههــای بعــدی
فــروش قــرار دارنــد.
بازیگرانــی چــون :جــواد عزتــی ،طنــاز
طباطبایــی ،امیرآقایــی ،علــی شــادمان،
مهــدی حســینی نیــا ،مــه لقــا باقــری،
ایمــان صفــا ،ناهیــد مســلمی ،نــادر
شهســواری ،بهــروز پناهنــده ،روح اهلل

مهرابــی ،محمــد مطهــری پــور ،نیلوفــر
شــهفری ،بــا حضــور افتخــاری علیرضــا
داودنــژاد و هنرمنــدی پانتــه آ بهــرام
ومعرفــی آبــان عســکری در «شــنای
پروانــه» بــه ایفــای نقــش پرداختهانــد.
ســرمایهگذاری ایــن فیلــم را
محمدصــادق رنجکشــان بــر عهــده
داشــته و ســید مازیــار هاشــمی مجــری
طــرح ایــن فیلــم ســینمایی اســت.
محمــد کارت ،حســین دومــاری،
پــدرام پورامیــری فیلمنامــه آن را بــه
نــگارش درآوردهانــد.
«شــنای پروانــه» بــه تهیــه کنندگــی
رســول صدرعاملــی ســیمرغ بلوریــن
بهتریــن فیلــم از نــگاه مــردم را از ســی و
هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر دریافت
کــرده اســت.

گزارش پژوهش «نظارت بر حوزه کتاب» کتاب شد
گــزارش پژوهــش «نظــارت بــر حــوزه کتــاب» در دو جلــد و ویــژه
مخاطبــان خــاص توســط انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات منتشــر شــد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهــر ،گــزارش پژوهــش «نظــارت بــر حــوزه
کتــاب» در دو جلــد و ویــژه مخاطبــان خــاص منتشــر شــد.
در جلــد اول ایــن پژوهــش ،گزارشــی از تجربــه جهانــی ممیــزی
کتــاب ارائــه شــده اســت؛ «ممیــزی در جمهــوری دموکراتیــک آلمان»،
«دیــوار ممیــزی :از اتحــاد جماهیــر شــوروی تــا روســیه»« ،ممیــزی
کتــاب در جنــوب شــرق آســیا» و «ممیــزی ،کتابخانــه و کــودکان؛
روایتــی از ممیــزی کتــاب در ایــاالت متحــده آمریــکا» عناویــن چهــار
بخــش جلــد اول ایــن پژوهش اســت که از ســوی انتشــارات پژوهشــگاه
فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات منتشــر شــده اســت.
جلــد دوم ایــن پژوهــش نیــز در ده فصــل بــه موضــوع «بازخوانــی
تاریــخ ممیــزی کتــاب در ایــران» پرداختــه اســت؛ «ممیــزی چیســت»،
«خوانــش انقــاب اســامی از دریچــه ممیــزی؛ انحــال اداره نــگارش»،
«نخســتین دشــواریهای رودررویــی بــا ممیــزی پــس از انقــاب
اســامی»« ،بازگشــت ممیــزی دولتــی»« ،از قانــون دولتــی تــا تاکتیک
حاکمیتــی» ،و« ...ســرانجام اصــل « ،»۲۴ممیــزی از نــگاه کارگــزاران
تولیــد کتــاب»« ،گونهشناســی عمــل ممیــزی و تدبیرهــا» و «آینــده
ممیــزی کتــاب» عناویــن  1۰فصــل جلــد دوم ایــن پژوهــش کــه بــه
قلــم محمــد رضایــی و هــادی آقاجانــزاده تدویــن شــده اســت.
پژوهشــگران ایــن گــزارش ،تــاش کردهانــد ضمــن مــروری بــر
تجربــه کشــورهای دیگــر در زمینــه ممیــزی کتــاب ،دیدگاههــای
متفــاوت درخصــوص ایــن موضــوع پرچالــش در ایــران را بــه مــدد
گفتگــو بــا شــماری از صاحبنظــران ،مدیــران و دســتاندرکاران
صنعــت نشــر ایــران ارائــه و بــا نگاهــی بــه بســترهای قانونــی -حقوقــی
ممیــزی ،نگاهــی متمایــز بــه آن داشــته باشــند .پژوهشــگران ایــن اثــر،
ایــن گــزارش را آغــازی بــرای یــک گفتگــوی ملــی مســئوالنه دربــاره
ممیــزی کتــاب در ایــران میداننــد و تأکیــد میکننــد بایــد ســخنان

مخالفــان را بیشــتر از گذشــته بشــونیم ،همچنــان کــه بایــد بیــرون از
محیــط مباحــث نظــری ،دغدغههــای موافقــان ،اقتضائــات کشــورداری
و تنگناهــای عملیاتــی مدیــران و سیاســتگذاران ایــن حــوزه را نیــز
بفهمیــم و مدنظــر داشــته باشــیم.
پژوهشــگران ایــن پژوهــش ،در جلــد دوم ،در فصلــی جداگانــه بــه
آینــده ممیــزی کتــاب و راهکارهایــی در ایــن زمینــه پرداختهانــد؛
کاهــش آســیبهای ممیــزی ،فعالســازی دوبــاره تدویــن قانــون
کتــاب ،تعامــل یــا چانهزنــی بــا قــوه قضائیــه ،گفتگــو بــرای کاهــش
فشــارها ،حرفهایشــدن حــوزه نشــر کتــاب ،پیگیــری دو فراینــد
منضبطســازی و شفافســازی و بهرسمیتشــناختن و حفــظ
خودانگیختگــی میــدان تولیــد کتــاب ازجملــه راهکارهــای ارائهشــده در
ایــن پژوهــش اســت .پژوهشــگران همچنیــن بــه چهــار ســناریو بــرای
ممیــزی کتــاب ،بــه فــرض وجــود اراده بــرای تعامــل بــا قــوه قضائیه در
اداره کتــاب ،پرداختهانــد.

پای «جهاد در قرنطینه» به «راه یار» باز شد

کتــاب «جهــاد در قرنطینــه» روایتــی از
فعالیتهــای کارگاه جهــادی شــهید ابراهیمزاده
در مقابلــه بــا ویــروس کرونا بــه همت انتشــارات
«راه یــار» چــاپ و روانــه بــازار نشــر شــد.
بــه گــزارش ایکنــا بــه نقــل از روابــط عمومی
انتشــارات راه یــار ،کتــاب «جهــاد در قرنطینــه»
روایتــی از فعالیتهــای کارگاه جهــادی شــهید
ابراهیــمزاده در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا
پنجمیــن کتــاب از مجموعــه عناویــن ناشــر
دربــاره «مدافعــان ســامت» اســت کــه معصومه
بائــی تحقیــق و فــروغ زال تدویــن آن را برعهــده
داشــتهاند.
در بخشــی از مقدمــه ایــن کتــاب آمــده
اســت« :روزهــای پایانــی ســال ،1۳9۸اتفاقــی
افتــاد تــا نســلی کــه جنــگ ندیــده و دهــه
شــصت را درک نکــرده بــود ،بتوانــد صفــای
خاطــرات آن زمــان را بچشــد .خاطراتــی کــه
از فداکــردن جانهــا در خــط مقدمــش تــا

دســتکش و کاه بافتــن و مربــا گرفتــن پشــت
جبهــهاش بــرای نســلهای بعــد ،فقــط کلماتــی
خواندنــی و شــنیدنی و دور بودنــد و هیچکــس
حتــی فکــرش را هــم نمیکــرد بتوانــد ذرهای از
آن حالوهــوا را درک کنــد.
روزهــای پایانــی ســال 9۸کرونــا آمــد.
صفهــای نمازجماعــت از هــم گسســت و
مســجدها و پایگاههــا خالــی شــد ،کتابخانههــا
تعطیــل ،دورهمیهــا لغــو و کاسهــا
مجــازی شــد ،دانشــگاهها بیدانشــجو
مانــد ،دیدوبازدیدهــا تلفنــی شــد و کمکــم
کورســوهای امیــدی کــه نســل جدیــد بــرای
برگشــتن بــه صفــای قدیــم داشــت ،بایــد از بین
میرفــت؛ امــا نرفــت؛ چــون هشــت ســال دفــاع
مقــدس بــه مــا یــاد داده بــود کــه در کمبودهــا
خودکفــا ،در کاســتیها خــاق ،در تنگناهــا
جســور و در تحریمهــا غنــی میشــویم .کرونــا
آمــد و بــه همــه نشــان داد مــردم ،همــان مــردم

دوران جنگانــد .هنــوز هــم همــان امــام اســت
و همــان امــت و چیــزی بیــن خاطــرات جــا
نمانــده.
کتــاب پیــش رو روایتــی اســت از مردمــی
کــه بهمحــض ایجــاد بحــران و تهدیــد بــرای
کشورشــان ،قرنطینــه خانگــی را بــه میــدان
جهــاد تبدیــل کردنــد .در حالــی کــه بــا آمــدن
کرونــا ،مــردم متمــدن غــرب ،بــه خــوی غــرب
وحشیشــان برگشــته بودنــد و فروشــگاهها را
غــارت میکردنــد ،مــا نیــز بــه گذشــتهمان
برگشــتیم .انــگار دوبــاره مســجد و حســینیهها،
پایگاههــای پشــتیبانی جبهــه شــده و خانمهــا
شــال و کاه بافتــن و شســتن و دوختــن
لباسهــای رزمنــدگان را از ســر گرفتــه باشــند.
ایــن بــار هــم همــان دســتها دوختنــد و
همــان چرخهــا چرخیدنــد ،فقــط جــای پارچــه
لباسهــای خاکــی را پارچههــای ســفید
ماســک و گان گرفــت».
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اخبار کوتاه

با حضور وزیر نیروافتتاح شد

پروژه های برق منطقهای خوزستان

وحیــدی فر-اهــواز :در هفتــه دوم پویــش هــر  -هفتــه -الــف -ب  -ایــران ،بــا
حضــور ویدئــو کنفرانســی وزیــر نیــرو ،پــروژه هــای پســت و خــط شــرکت بــرق منطقه
ای خوزســتان بــا ارزش ســرمایه گــذاری بیــش از  ۴هــزار میلیــارد ریــال بــه صــورت
همزمــان افتتــاح رســمی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان ،پــروژه
هــای شــبکه فــوق توزیــع بــرق خوزســتان ،روز ســه شــنبه ( ۲۴فروردیــن) بــا حضــور
ویدئــو کنفرانســی وزیــر نیــرو از وزارت و معــاون عمرانــی اســتانداری خوزســتان و
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در محــل دیســپاچینگ جنــوب غــرب
در اهــواز ،همزمــان بــا دو اســتان سیســتان و بلوچســتان و مازنــدران در هفتــه دوم
پویــش هر-هفتــه  -الــف -ب  -ایــران ،افتتــاح رســمی شــدند.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در توضیــح پــروژه هــای افتتــاح
شــده ،گفــت :ایــن چهارمیــن پویــش اســت کــه پــروژه هــای بــرق منطقــه ای
خوزســتان افتتــاح رســمی مــی شــود و در ایــن پویــش ،شــش پــروژه پســت و خــط
شــبکه فــوق توزیــع ،شــامل فــاز اول پســت  1۳۲بــه  ۳۳کیلــو ولــت سردشــت دزفــول
بــه ظرفیــت  1۲مگاولــت آمپــر و خــط ورودی ایــن پســت بــه طــول  ۶۶کیلومتــر مدار،
پســت  1۳۲بــه  11کیلــو ولــت  GISبیــد بلنــد ماهشــهر بــه ظرفیــت  5۰مگاولــت
آمپــر و خــط ورودی ایــن پســت بــه طــول  ۳کیلومتــر مــدار و پســت  1۳۲بــه  ۳۳کیلو
ولــت پــاک چــوب شــوش بــه ظرفیــت  ۸۰مگاولــت آمپــر و یــک کیلومتــر مــدار ،بــا
دســتور وزیــر افتتــاح رســمی مــی شــوند.
محمــود دشــت بــزرگ ارزش ســرمایه گــذاری ایــن پــروژه هــا را چهــار هــزار و ۶۰
میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و افــزود :بــا افتتــاح ایــن پــروژه هــا  1۴۲مگاولــت آمپــر
بــه ظرفیــت پســت هــا و  7۲کیلومتــر مــدار بــه طــول خطــوط ،اضافــه خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــا بیــان اینکــه همــه مراحــل و
احــداث ایــن پــروژه هــا توســط مهندســین داخلــی انجــام شــده ،افــزود :تامیــن ۳۰
مــگاوات دیمانــد بــرای دو صنعــت مهــم نفــت و چــوب اســتان خوزســتان و رســاندن
بــرق پایــدار بــه مــردم ،از مواهــب و عوایــد افتتــاح ایــن پــروژه هــا اســت.
دشــت بــزرگ ادامــه داد :دو پــروژه پســت هــای شــوش و ماهشــهر بــه صــورت
 DCSاجــرا شــده و پــروژه پســت ماهشــهر بــه صــورت  GISطراحــی شــده کــه از
تکنولــوژی روز دنیــا اســت.
وی اضافــه کــرد :مشــترکین نفــت و چــوب کــه در مرحلــه برقــداری هســتند در
اجــرای ایــن پــروژه هــا و در تامیــن بخشــی از هزینــه هــا بــا شــرکت بــرق منطقــه ای
خوزســتان مشــارکت داشــته انــد کــه از آنهــا ،تشــکر مــی کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت :بــا اجــرای ایــن دو پــروژه
در بخــش صنعــت ،جمــع مشــترکین صنعتــی خوزســتان بــه  ۳۲مشــترک و مجمــوع
دیمانــد بــه  15۳۶مــگاوات مــی رســد.
دشــت بــزرگ اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال  1۴۰۰بــه نــام تولیــد،
پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا و در اجــرای حکمرانــی خــوب در شــرکت بــرق
منطقــه ای خوزســتان ،تامیــن بــرق  ۳۲مشــترک در دســتور کار اســت کــه مجــوز
تامیــن بــرق  ۲۳مشــترک بــه ظرفیــت  99۴مــگاوات صــورت گرفتــه و  1۲مشــترک
بــه ظرفیــت  ۸۳7مــگاوات نیــز در آســتانه برقــداری هســتند.
وی گفــت :ایــن نویــد را مــی دهیــم کــه تــا پایــان ســال  1۴۰۰پــروژه مهــم و
تاثیرگــذار اجــرای خــط  ۴۰۰کیلوولــت و پســت  ۴۰۰بــه  ۲۳۰کیلولــوت آرنــای فــوالد
خوزســتان بــه ظرفیــت  1۳۰۰مگاولــت آمپــر کــه بالــغ بــر هــزار میلیــارد تومــان برای
اجــرای آن ســرمایه گــذاری انجــام شــده اســت بــه بهــره بــرداری برســد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان تاکیــد کــرد :مــا تمامــی تقاضاهای
تامیــن بــرق را در بخــش صنعــت و تولیــد پاســخ مــی دهیــم و پاســخگویی هــای الزم
در ایــن بخــش را بــا پشــتیبانی هــای شــرکت توانیــر ،حمایــت هــای اســتانی و تــاش
همکارانمــان انجام خواهیــم داد.
در سال گذشته انجام شد

توسعه حدود  ۴۷هزار هکتار از جنگلهای خسارت دیده

مســعود منصــور افــزود :از ایــن میــزان یکهــزار و  ۲۰۰هکتــار مربــوط بــه جنگلهای
خــزری هیرکانــی بــوده اســت کــه پیــرو بخشــنامه اباغــی بــه ادارات کل چهارگانــه
شــمال کشــور خواســته شــد کــه در بخــش غنیســازی اعــم از توســعه جنــگل بــا
درختــکاری در مناطــق خالــی و احیــای بخــش هــای دچــار مشــکل شــده جنــگل
اقــدام کننــد.
وی اظهــار کــرد :در الیحــه بودجــه ســال  1۴۰۰نیــز دولــت بــا پیگیری کمیســیون
منابــع طبیعــی و کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی اعتبــارات قابــل توجهــی در
بخــش حفاظــت از جنگلهــا پیشبینــی کــرد کــه نســبت بــه ســال ماقبــل رشــد
دو برابــری داشــته اســت.
رییــس ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری گفــت :بــا توجــه بــه اقداماتــی
کــه در جهــت کاهــش قاچــاق چــوب در جنــگل هــای شــمال کشــور صــورت گرفــت
در ســال گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل  ۳۰درصــد قاچــاق چــوب و میــزان
کشــفیات  ۲۰درصــد کاهــش یافــت.
منصــور توضیــح داد  :امــروز در درون جنــگل هــای حفــظ شــده شــاهد کاهــش
ســطح تراکــم و یــا بــه عبارتــی تنــگ شــدن جنــگل هســتیم کــه نیازمند کنتــرل می
باشــد و قــرار اســت بــا اجــرای طــرح پایــش هوایــی جنــگل هــای هیرکانــی بتوانیــم از
تخریــب جنــگل هــای شــمال در همــه بخــش هــا جلوگیــری کنیــم.
رئیــس ســازمان جنــگل هــا  ،مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره بــه اجرای طــرح پایش
از جنــگل هــای هیرکانــی گفــت :بــا اجــرای کامــل ایــن طــرح مــی تــوان هرگونــه
تخریــب و تصــرف مناطــق جنگلــی را شناســایی و بــرای آن برنامــه ریــزی کــرد.
وی اظهــار کــرد :هــم اینــک در فــاز نخســت بــه عنــوان پایلــوت حــدود 1۰۰
کیلومتــر در  1۰کیلومتــر اجــرای ایــن طــرح آغــاز شــده و امســال هــم ســعی مــی
کنیــم طــرح را بــه کل جنــگل هــای شــمال تعمیــم دهیــم و در ســال آینــده هــم در
کل جنــگل هــای کشــور ایــن طــرح اجرایــی خواهــد شــد .

آب شیرین وارد مدار بهره برداری شهرستان ماهنشان
شد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب زنجــان گفــت :باالخــره بعــد از گذشــت ســالها،
آب شــیرین وارد مــدار بهــره بــرداری شهرســتان ماهنشــان شــد.
بــه گزارش بازار بــه نقــل از آب و فاضــاب زنجان علیرضــا جــزء قاســمی گفــت :در
حــال حاضــر و بــه دلیــل لــب شــوری آب چاههــای منطقــه ،شهر ماهنشــان دارای
سیســتم توزیــع آب دو شبکه ای میباشــد.
وی اظهــار کــرد :پــس از تکمیــل پــروژه و تائید کیفیــت آب از ســوی آزمایشــگاه
مرجــع شــرکت آب و فاضــاب اســتان ،آب شــیرین از چشــمه آلمالو چای وارد مــدار
شــبکه توزیــع آب بهداشــتی شهرستان ماهنشان شــد تــا شــهروندان از آب شــیرین و
بــا کیفیــت برخــوردار گردنــد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعالم کرد:

حل مشکالت قیمت و مواد اولیه صنایع

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمت
دربــاره نقــش شــرکت فــوالد مبارکــه در توســعه
صنعــت فــوالد کشــور گفــت :فوالدمبارکــه یــک
شــرکت فــوالدی بســیار عظیــم و تولیدکننــده
ورق بــرای کلیــه مصــارف کشــور اســت .ایــن
شــرکت بــرای کل کشــور شــناخته شــده بــوده و
تولیــد ،مصــرف و میــزان صــادرات ایــن شــرکت
نیــز کامــا مشــخص اســت.
ســیف الــه امیــری افــزود :در شــرایط فعلــی،
در صورتــی کــه شــرکت فــوالد مبارکــه نباشــد،
کلیــه واحدهــای مــا تعطیــل خواهنــد شــد،
در واقــع ایــن شــرکت یکــی از قدیمیتریــن
و بزرگتریــن شــرکتهای فــوالدی کشــور و
چشــم و چــراغ ایــن ملــت اســت.
نورد گرم  2مشکل تامین مواد اولیه
بسیاری از صنایع را حل خواهد کرد
وی دربــاره نقــش شــرکت فــوالد مبارکــه
در طرحهــای توســعه ای فــوالد کشــور گفــت:
نقــش شــرکت فــوالد مبارکــه در رســیدن بــه
اهــداف تعریــف شــده بــرای صنعــت فــوالد
کشــور در افــق  1۴۰۴مثبــت بــوده و ایــن
شــرکت اهــداف خــود در طرحهــای توســعه
ای را محقــق کــرده اســت ،بــه ویــژه بــا پــروژه
جدیــد شــرکت ،یعنــی واحــد نــورد گــرم ۲
کــه برنامهریــزی و تــاش بــرای راه انــدازی
انجــام گرفتــه و میتوانــد بخــش عمــده ای از
مشــکات کشــور را بــرای تامیــن مــواد اولیــه و

انــواع ورق را رفــع کنــد.
مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمت
دربــاره حمایــت وزارتخانــه از راه انــدازی پــروژه
نــورد گــرم  ۲فــوالد مبارکــه بیــان کــرد :پــروژه
نــورد گــرم  ۲فــوالد مبارکــه کار بســیار بزرگــی
اســت کــه کلنــگ زنــی آن در ســال گذشــته
انجــام شــد و اکنــون جلســات مربــوط بــه
راه انــدازی آن در ایمیــدرو در حــال برگــزاری
اســت .البتــه ،مشــکات بــرای راه انــدازی آن
وجــود دارد کــه بایــد هرچــه زودتــر حــل شــود.

هرچنــد خوشــبختانه همــت و تــاش مهنــدس
عظیمیــان ،مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه
نیــز بــر ایــن اســت کــه ایــن پــروژه هرچــه
زودتــر انجــام شــود .هرچنــد بــرای راه انــدازی
تمامــی پروژههــای تعریــف شــده بــرای صنعــت
فــوالد ،مشــکاتی در مســیر راه وجــود دارد کــه
بایــد مرتفــع شــوند.
نورد گرم  2و برطرف شدن دغدغه های
بازار
بــه گفتــه امیــری ،همــت وزارت صمــت بــر

ایــن اســت کــه هرچــه زودتــر پــروژه نــورد
گــرم  ۲شــرکت فــوالد مبارکــه راه انــدازی
شــود زیــرا بــا اضافــه شــدن محصــوالت
تولیــدی ایــن واحــد ،مشــکات ورق گــرم
کشــور حــل خواهــد شــد و دیگــر دغدغــه
هــای بــازار همچــون قیمتهــا وجــود نخواهــد
داشت.
شــایان ذکــر اســت کلنــگ پــروژه نــورد گــرم
 ۲شــرکت فــوالد مبارکــه در ســال گذشــته
توســط سرپرســت وزارت صمــت بــه زمیــن زده
شــده و طبــق پیــش بینــی هــای انجــام شــده،
بــا راه انــدازی و بهــره بــرداری از ایــن پــروژه
اســتراتژیک ،میــزان تولیــد ورق در کشــور بــه
بــاالی  7میلیــون تــن خواهــد رســید و صنایعــی
از جملــه صنایــع نفــت و گاز ،لولهســازی،
خودروســازی و کشتیســازی و ...بــرای همیشــه
از واردات ورق بــی نیــاز شــده و جانــی دوبــاره
مــی گیرنــد
اکنــون ســاالنه دو میلیــون تــن ورق فــوالدی
بــه کشــور وارد مــی شــود کــه بــا اجــرای ایــن
پــروژه نــه تنهــا جلــوی ایــن حجــم از واردات
گرفتــه مــی شــود بلکــه توانایــی صــادرات نیــز
بــه وجــود مــی آیــد .در واقــع عــاوه بــر اینکــه
از خــروج ســاالنه  9۰۰میلیــون یــورو ارز از
کشــور جلوگیــری مــی شــود بلکــه بــا صــادرات
محصــوالت ایــن بخــش ،بخشــی از ارز مــورد
نیــاز کشــور نیــز تامیــن مــی شــود.

شمارش معکوس برای راهاندازی خوشههای
چرم و فرش در همدان

دستور توقف  ۱۵۰پروژه در قم
به دلیل تخلف از مقررات ملی ساختمان

معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان همــدان بــا اشــاره بــه پتانســیل ایــن
منطقــه در چــرم و فــرش دســتبافت گفــت :مطالعــات ایجــاد خوشــه صنعتــی بــرای ایــن هنرهــای اصیــل
بــه پایــان رســیده و بــه زودی وارد مرحلــه اجــرا میشود.مســعود قربانــی روز شــنبه در گفــت وگویــی اظهــار
داشــت :مطالعــات پایــش ایــن خوشــه هــا انجــام و پایــان فروردیــن وارد مرحلــه اجرایی خواهد شــد تــا برنامه
هــای توســعه محــور ایــن خوشــه هــا را اجــرا کنیــم .وی اضافــه کــرد :فراینــد توســعه خوشــه هــای چــرم
و فــرش ســه تــا پنــج ســال طــول میکشــد و در ایــن مــدت توانمنــد ســازی و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای
محصــوالت تولیــد شــده توســط جامعــه هــدف را مدنظــر داریــم .معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک
هــای صنعتــی اســتان همــدان افــزود :در ایــن مــدت مشــکات و نقــاط ضعــف خوشــه ها کــه مانــع عملکرد
صحیــح ایــن هنــر صنعــت شــده موشــکافانه بررســی و بــرای رفــع آنهــا برنامه هــای عملیاتــی اجرا میشــود.
او بــا اشــاره بــه پراکندگــی افــراد شــاغل در صنعــت چــرم و فــرش در مناطــق مختلــف اســتان همــدان،
خاطرنشــان کــرد :قریــب پنــج هــزار نفــر در زمینــه فــرش و یــک هــزار و  5۰۰نفــر در عرصــه چــرم تحــت
حمایــت خوشــه قــرار میگیرنــد .قربانــی گفــت :اشــخاص خبــرهای هــم بــرای راهبــری خوشــه ها در اســتان
همــدان انتخــاب شــده و ایــن افــراد بــا توجــه بــه تجربــه هــای پیشــین میتواننــد خوشــههای فــرش و چــرم
را بــارور کــرده و بــه هــدف اصلــی برســانند.معاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان
همــدان بــا اشــاره بــه ســابقه درخشــان اســتان در زمینــه بــه ثمــر نشــاندن خوشــه هــای صنعتــی ،گفــت:
هــر ســه ســال یکبــار مطالعــات کارشناســی بــرای شناســایی کســب و کارهایی که پتانســیل توســعه داشــته
باشــند ،انجــام و ایــن نتایــج علمــی رتبهبنــدی میشــود.به گفتــه وی ،چــرم و فــرش جــزو کســب و کارهایــی
اســت کــه بیشــترین امتیــاز را بــرای توســعه کســب کــرده و مدل خوشــه مناســب ترین شــیوه برای توســعه
و تقویــت ایــن هنرهــای اصیــل انتخــاب شــده است.پوشــاک کِردآبــاد ،ســفال اللجین ،کشــمش مایــر ،مبل
و منبــت تویســرکان ،مایــر و دهفــول نهاونــد و همچنیــن الســتیک رزن نمونــه هایــی موفــق از خوشــه های
صنعتــی در اســتان همــدان هستند.خوشــه هــای صنعتــی طرحهــای حمایتی هســتند کــه در خوشــه فرش
تولیدکننــدگان و فعــاالن در ایــن عرصــه همچــون یــک شــبکه بــه یکدیگــر پیونــد میخورنــد و تــا رســیدن
بــه اهــداف توســعه محــور توســط دولــت پشــتیبانی میشــوند.

رئیــس اداره توســعه مهندســی و نظــارت بــر مقــررات ملــی ســاختمان راه و شهرســازی
قــم گفــت :هرگونــه ســاخت و ســاز بــدون رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان و ضوابــط
شهرســازی تخلــف محســوب میشــود و بــر همیــن اســاس در ســال  1۳99دســتور
توقــف  15۰پــروژه صــادر شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان قــم،
اســماعیل اســدی در خصــوص اقدامــات و عملکرد واحــد نظــارت عالیه(ماده  )۳5در ســال
 1۳99و چشــم انــداز و برنامــه هــای آن در ســال  1۴۰۰اظهــار داشــت :در ســال 1۳99
واحــد نظــارت عالیــه از ســاختمان هــای ســطح شــهر و اســتان قــم بازدیــد مســتمر بــه
عمــل آورده انــد و بنــا بــه گــزارش هــای ارســالی 15۰پــروژه بــه دلیــل تخلــف در ســاخت
و ســاز و مقــررات ملــی متوقــف شــد.
وی افــزود :از مجمــوع  ۲5۰۰۰۰۰مترمربــع پروانــه صــادر شــده در ســال  1۳99تعــداد
 7۴۲بازدیــد ،توســط ناظریــن عالیــه ایــن اداره کل انجــام شــده اســت.
اســدی توضیــح داد :براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده ناظریــن عالیــه مــی بایســت
 ۲5درصــد پــروژه هــا را بازدیــد نماینــد کــه ایــن رقــم در حــدود  5۰۰بازدیــد اســت امــا
در ســال  1۳99خوشــبختانه 7۴۲بازدیــد معــادل  ۳۰درصــد پــروژه هــا انجام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن بازدیــد هــا در ســطح کل اســتان انجــام شــده اســت،
تصریــح نمــود :در ســال  1۴۰۰بازدیــد از  ۸۰۰پــروژه در ســطح اســتان پیــش بینــی مــی
شو د .
رئیــس اداره توســعه مهندســی و نظــارت بــر مقــررات ملــی ســاختمان اداره کل راه و
شهرســازی اســتان قــم در پایــان خاطــر نشــان ســاخت :شــهروندان قمــی مــی تواننــد هر
گونــه تخلــف در ســاخت و ســاز را بــا مراجعــه بــه ســامانه نظــارت عالیــه امــور مقــررات
ملــی و کنتــرل ساختمان(ســنامک) بــه نشــانی  /https://snam.mrud.irگــزارش
دهنــد.

گروه کوهنوردی آبفا اصفهان ارتفاعات هاردنگ پاکسازی کردند

کوهنــوردان عاقــه منــد بــه محیــط زیســت شــرکت آبفــا
اســتان اصفهــان ارتفاعــات هاردنــگ لنجــان را از وجــود زبالــه
پاکســازی کردنــد.
سرپرســت گــروه کوهنــوردی آبفــای اســتان اصفهــان اظهــار
داشــت :بــر اســاس مســئولیت اجتماعــی کــه همــه افــراد بــه
ویــژه آبفــای اســتان اصفهــان بر عهده دارد ،در مســیر کوهســتان
بــه طبیعــت گردهــا و بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان آمــوزش
مــی دهیــم کــه بخشــی از آب شــرب کشــور از مناطــق
کوهســتانی تامیــن مــی شــود ،بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه
بحــران کــم آبــی ،کشــور را تهدیــد مــی کنــد ،حفاظــت از منابع
آبــی امــری مهــم و اجتنــاب ناپذیــر اســت.فرود نصیــری گفــت:
گردشــگران بایــد ضامــن جمــع آوری زبالــه هــای تولیــدی خود
باشــند ،زیــرا حجــم زیــاد زبالــه در محیــط هــای کوهســتانی،

منابــع آب و گونــه هــای جانــوری را تهدیــد مــی کنــد .
زبالــه هــای خشــک بــه خصــوص بطــری هــای پاســتیکی،
بیشــترین حجــم زبالــه هــای کوهســتان را تشــکیل میدهنــد.
وی تصریــح کــرد :بر اســاس مسئولســیت اجتماعی شــرکت ،در
فروردیــن مــاه جــاری گــروه  1۰نفــری کوهنــوردی دوســت دار
طبیعــت آبفا اســتان اصفهــان  ،از مســیر  ۳هزار متــری ارتفاعات
هاردنــگ  ،بیــش از  1۰کیلوگــرم زبالــه را جمــع آوری کردنــد.
سرپرســت گــروه کوهنــوردی آبفــای اســتان اصفهــان
اعــام کــرد :اعضــای گــروه صعــود کننــده بــه ارتفاعــات
هاردنــگ را رضــا احســن فــر ،امیــن غامــی ،مهردادجانبانــی،
ســعیدکاظمی ،محمدرضاچوپانــی ،ناصرصالحــی ،حســین
صبــوری ،ســعیدحاجیلو ،فــرود نصیــری و غامعلــی جعفــری
تشکیل دادند.

طرح توسعه فرودگاه خرمآباد
خردادماه تکمیل میشود

و جــاده حفاظتی جهــت افزایــش ایمنــی و امنیــت پــرواز،
به صــورت جــدی و بــا پیگیــری مجموعــه مدیریــت اســتان
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد :در طــرح توســعه حــدود  ۲۰هــزار هکتــار
خاکبــرداری انجــام شــده و بــا توجــه بــه پیشــرفت فیزیکــی
بــاالی پروژه رونــد انجــام آن رضایتبخــش اســت.
مدیــر فــرودگاه شــهدای خرمآبــاد اظهــار داشــت :طــرح
توســعه ایــن فــرودگاه مصــوب ســفر ســال  9۲هیــات دولــت
اســت کــه از محــل منابــع اســتانی آغــاز شــد و تــا تیــر  99بــه
پیشــرفت  ۸5درصــدی رســید.

مدیــر فــرودگاه شــهدای خرمآبــاد گفــت :طــرح توســعه ایــن
فــرودگاه از جملــه تکمیــل بانــد و ســطوح پــروازی تــا پایــان
خــرداد امســال بــه اتمــام میرســد.
بــه گــزارش ایرنــا ،علــی کاملــی روز شــنبه دربــاره ایــن طــرح
افــزود :اتمام طــرح توســعه شــامل تکمیــل باند ،ســطوح پــروازی

کاملی افــزود :از  ۲۰بهمــن ســال گذشــته باتوجه به برگــزاری
جلسه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی لرســتان بــا حضــور وزیــر راه
و شهرســازی و مســاعدت مدیرعامــل شــرکت فرودگاههــا و
ناوبــری هوایــی ایــران ،پــروژه بــر اســاس فهرســت بهــای ســال
 ،9۲بــا اختصــاص  1۲میلیــارد تومان ادامــه پیــدا کــرد.
وی گفــت ۲۴ :میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون تومــان از مطالبــات
قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا نیــز بــه صــورت تهاتــر
از طریــق راه و شهرســازی پرداخــت شــده اســت و مابقــی
مطالبــات آن نیــز بــا مســاعدت اســتاندار و ســازمان مدیریــت و
برنامهریزی پرداخــت مــی شــود.
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اخبار کوتاه

کاهش ساعت کار کارگران در ماه رمضان
چقدر رعایت می شود؟
درحالــی کــه بــر اســاس قانــون ،کارگاههــا و ادارات مشــمول قانــون
کار مــی تواننــد در ایــام مــاه مبــارک رمضــان ســاعات کار نیروهــای کار
خــود را بــه منظــور افزایــش بهــره وری و رعایــت حــال آنهــا کاهــش
دهنــد امــا برخــی کارگاههــا و مجموعــه هــا بــدون توجــه بــه تاکیــد
قانــون از کاهــش یــا تغییــر ســاعات کار کارگران خــودداری مــی کنند.
بــه گــزارش ایســنا ،همچنــان کــه پیــش بینــی مــی شــد آغاز ســال
 1۴۰۰مثــل ســال گذشــته بــا بحــران کرونــا همــراه بــود و مــاه رمضان
امســال هــم در ســایه کرونــا و بــه دور از دورهمــی هــای ســفره هــای
افطــار میهمــان خانــه هــا شــد.
اگرچــه بــه دلیــل آمــار بــاالی مبتایــان ،ســتاد مقابلــه بــا کرونــا به
فاصلــه چنــدی از پایــان تعطیــات عیــد ،مصوبــه تعطیلــی پایتخــت و
شــهرهای قرمــز و مشــاغل غیــر ضــرور را ابــاغ کــرد و بــر این اســاس،
دســتگاههای دولتــی و بعضــی از ســازمانها و کارگاههــای مشــمول
قانــون کار بــا دورکاری نیروهــای کار خــود یــا اعمــال حضور یک ســوم
افــراد در محــل کار در جهــت اجــرای مصوبــه مذکــور گام برداشــتند
کــه از ایــن حیــث یــک مزیــت بــزرگ بــرای نیروهــای کار در طــول ماه
مبــارک رمضــان بــه شــمار مــی رود امــا یکســری از صنــوف خدماتــی
و کارخانــه هــا و کارگاههــای عمدتــا تولیدی کــه بــا نیــاز روز مــردم
در ارتبــاط بــوده یــا ملــزم بــه تحویــل ســفارش هــای از قبــل گرفتــه
شــده هســتند کار را تعطیــل نکردنــد و نیروهــای کار آنهــا می بایســت
ســرکار حاضــر شوند.بررســی فرایند کار کارکنــان در مــاه رمضــان طــی
ســالهای گذشــته نشــان مــی دهــد کــه در برخــی از ســالها در قالــب
بخشــنامه دولــت ،دســتگاهها و زیرمجموعــه هــای دولتــی ،نســبت بــه
کاهــش یــا تغییــر ســاعات کار کارمنــدان اقــدام کــرده انــد ولــی در
برخــی از مجموعــه هــای مشــمول قانــون کار ،کارفرمایــان بــا وجــود
تاکیــد قانــون تمایلــی بــه تغییــر یــا کاهــش ســاعات کار کارگــران یــا
دادن مرخصــی ســاعتی و اســتحقاقی بــه آنهــا در ایــن مــاه نشــان نمی
دهنــد بــه همیــن دلیــل کارگــران نمــی تواننــد از مزایــای پیــش بینی
شــده در ایــام مــاه مبــارک رمضــان بهــره منــد شــوند.
در مــاده  15۰قانــون کار بــه صراحــت عنــوان شــده “کارفرمایان
مکلفنــد تــا بــا همــکاری نهادهــای کارگــری بــرای مــاه رمضان ســاعت
و شــرایط کار را بــا توجــه بــه محدویتهــای کارگــران تغییــر دهنــد“ .
بــه موجــب ایــن مــاده ،کارفرمایــان بایــد در کارگاه یــا محیــط کار،
محــل مناســب بــرای ادای فریضــه نمــاز ایجــاد کننــد و در ایــام مــاه
مبــارک رمضــان برای تعظیم شــعائر مذهبــی و رعایت حــال روزهداران،
شــرایط و ســاعات کار را بــا همکاری انجمن اســامی ،شــورای اســامی
کار و یــا ســایر نماینــدگان قانونــی کارگــری بــه گونــه ای تنظیــم کنند
کــه اوقــات کار مانــع فریضــه روزه نباشــد؛ همچنیــن مدتــی از اوقــات
کار را بــرای ادای فریضــه نمــاز و صــرف افطــار یــا ســحری اختصــاص
بدهنــد.در مــاه مبــارک رمضــان بــه دلیــل طوالنــی بــودن روزهــا،
کاهــش ســاعت کار و فرصــت بیشــتر بــرای فراغــت از کار احتــرام بــه
حقــوق نیروهــای کار و رعایــت حــال آنهــا تلقــی می شــود و مــی تواند
تاثیــر بســزایی در بهــره وری نیروهــای کار بگــذارد.در مــاه رمضــان بــه
دلیــل طوالنــی بــودن روزهــا ،کاهــش ســاعت کار و فرصــت بیشــتر
بــرای فراغــت از کار مــی توانــد تاثیــر بســزایی در بهــره وری نیروهــای
کار و همچنیــن احتــرام بــه حقــوق و رعایــت حــال آنهــا باشــد.
هــادی ابــوی دبیــرکل کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی کارگران
در ایــن بــاره بــه ایســنا می گویــد :علیرغــم آنکــه در قانــون کار صراحتا
بــه بحــث ســاعت کار در مــاه مبــارک رمضــان اشــاره شــده اســت ولــی
مــی تــوان همچنــان کــه هیــات وزیــران در مــورد کاهــش ســاعت
کار کارمنــدان در ایــام رمضــان پیشــنهاد مــی دهــد ایــن امتیــاز را در
خصــوص کارگــران هــم قائــل شــد و در شــورای عالــی کار بــه طــور
جداگانــه در ایــن خصــوص تصمیــم گیــری کــرد.
او مــی گویــد :عمــده فعالیــت کارگــران یــدی اســت و بعضــا تــا
ســاعتهای طوالنــی و  1۰ســاعت هــم در طــول روز مشــغول کار
هســتند کــه بــا در نظــر گرفتــن مشــقات و ســختی هایــی کــه بــا
وجــود روزه داری متحمــل مــی شــوند ،کاهــش ســاعات کار آنهــا در
مــاه رمضــان ضــروری اســت.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی کارگــران مــی گویــد:
بیشــتر بنگاههــا در مــاه رمضــان طبــق قوانیــن و عــرف معمــول قانــون
را رعایــت مــی کننــد و دیــده شــده کــه کاهــش ســاعت کار را تــا دو
ســاعت و بعضــا چهــار ســاعت بــرای نیروهــای کار خــود لحــاظ کــرده
انــد ولــی در کارگاههــا کوچــک ممکــن اســت قانــون رعایــت نشــود و
کارگــران حتــی بیشــتر از زمــان قانونــی بــه کار گرفتــه شــوند کــه در
چنیــن شــرایطی مــی تواننــد بــه ادارات کار گــزارش دهنــد.
بــا توجــه بــه تاکیــد قانــون کار بــر لــزوم کاهــش ســاعات کار در
ایــام رمضــان ،بــه نظــر مــی رســد کــه اجــرای صحیــح قانــون در برخی
بنگاههــا و مجموعــه هــا نیازمنــد نظــارت از ســوی متولیــان ایــن امــر
باشــد تــا برخــی کــم کاری هــا باعــث نشــود کــه کارفرمایــان یــک عده
از بنگاههــا و مجموعــه هــا ،کاهش ســاعت کار را چندان جــدی نگیرند.
بــه گفتــه ابــوی ،برخــی از کارگــران مشــاغل خدماتــی اســتراحت یــا
اصطاحــا پشــت میزنشــینی ندارنــد و بــه دلیــل نــوع فعالیــت شــبانه
روزی مشــغول خدمــت رســانی هســتند کــه از ایــن جهــت بــا تغییــر
ســاعت کار یــا درنظــر گرفتــن تســهیاتی در مــاه مبــارک رمضــان می
تــوان آنهــا را مــورد حمایــت قــرار داد.
بــا توجــه بــه تاکیــد قانــون کار بــر لــزوم کاهــش ســاعات کار در
ایــام رمضــان ،بــه نظــر مــی رســد کــه اجــرای صحیــح قانــون در برخی
بنگاههــا و مجموعــه هــا نیازمنــد نظــارت از ســوی متولیــان ایــن امــر
باشــد تــا برخــی کــم کاری هــا باعــث نشــود کــه کارفرمایــان کاهــش
ســاعت کار را چنــدان جــدی نگیرنــد.
برابــر مــاده  ۲۰1قانــون کار ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
مکلــف اســت کلیــه حقــوق و تکالیــف مذکــور در ایــن قانــون را بــا
روشــهای مناســب بــه اطــاع کارگــران و کار فرمایــان برســاند؛ در مــاده
 ۲۰۳قانــون کار نیــز وزارت کار مامــور اجــرای ایــن قانــون شــده اســت.
بســیاری از کارشناســان با اســتناد به مــاده  ۲۰۳قانــون کار از وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان اصلیتریــن مجــری قانــون
کار نــام بــرده و معتقدنــد کــه وزارت کار بــر مبنــای ایــن مــاده قانونــی
مــی توانــد در قالــب بخشــنامه به تمــام بنگاههای مشــمول قانــون کار،
تغییــر شــرایط و ســاعات کار کارگــران در مــاه مبــارک رمضــان را اباغ
کند.بــه گــزارش ایســنا ،طی چنــد ســال گذشــته در برخــی از ادارات و
کارگاههــای مشــمول قانــون کار ،ســاعات کار کارگــران و نیروهــای کار
در مــاه مبــارک رمضــان بــه  ۶تــا  7ســاعت تقلیــل یافتــه یــا روزهــای
پنجشــنبه تعطیــل اعــام شــده تــا ضمــن افزایــش بهــره وری در
محیــط کار ،کارگــران بتواننــد از مزایــای پیــش بینــی شــده در قانــون
طی ایــن ایــام برخــوردار شــوند.در حــال حاضــر کارگــران بســیاری از
مشــاغل ســخت ،کارگــران کــوره پــز خانــه هــا ،کارگــران ســاختمانی،
کارگــران کارخانــه هــای ســیمان ،نانوایــی هــا ،پرســنل داروخانــه
هــا ،پاکبــان هــا ،نگهبانــان مراکــز تجــاری و اداری و بیمارســتانها،
کارگــران خدماتــی ادارات و دســتگاهها ،کارگــران صنــوف خدماتــی
نظیــر اغذیــه فروشــی هــا و رســتورانها بــه دلیــل شــرایط ســخت
کار در روزهــای طوالنــی مــاه رمضــان نیازمنــد کاهــش ســاعت کار،
دادن مرخصــی هــای ســاعتی و اســتحقاقی یــا فراهــم کــردن شــرایط
فراغت از کار هستند.

رئیس اتاق ایران و چین:

واردات واکسن توسط بخشخصوصی
منطقی نیست

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن
میگویــد در شــرایط فعلــی ،دشــوار بــه نظــر
میرســد کــه بخــش خصوصــی بتوانــد در
حــوزه واردات گســترده واکســن بــه کشــور
کمــک کنــد.
مجیدرضــا حریــری در گفــت و گــو بــا
ایســنا ،اظهــار کــرد :در تجــارت بیــن الملــل
شــرکتهای بخــش خصوصــی در حوزههــای
مختلــف بــا یکدیگــر تعامــل و خریــد و فــروش
دارنــد و ایــن مســئله در رابطــه بــا دارو نیــز
صــدق میکنــد و در تمــام نقــاط دنیــا بخــش
خصوصــی خریــد و فــروش دارو را پیگیــری
میکننــد امــا وقتــی در رابطــه بــا واکســن
کرونــا صحبــت میکنیــم ،فضــا قــدری
متفــاوت میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای بحــث
دســتیابی بــه واکســن کرونــا و توزیــع آن،
دولتهــا نقــش محــوری را بــر عهــده گرفتند،
توضیــح داد :امــروز ســازمان بهداشــت جهانــی
میگویــد حتــی بایــد بــه ســمتی حرکــت
کنیــم کــه مدیریــت واکسیناســیون کرونــا در
ســطح جهانــی نیــز واحــد شــود امــا مــا توقــع
داریــم در ســطح ملــی ،نــوع مدیریــت تغییــر
کــرده و بخــش خصوصــی در آن فعــال شــود!
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن
ادامــه داد :حتــی در کشــورهایی ماننــد ایــاالت
متحــده ،انگلســتان و کانــادا کــه مظهــر اقتصاد
آزاد و فعالیــت بخــش خصوصــی هســتند ،در
حــوزه واکســن ،دولتهــا نقــش محــوری را ایفــا
میکننــد .ایــن شــانس وجــود دارد کــه بخــش
خصوصــی در حوزههایــی ماننــد جابجایــی
یــا تزریــق واکســن پیمانــکار دولــت شــود امــا
اصــل موضــوع در حیطه مســئولیت و مدیریت
دولــت اســت و کســی در آن تردیــدی نــدارد.
حریــری بــا بیــان اینکــه اختیــار دادن بــه
بخــش خصوصــی در حــوزهای چنیــن پیچیده
بــا واقعیتهــای اقتصــاد ایران ناســازگار اســت،
تصریــح کــرد :مــا در رابطــه بــا اقتصــادی
صحبــت میکنیــم کــه در آن دولــت در مــورد
مــرغ و تخــم مــرغ و زولبیــا و بامیــه در بــازار

ورود کــرده و بــا قیمــت گــذاری دســتوری،
اجــازه فعالیــت آزاد بــه اقتصــاد را نمیدهــد،
آنــگاه در حــوزهای ماننــد واکســن کرونــا که در
تمــام جهــان مدیریــت دولتــی انجام میشــود،
ناگهــان میگوینــد که بخــش خصوصــی بیاید
و واردات کنــد! ایــن نــه بــا منطــق اقتصــاد مــا
میخوانــد و نــه بــا توجــه بــه شــرایط جهانــی
بــا واقعیتهــای بیــن المللــی ســازگار اســت.
وی بــا اشــاره بــه نحــوه اختیــار دادن دولــت
بــه بخــش خصوصــی در حــوزه واکســن کرونــا
گفــت :در صحبتهــای انجــام شــده ،حتــی
مشــخص نکردهانــد کــه چــه شــرکتی و تحــت
چــه شــرایطی میتوانــد واکســن وارد کنــد.
یعنــی مثــا هرکــس کــه بــا چیــن مــراوده
اقتصــادی داشــت بــه پــرس و جــو دربــاره
واکســن افتــاده و ایــن از هــر نظــر اشــتباه و
حتــی خطرنــاک اســت .واکســن موضوعــی
تخصصــی اســت کــه بــا ســامت مــردم
ارتبــاط دارد و شــرکتها و افــرادی بایــد
بــه آن ورود کننــد کــه تجربــه و صاحیــت
علمــی الزم را داشــته باشــند؛ در غیــر ایــن
صــورت احتمــال کاهبــرداری و دریافــت
کاالی نامرغــوب وجــود دارد و قطعــا در میــان

مشــکات فعلــی مــا دیگــر بــه چنین مســائلی
در ایــران نیــاز نداریــم.
حریری خاطرنشــان کــرد :مدیریــت واردات
بایــد بــا دولــت باشــد و بحــث بــر ســر اینکــه
بخــش خصوصــی واکســن بیــاورد و آن را در
بــازار بفروشــد نــه تنهــا ممکــن نیســت کــه
حتــی اگــر اجرایــی شــود نیــز گامــی جدیــد
در مســیر نوکیســه پــروری در ایــران اســت.
ایــن ویــروس جــز بــا واکسیناســیون همگانــی
محــدود نمیشــود و در ایــن مســیر فقیــر
و غنــی بایــد یکســان دیــده شــوند و ایــن
مدیریــت دولــت در عرصــه بهداشــت اســت
کــه کار را اجرایــی میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،از چنــد هفتــه قبــل
دولــت اعــام کــرده کــه بخــش خصوصــی
میتوانــد بــا پیگیــری در حوزههــای مختلــف،
نســبت بــه واردات واکســن کرونــا اقــدام کنــد.
شــرکتهای بخــش خصوصــی میگوینــد
بــا توجــه بــه محدودیــت جــدی واکســن در
ســطح جهانــی و دیــر اقــدام کــردن ایــران
در ارتبــاط گیــری بــا برخــی شــرکتها،
واردات در شــرایط فعلــی کاری دشــوار
خواهد بود.

در گفت و گوی آنالین شهردار اصفهان و شهردار گیونگجو کرهجنوبی:

گسترش مناسبات فرهنگی و گردشگری میان اصفهان و گیونگجو
در گفتگــوی مجــازی شــهردار اصفهــان و جــو نــاک یونــگ شــهردار
گیونگجــو کــره جنوبــی ،بــر گســترش روابــط فرهنگــی میــان دو شــهر
تاکیــد شــد.
قــدرت الــه نــوروزی در گفــت و گــوی مجــازی بــا شــهردار گیونگجــو
کــره جنوبــی بــا بیــان اینکه اصفهــان در شــرایط ســختی از لحاظ شــیوع
کرونــا بــه ســر مــی بــرد ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه ایــن شــرایط همــه
امکانــات را بســیج و مــکان هــای تجمــع را محــدود کــرده ایــم و در حــال
تــاش بــرای خــروج از این شــرایط هســتیم.
وی گفــت :گیونگجــو زمانــی پایتخــت شــیا و اصفهــان نیــز در دوره
هــای مختلــف تاریخــی از جملــه ســلجوقیان ،آل بویــه و صفویــه پایتخت
ایــران بــوده اســت ،چنیــن ویژگــی هایــی از دو شــهر ،زمینــه را بــرای
همــکاری هــای بیشــتر و پیوندهــای مناســب فراهــم مــی کنــد.
شــهردار اصفهــان رابطــه دو کشــور ایــران و کــره را رابطــهای دیرینــه
ذکــر کــرد و افــزود :ایــن رابطــه فرصتی بــرای تعامــل و هم افزایی بیشــتر
اســت ،همــکاری فرهنگــی میــان دو کشــور بــا محوریــت جــاده ابریشــم
تقویــت شــده اســت و رابطــه بیــن دو شــهر اصفهــان و گیونگجــو در ایــن
زمینه اهمیت فراوانی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه دو شــهر اصفهــان و گیونگجــو بــه لحــاظ ســابقه
تاریخــی و فرهنگــی شــهرهایی مناســب برای گردشــگری هســتند ،تاکید
کــرد :ایــن موضــوع مــی توانــد بــه عنــوان زمینــه ای بــرای همــکاری
میان دو شــهر باشــد.
نــوروزی اظهارکــرد :شــرایطی کــه کرونــا بــرای همــه جهــان بــه وجود
آورده ســرانجام بــه پایــان مــی رســد و مــا در ایــن شــرایط بایــد زمینــه
همــکاری هــای دو جانبــه در حــوزه هــای مختلــف را بــرای ســال هــای
آینــده هــدف گــذاری کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن گفــت و گــو مــی توانــد بــه عنــوان آغــاز یــک
پروتــکل همــکاری بــا موضــوع گردشــگری میــان دو شــهر باشــد ،افــزود:
دو شــهر اصفهــان و گیونگجــو مــی تواننــد باعــث بهبــود روابط دو کشــور

ایــران و کــره شــوند تــا ایــن تعامــل بهتر از گذشــته شــکل گیــرد.
شــهردار اصفهــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن گفــت و گــو ســرآغاز
یــک مســیر خــوب بــرای تــداوم همــکاری هــا ،گســترش روابط و توســعه
همکاریهــا در حــوزه هــای دیپلماســی ،گردشــگری و مباحــث فرهنگــی
باشد.
لزوم تقویت رابطه اصفهان و گیونگجو
شــهردار گیونگجــو نیــز بــا تاکیــد بــر گســترش روابــط میــان دو شــهر
گفــت :هــر دو شــهر اصفهــان و گیونگجــو دارای ســابقه تاریخــی بســیار
مهمــی هســتند و تمایــل داریــم ایــن رابطــه مســتحکم تــر از گذشــته
ادامــه پیــدا کنــد.
“جــو نــاک یونــگ” ســابقه تاریخــی و فرهنگــی شــهر گیونگجــو را
شــبیه بــه اصفهــان ذکــر کــرد و افــزود :شــهر گیونگجــو جــزو پایتختهای
تاریخــی بــوده و دارای مقبــره هــای تاریخــی در ادوار مختلــف اســت کــه
چنیــن ویژگــی هــا ،پیشــینه هــای تاریخــی و تشــابهات فرهنگــی بــر
اســتمرار رابطــه میــان دو شــهر داللــت دارد.
شــهردار گیونگجــو بــا بیــان اینکــه درک مناســبات میــان دو شــهر از
اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت ،ادامــه داد :شــهر مــا نیــز دارای
آثــار تاریخــی زیــادی اســت کــه آنهــا را حفــظ کــرده ایــم.
جــو افــزود :برگــزاری جشــنوارههای فرهنگــی مــی توانــد رابطــه
اصفهــان و گیونگجــو را تقویــت کنــد ،از شــهردار اصفهــان دعــوت
میکنــم بــه شــهر مــا بیایــد تــا بتوانیــم مذاکــرات بیشــتری داشــته و
بســیاری از مســائل را در ماقــات حضــوری برطــرف کنیــم.
گفتنــی اســت گیونگجــو یکــی از شــهرهای کــره جنوبــی در جنــوب
شــرق اســتان گیونــگ ســانگ شــمالی اســت ،ایــن شــهر دومیــن شــهر
بــزرگ اســتان بــه شــمار مــی رود.
ایــن شــهر یکــی از شــهرهای تاریخــی کــره جنوبــی و بیــش از هــزار
ســال پایتخــت پادشــاهی باســتانی شــیا بــوده و قدمتــی بیــش از  ۲هزار
ســال دارد .گیونگجــو بــا اصفهــان پیمان دوســتی دارد.

کمک به منابع مالی شرکتهای خدماتی
اولیــن جلســه کارشناســی شــورای گفتگــو در ســال جــاری بــا موضوع
کمــک بــه منابــع مالــی شــرکتهای خدماتــی واقــع در شــهرک هــای
صنعتــی بــا حضــور اعضا در محل ســالن جلســات اتــاق بازرگانی تشــکیل
گردیــد .در ایــن جلســه بــا توجــه بــه ســابقه موضــوع الیحــه جدیــد
مالیــات بــر ارزش افــزوده مطالبــی مطــرح و نتیجت ـ ٌا پیشــنهاد حقوقــی
بــرای دریافــت یــک درصــد از ســهم مالیــات ارزش افــزوده که شــهرداری
دریافــت میکنــد بــه منظــور حمایــت از نگهداشــت شــهرکهای
صنعتــی نظیــر آتــش نشــانی ،فضــای ســبز  ،آســفالت معابــر ،و ســایر
نیازهــای شــهرکها بــه صــورت دقیــق لحــاظ گــردد .ایــن اقــدام نیــاز بــه
تنظیــم قوانیــن و مقــررات جدیــد دارد کــه مقــرر شــد در جلســه اصلــی
شــورای گفتگــو طــرح موضــوع و پیگیــری گــردد .همچنیــن در مــورد
تغییــر ســاختار شــرکتهای خدماتــی بــه شــرکت تعاونــی مــورد بحــث
و بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و مصــوب شــد کارشناســان
حقوقــی شــرکت خدماتــی اتــاق بازرگانــی و شــرکت شــهرکها طــی
جلســه ای ایــن مســائل را مجــدد بررســی و نتایــج آن را بــرای طــرح در
جلســات بعــدی انعــکاس دهنــددر ادامــه جلســه کمکهــای غیــر نقــدی
توســط شــهرداری قــم نظیــر سیســتم آتــش نشــانی و تامیــن قیــر مــورد
تاکیــد قــرار گرفــت تصمیمــات الزم اتخــاذ گردیــد.

اخبار کوتاه
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رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

قیمت دالر را به مرگ گرفتند که
به تب راضی شویم

رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بابیــان اینکــه
اقتصــاد مقاومتــی در حــد حــرف و ســربرگ نامــه هــا و دیوارنویســی باقــی
مانده،گفــت :مدیــران اجرایــی بایــد بــه اقتصــاد مقاومتــی اعتقــاد داشــته
باشــند تــا آن رااجــرا کننــد.
بــه گــزارش خبرنگار بــازار ،فریــدون عباســی دوانــی صبــح شــنبه در
نشســتی مجــازی بــا مدیــران و اهالــی رســانه اســتان همــدان بــا بیــان
اینکــه دســتگاه اجرایــی کشــور ،ارادهای بــرای مقابله با رژیم صهیونیســتی،
انگلیــس و آمریــکا ندارنــد ،بــا اشــاره بــه ســال  1۳۸۲مطــرح کــرد :در آن
ســال ،حســن روحانــی دبیــر شــورای عالــی امنیت ملــی بــود و همین تیم
فعلــی مذاکــره کننــده ،در آن زمــان نیــز در حــال انجــام مذاکــره بــا ســه
کشــور انگلیس ،فرانســه و آلمان بودند.رئیس کمیســیون انــرژی مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه در مــدت دو ســالی کــه ایــن مذاکــرات به
طــول انجامیــد ،تعلیقهایــی را پذیرفتیــم کــه اســم آن راتعلیــق داوطلبانه
گذاشــتند ،اظهــار کــرد :ایــن عنــوان ،بــرای مصــرف داخلــی بــود تا کســی
متوجــه نشــود کــه چــه اتفاقاتــی درحــال وقوع اســت امــا در حقیقــت این
تعلیــق هــا داوطلبانــه نبود.
وی بــا بیــان اینکــه در طــی ایــن مذاکــرات قــرار شــد تــا دســتگاه هایی
در ایــران نصــب و اطاعــات کشــور را بــه صورت برخــط و البتــه بــدون
اطــاع مجلــس و داشــتن هرگونــه مصوبــه از آن ،بــه ویــن ارســال کننــد،
گفــت :یعنــی بــه نوعــی پروتــکل الحاقــی در حــال انجــام بــود امــا فــردی
از آن اطــاع نداشــت.رئیس ســابق ســازمان انــرژی اتمــی ادامــه داد :اکثــر
فعالیــت هســتهای در ایــن دو ســال متوقــف شــده بــود و مــا عقبنشــینی
میکردیــم و در نهایــت ،پــس از یکســری مذاکــرات ،ســه کشــور اروپایــی
مذکــور پیشنویــس قطعنامــه ای را بــه شــورای حــکام آژانــس بردنــد و
در ادامــه آن طــی دو ســال ،تعــداد هفــت قطعنامــه شــورای حــکام علیــه
ایــران صــادر شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قطعنامــه هــا آمــده بــود کــه مــا فعالیــت
نادرســتی داریــم و بایــد پاســخگوی برخــی از مســائل باشــیم ،اظهــار کرد:
پــس از انتخاب دولــت نهــم ،مقــام معظــم رهبــری در یــزد فرمودنــد کــه
همــان دولتــی کــه تعلیقهــا را پذیرفتــه بایــد بــرود و آن تعلیقهــا را
بردارد.موضــوع اســتراتژیک در کشــور را ملعبــه احــزاب سیاســی کردنــد
ایــن دانشــمند هســته ای ادامــه داد :خیلــی از ایــن تعلیــق هــا برداشــته
شــد امــا بافاصلــه کشــورهای خارجــی پرونــده را بــه شــورای حــکام بردند
بــدون اینکــه دولــت نهــم هیــچ اطاعــی از موضــوع پرونــده هســتهای
داشــته باشــد.
عباســی دوانــی در تشــریح ایــن موضــوع بــا تاکیــد بــر اینکــه در آنچــه
کــه آژانــس در ســال ( ۲۰11ســال هــای  ۸9و  )9۰نوشــته و مکتــوب
کــرده بــود ،مشــکلش بــا ایــران عنــوان شــده بــود ،مطــرح کــرد :در ایــن
نوشــته آمــده بــود کــه مشــکل آن هــا بــا ایــران مربــوط بــه قبــل از ســال
 )1۳۸۲( ۲۰۰۳و ابهاماتــی اســت کــه وجــود دارد؛ یعنــی مربــوط بــه دوره
ریاســت جمهــوری خاتمــی ،هاشــمی و موســوی.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مشــکل آن هــا ســر ایــن اتفاقــات اســت امــا
جریــان سیاســی جامعــه مــا همــه مشــکات را گــردن دولــت نهــم و دهم
انداختــه اســت ،اظهــار کــرد :از ایــن موضــوع اســتفاده سیاســی شــد و
موضــوع اســتراتژیک در کشــور را ملعبــه احــزاب سیاســی کردنــد و بــه
عنــوان یــک تســویه سیاســی آن را قــرار دادنــد؛ چــون دولــت را از دســت
داده بودنــد ،بــا موضــوع هســتهای دولــت نهــم و دهــم را تحــت فشــار قــرار
دادنــد؛ در حالــی کــه خــود آن آقایــان باعــث شــدند کــه پرونــده مــا بــه
شــورای امنیــت بــرود و قطعنامــه هــا صــادر و در نهایــت باعــث تحریــم
 ۶ســاله شــد.رئیس ســابق ســازمان انــرژی اتمــی در ادامــه ایــن صحبــت
هــا عنــوان کــرد :در ایــن مــدت ،کشــور پیشــرفتهای بســیاری کــرد امــا
قطعنامههــا و تحریمهــا باعــث شــد فشــار اقتصــادی بــر مــا وارد شــود و
مــردم را تاحــدی تحــت فشــار قــرار داد.
وی یــادآور شــد :جریــان مقابــل بــا رســانههایی کــه در دســت داشــتند،
طــوری القــا کردنــد کــه تیــم مذاکرهکننــده در جریــان گفتوگوهــا
موعظــه میکنــد و بــه ایــن ترتیب وقیحانــه مذاکراتــی کــه بــا اقتــدار
پیــش میرفــت را تخریــب و مذاکــرات بــا اقتــدار را انشــاخوانی عنــوان
کردند.عباســی دوانــی عنــوان کــرد :مــا در آســتانه ایــن بودیــم بــه صــورت
گام بــه گام برخــی از مباحــث طــرف مقابــل را بپذیریــم تــا نشــان داده
شــود ماهیــت برنامــه هــای مــا ،ماهیــت جنگطلبانــه نداشــت ،مــا بــه
ایــن ســمت رفتــه بودیــم کــه یکــی از زنجیرههــای  ۲۰درصــد غنیســازی
را خامــوش کنیــم و آن هــا تحریم بانــک مرکــزی را لغــو کننــد ،البتــه
بــه معنــای آن نبــود کــه آنهــا پذیرفتــه بودنــد بلکــه یعنــی تــا ایــن حــد
توانســته بودیــم ،پیــش رویــم و ســقف مذاکــرات را بــه این مرحله رســانده
بودیم.رئیــس ســابق ســازمان انــرژی اتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ابتــدا
طــرف غربــی اعــام میکــرد کــه هســتهای را بــرای چــه میخواهیــد و
نیــازی بــه آن نداریــد امــا وقتــی مقاومــت مــا را دیدنــد ،گفتند کــه راکتور
داشــته باشــید ،ســوخت را کار کردیــم و بعــد گفتنــد غنیســازی بــرای
چــه میخواهیــد؟ ،گفــت :البتــه مــا ادامــه دادیــم و بعــد مجبــور شــدند
بگوینــد غنیســازی  ۲۰درصــد را بــرای چــه چیــزی نیــازی داریــد؟ مــا
در پاســخ عنــوان کردیــم غــرب ســوخت راکتــور تهــران را نمــی دهنــد،
تنهــا آمریــکا و آرژانتیــن ایــن ســوخت را داشــتند کــه تحــت تأثیــر امریکا،
آرژانتیــن نیــز ایــن ســوخت را بــه مــا نــداد.
عباســی دوانــی عنــوان کــرد :وقتــی بــه غنیســازی  ۲۰درصــد
رســیدیم ،غربیهــا دربــاره  ۲۰درصــد مذاکــره کردنــد و نــه بنیــاد مســأله
هســتهای و اگــر بــه ســمت  5۶یــا  ۶۰درصــد میرفتیــم اقتــدار دولــت را
نشــان میدادیم.مــا در حــال ســاخت راکتــور هســتیم و ایــن یعنــی کشــور
میتوانــد بــر سیســتم انــرژی اعــام مدیریــت و کنترل کنــد .وی بــا تاکید
بــر اینکــه مــا بــه دنبــال ســاح اتمــی نبودیــم و نیســتیم هرچند ســاخت
ســاح هســتهای راحتتــر اســت ،اظهــار کــرد :مــا در حــال ســاخت
راکتــور هســتیم و ایــن یعنــی کشــور میتوانــد بــر سیســتم انــرژی اعــام
مدیریــت و کنتــرل کنــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا تاکید بــر اینکه
راهبــرد جمهــوری اســامی ســاخت ســاح نیســت ،یــادآور شــد :غربیهــا
میگوینــد کــه زمــان گریــز ایــران را زیــاد میکنیــم کــه ســوال مطــرح
میشــود ،امــا گریــز بــه ســمت کجــا؟ مــا بــه هیــچ عنــوان دنبــال ســاح
هســتهای نیســتیم و هــر زمانــی هــم کــه بدهنــد غلــط اســت ،بــا انفجــار
در نطنــز یــا نقــاط دیگــر میخواهنــد کــه برنامــه غنــی ســازی را بــه وقفه
بیندازنــد ،بــه ایــن بهانــه کــه زمــان گریــز ایــران را زیــاد کردهانــد.وی
بــا تاکیــد بــر اینکــه اصــل ایــن موضــوع غلــط اســت ،اضافــه کــرد :تیــم
مذاکرهکننــده در ســال  1۳9۴برجــام را امضــا کردنــد ،آژانــس پیشــتر در
ســال  ۲۰15گزارشــی داده کــه برنامــه هســتهای ایــران در حــد امــکان
ســنجی و مطالعــات علمــی بــوده امــا بــه ســمت بمــب رفتــه و آژانــس،
ایــران را مجــرم اعــام کــرد.
ایــن دانشــمند هســته ای بــا تصریــح بــر اینکــه برجــام متنی اســت که
مجــازاتِ مجــرم اســت ،گفــت :آژانــس مــا را مجــرم شناســایی کــرده و این
مبنــای قطعنامــه  ۲۲۳1و بیانیــه  5+1و زیربنــای برجــام قــرار گرفــت پس
برجــام ،امتیــاز نیســت؛ مجــازاتِ مجرم اســت!
عباســی دوانــی افــزود :امــا بــه راســتی ،آیــا کشــورهای آمریکایــی و
اروپایــی دلشــان بــه حــال مــا ســوخته کــه بــا ماشــینهای بــا راندمــان
پاییــن کار نکنیــم؟ خیــر ،ایــن ماشــینها بومــی اســت و میتــوان بــا آنهــا
بــه غنیســازی رســید.
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براساس سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی در سال  ۹۸؛

 ۲۱میلیون نفر از موزههای کشور بازدید کرده اند

بیــش از  ۲۰میلیــون ایرانــی و یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار خارجــی و در مجمــوع
بیــش از  ۲1میلیــون نفــر در ســال  9۸از موزههــای کشــور بازدیــد کــرده انــد.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر ،بــر اســاس آمــاری کــه وزارت میــراث فرهنگــی درباره
تعــداد بازدیدکننــدگان از موزههــای کشــور ارائــه کــرده اســت ،در ســال  9۸بیــش
از  ۲۰میلیــون ایرانــی و یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار خارجــی از موزههــای کشــور
بازدیــد کرده اند کــه در مجمــوع آمــار بازدیدکننــدگان از موزههــای خارجــی در
ســال  9۸بیــش از  ۲1میلیــون و  ۸۰۰هــزار نفــر بــوده اســت .ایــن آمــار نســبت بــه
ســال  97حــدود  ۶۰۰هــزار نفــر افزایــش داشــته اســت.
همچنیــن ایــن وزارت خانــه اعــام کــرده  17مــوزه وابســته بــه ســازمان میــراث
فرهنگــی وقــت ،دو مــوزه خصوصــی و یــک مــوزه مشــارکتی و ســه موزه غیروابســته
در ســال  1۳9۰افتتــاح شــده بودنــد امــا در ســال  9۸تعــداد موزههــای وابســته بــه
ســازمان  7مــوزه بــود ۳9 ،مــوزه خصوصــی و  17مــوزه غیروابســته نیــز در ســال
 9۸افتتــاح شــدند تــا آمــار تعــداد موزههــای افتتــاح شــده کشــور در ســال  9۸بــه
 ۶۳مــوزه برســد.
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  97پنــج مــوزه وابســته بــه ســازمان میــراث
فرهنگــی ۲۲ ،مــوزه خصوصــی ،یــک مــوزه مشــارکتی و  1۶مــوزه غیــر وابســته در
مجمــوع موجــب افتتــاح  ۴۴مــوزه در کشــور شــدند.
از ایــن تعــداد ۲۶۲ ،مــوزه وابســته بــه ســازمان 1۶۲ ،مــوزه خصوصــی ۳9 ،مــوزه
مشــارکتی و  ۲5۶مــوزه غیروابســته کــه در مجمــوع  719مــوزه میشــود ،در ســال
 9۸فعــال بوده انــد.
همچنیــن در ســال  9۸بیــش از  ۸هــزار و  ۶۰۰شــیء مــوزهای مرمــت شــد.
اطاعــات مربــوط بــه  5۲هــزار شــیء نیــز بــه نــرم افــزار جــام منتقــل شــده و
نزدیــک بــه  11هــزار شــیء مــوزهای نیــز ســاماندهی شــدند.

ورود وسایل نقلیه به دره گردشگری «توبیرون» دزفول
ممنوع شد
ایســنا /رئیس اداره حفاظــت محیــط زیســت دزفــول از ممنوعیــت ورود وســایل
نقلیــه بــه منطقــه گردشــگری دره توبیــرون خبــر داد.
رضــا قپانچیپــور اظهــار کــرد :پیــرو مصوبــه ســاماندهی مناطــق گردشــگری
در شهرســتان دزفــول و بــه منظــور پیشــگیری از تخریــب محیــط زیســت در ایــن
مناطــق ،نســبت بــه نصــب تابلــوی هشــداردهنده در مســیر ورودی دره توبیــرون
اقــدام شــد.به گــزارش ایســنا بــه نقــل از ادارهکل حفاظت محیط زیســت خوزســتان،
وی بــا اشــاره بــه حمایــت معاونــت عمرانــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان دزفــول در
اینبــاره افــزود :بــا توجــه بــه حضــور گســترده وســایل نقلیــه در دره گردشــگری
توبیــرون و تهدیــد جــدی تخریــب محیــط زیســت در این منطقــه ،پــس از برگزاری
جلســات و پیگیریهــای متعــدد ،صبــح امــروز بــا همــکاری بخشــداری سردشــت و
انجمــن زیســت محیطــی کنکاج ،نســبت بــه نصب تابلــوی هشــداردهنده عــدم ورود
وســائل نقلیــه اقــدام شــد.رئیس اداره حفاظــت محیــط زیســت دزفــول تصریــح کرد:
بدیــن وســیله از طبیعتگــردان خواهشــمند اســت در صــورت انتخــاب ایــن منطقــه
بــه عنــوان مقصــد گردشــگری ،بــه منظــور حفــظ و بهرهمنــدی پایــدار از محیــط
زیســت بــه صــورت پیــاده طــی مســیر کننــد.وی افــزود :دره گردشــگری توبیــرون
یکــی از مناطــق بکــر و ارزشــمند طبیعــی واقــع در  ۲۰کیلومتــری جــاده دزفــول
 سردشــت اســت و از ایــن پــس بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،درصــورت عــدمپایبنــدی بــه هشــدار اعامشــده و در صــورت مشــاهده راکبــان متخلــف ،مراتــب از
طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری خواهــد شــد.
مشکالت هنرمندان صنایع دستی در دوران کرونا

پول نمی خواهیم ،فقط به ما کار بدهید!

یــک تولیدکننــده صنایعدســتی میگویــد :متاســفانه اغلــب هنرمندانــی کــه
در حــوزه صنایعدســتی در روســتاها و شهرســتانهای کوچــک کار میکننــد
یــا سرپرســت خانــوار هســتند یــا بــه طــور کلــی معیشتشــان از ایــن راه تامیــن
میشــود کــه بــا تعطیــل شــدن کارگاههــای صنایعدســتی ،امیدشــان نیز از بیــن
رفتــه اســت.
حامــد اکرمی ،احیاگــر و تولیدکننــده صنایعدســتی و ســوغات شهرســتان
ابرکــوه در گفتوگویــی بــا ایســنا دربــاره وضعیــت بــازار تولیــد و فــروش محصــوالت
در دوران کرونــا ،اظهــار کرد :مــا پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا در تــاش بودیــم
تــا برخــی از هنرهــای منســوخ شــده را احیــا کنیــم و رشــدی هــم در حــال صــورت
گرفتن بــود ،اما متاســفانه بــا شــیوع کرونا ایــن فرآینــد متوقــف شــد و عرضــه
آثــار بیشــتر بــه صــورت آنایــن و از طریــق شــبکههای اجتماعــی صــورت گرفــت
کــه متاســفانه بــه دالیــل مختلفــی ایــن مــدل فــروش بــه صــورت محــدود انجــام
میشــود .او ادامــه داد :از ســوی دیگــر بایــد ایــن نکتــه را نیــز در نظــر داشــت کــه
حجــم تولیــدات مــا بــه دلیــل کمبــود یــا نبــود مــواد اولیــه و همچنیــن شــرایط
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی کارگاههــای تولیدی ،بــه شــدت کاهــش
پیــدا کــرده اســت .قیمت مــواد اولیــه در ایــن مــدت تقریبـاً بــه ســه برابــر افزایــش
پیــدا کــرده اســت یــا اینکــه اصــا در بــازار موجــود نیســت .به عنــوان مثال یکــی از
ا پیــدا نمیشــود! به ایــن ترتیــب عمـ ً
مــواد اصلــی کار مــا ،پنبــه اســت کــه اصـ ً
ا
امــکان تولیــد ،بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت.
اکرمــی دربــاره مشــکات هنرمنــدان فعــال در عرصــه صنایعدســتی نیز اظهــار کرد:
برخــی از هنرمنــدان تمــاس میگیرنــد و میگوینــد اصــا پــول نمــی خواهیــم ،فقــط
کاش میتوانســتیم ســر کارمــان برگردیــم .در واقــع برخــی از ایــن هنرمندان حاضرنــد
مجانــی کار کننــد ،امــا حداقــل مشــغول بــه کار باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه
بــا توجــه بــه اینکــه مــواد اولیــه نداریم ،امــکان فعالیــت چندانــی هــم در یــک ســال
گذشــته وجــود نداشــته است .متاســفانه اغلــب هنرمندانــی کــه در حــوزه صنایــع
دســتی در روســتاها و شهرســتانهای کوچــک کار میکننــد یــا سرپرســت خانــوار
هســتند یــا بــه طــور کلــی معیشتشــان از ایــن عرصــه تامیــن میشــود کــه بــا تعطیــل
شــدن کارگاههــای صنایعدســتی ،امیدشــان نیز از بیــن رفتــه اســت.این فعــال حــوزه
صنایــع دســتی همچنیــن دربــاره کمکهــای مالــی یــا معنــوی از ســوی متولیــان امــر
نیــز خاطرنشــان کــرد :هیچگونــه کمکــی در ایــن ایــام صــورت نگرفتــه اســت .بــه
شــخصه این توقــع را از مســووالن شــهر خــود داشــتم که بــه مــا ســر بزننــد و حداقــل
آثــار صنایــع دســتی هنرمنــدان را بــه بهانــه حمایــت و به منظــور اســتفاده از آنهــا برای
هدیــه خریــداری کننــد ،امــا حتــی ایــن رویکــرد نیــز در میــان آنهــا وجــود نداشــت.

ممنوعیت سفرهای دریایی در موج چهارم کرونا
مدیــرکل امــور دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی از ممنوعیــت ســفرهای
دریایــی در مــوج چهــارم کرونــا خبــر داد و گفــت :البتــه ســفرهای دریایــی بــه
صــورت مــوردی و تنهــا بــرای بومیهــای منطقــه انجــام میشــود.
بــه گزارش اقتصادآناین بــه نقــل از ایســنا ،حســین عباسنژاد اظهــار کــرد :در
پــی افزایــش ســفرها و هجــوم مســافران بــه بنــادر کشــور بــه ویــژه بنــادر جنوبــی،
اســتانهایی ماننــد سیســتان و بلوچســتان هــم در مــوج چهــارم کرونا درگیر شــدند
و مناطــق بســیاری از اســتانهای جنوبــی ماننــد بقیــه کشــور قرمــز شــد.وی افــزود:
در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه شــیوع مــوج چهــارم کرونــا در کشور ،ســفرهای
دریایی ممنــوع شــده اســت و دیگــر ماننــد ســابق ایــن ســفرها انجــام نمــی شــود.
عباسنــژاد ادامــه داد :البتــه ســفرهای دریایــی بــه صــورت محــدود و کنتــرل شــده
آن هــم بــرای بومیــان مناطــق انجــام مــی شــود امــا شــامل مســافرتهای دریایــی
و گردشــگری نمــی شــود.مدیرکل امــور دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی تاکیــد
کــرد :همــه نظارتهــا بــرای رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و ممنوعیتهــا و
محدودیتهــا در ســفرهای دریایــی انجــام مــی شــود و اگــر شــرکت یــا تعاونــی
در ایــن زمینــه مرتکــب تخلــف شــود مطابــق قانــون بــا آن برخــورد خواهیــم کــرد.

سنجش کیفیت  15استاندارد بینالمللی در زمینه حمایت روانشناختی از کودکان مبتال به سرطان:

نخستین استفاده از ابزار ارزیابی روانی و اجتماعی
محــک در کنــار  17مؤسســه معتبــر و متولــی
حمایــت از کــودکان مبتــا بــه ســرطان در نقــاط
مختلــف جهــان 15 ،اســتاندارد تعریــف شــده
در زمینــه مراقبتهــای روانــی -اجتماعــی از
کــودکان مبتــا بــه ســرطان و خانوادههایشــان
کــه از ســوی بنیــاد حمایــت از بیمــاران مبتــا بــه
ســرطان «معجــزه متــی» ارائه شــده اســت ،را تائید
و بــه کار بســته اســت .ایــن اســتانداردها معــرف
حمایتهایــی اســت کــه کــودکان مبتــا بــه
ســرطان و خانوادههایشــان بهتــر اســت دریافــت
کننــد و نیازهــای روانشــناختی -مــددکاری آنهــا
از زمــان تشــخیص بیمــاری تــا بهبــودی یــا حتــی
پــس از پایــان زندگــی را بیــان میکنــد.
بهنــاز آســنگری ،مدیــر واحــد خدمــات حمایتی
محــک ،هــدف از ســنجش و ارزیابــی ایــن 15
اســتاندارد ،را اینگونــه بیــان کــرد« :ارزیابــی
کیفیــت خدمــات روانــی -اجتماعــی ارائــه شــده
بــه کــودکان و خانوادههــا در محــک ،طراحــی
و توســعه شــاخصهای ســنجش عملکــرد
روانشناســان و مــددکاران و اهمیــت بــه آخریــن
مدلهــای حمایتــی ،یکــی از رســالتهای
مهــم هــر مؤسســهای اســت کــه در زمینــه ارائــه
خدمــات درمانــی و حمایتــی بــه کــودکان مبتــا
بــه ســرطان فعالیــت میکنــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه اکنــون نام محــک در کنــار  17مؤسســه
بینالمللــی دیگــر نظیــر آکادمــی ســرطان کــودک
آمریــکا ( ،)AACAPانجمــن روانشناســی کودکان
( ،)SPPانجمــن متخصصــان آموزشــی هماتولوژی
و آنکولــوژی کــودکان ( ،)APHOESانجمــن
مــددکاران اجتماعــی کــودکان مبتــا بــه ســرطان
( ،)APOSWانجمــن حمایــت از کــودکان
مبتــا بــه ســرطان ( )CCCAو ...کــه بــه تائیــد
اســتانداردهای روانشــناختی مراقبــت از کــودکان
مبتــا بــه ســرطان پرداختهانــد ،بــه چشــم
میخــورد».
استفاده از یک ابزار بینالمللی جدید برای
ارائه حمایتهای روانشناحتی بهتر به کودکان
مبتال به سرطان
نخســتین اســتاندارد از مجمــوع  15اســتاندارد
یــاد شــده ،ســنجش و ارزیابــی روانــی -اجتماعــی
دقیــق و منظــم اســت .در بخــش روانشناســی
محــک و مــددکاری ،ضمــن بررســی منابــع علمــی

بــه روز موجــود در ایــن خصــوص ،در راســتای
ارتقــا ســطح کیفــی ارائــه خدمــات بــه بیمــاران و
اجــرا اســتانداردهای بینالمللــی ،نیــاز بــه ابــزاری
سنجشــی بــا عنــوان «ابــزار ارزیابــی روانــی-
اجتماعــی» احســاس شــد .مدیــر واحــد خدمــات
حمایتــی محــک ادامــه داد« :ایــن ابــزار کــه بــه
اختصــار« »PATنامیــده میشــود .تألیــف بنیــاد
«نمــور» و پرسشــنامههای کوتاهــی اســت کــه
بــرای ســنجش و پیشــگیری از ریســکهای
روانشــناختی-اجتماعی در حــوزه ســامت روانــی
کــودکان اســتفاده میشــود .بــا بــه کارگیــری ایــن
ابــزار میتــوان خانوادههــا و بیمــاران را بــه صــورت
جامــع مــورد ارزیابــی روانشــناختی -اجتماعــی
قــرار داد ،و مســائلی اعــم از ســاختار خانــواده
و حمایتهــای اجتماعــی ،مشــکات خانوادگــی،
مشــکات کــودک ،عوامــل اســترسزا و مشــکات
خواهرهــا و برادرهــای کــودک بیمــار را شناســایی
کــرد .ایــن ابــزار در حــوزه درمــان ســرطان اطفــال
بــه صــورت رســمی در  ۳۰کشــور مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .محــک نیــز ضمــن برقــراری
ارتبــاط بــا بنیــاد نمــور ،مذاکــرات الزم بــرای
ترجمــه و هنجاریابــی  ،PATرا بــرای اولیــن بــار
در ایــران انجــام داده اســت .الزم بــه ذکــر اســت
اســتفاده از ایــن ابــزار ســنجش رایــگان بــوده و
مؤسســه یــا بیمارســتانی کــه قصــد اســتفاده از آن
را دارد ،میبایســت تفاهمنامــه ســه ســالهای را بــا
مؤلــف آن امضــا کنــد».

ورود وسایل نقلیه به دره گردشگری
«توبیرون» دزفول ممنوع شد
ایســنا /رئیس اداره حفاظــت محیــط
زیســت دزفــول از ممنوعیــت ورود
وســایل نقلیــه بــه منطقــه گردشــگری
دره توبیــرون خبــر داد.رضــا قپانچیپــور
اظهــار کــرد :پیــرو مصوبــه ســاماندهی
مناطــق گردشــگری در شهرســتان
دزفــول و بــه منظــور پیشــگیری از
تخریــب محیــط زیســت در ایــن مناطق،
نســبت بــه نصــب تابلــوی هشــداردهنده
در مســیر ورودی دره توبیــرون اقــدام
شــد.
وی بــا اشــاره بــه حمایــت معاونــت
عمرانــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان
دزفــول در اینبــاره افــزود :بــا توجــه
بــه حضــور گســترده وســایل نقلیــه
در دره گردشــگری توبیــرون و تهدیــد
جــدی تخریــب محیــط زیســت در ایــن
منطقــه ،پــس از برگــزاری جلســات و
پیگیریهــای متعــدد ،صبــح امــروز بــا
همــکاری بخشــداری سردشــت و انجمــن
زیســت محیطــی کنــکاج ،نســبت بــه
نصــب تابلــوی هشــداردهنده عــدم
ورود وســائل نقلیــه اقــدام شــد.رئیس
اداره حفاظــت محیــط زیســت دزفــول
تصریــح کــرد :بدیــن وســیله از

طبیعتگــردان خواهشــمند اســت در
صــورت انتخــاب ایــن منطقــه بــه عنــوان
مقصــد گردشــگری ،بــه منظــور حفــظ و
بهرهمنــدی پایــدار از محیــط زیســت
بــه صــورت پیــاده طــی مســیر کننــد.
وی افــزود :دره گردشــگری توبیــرون
یکــی از مناطــق بکــر و ارزشــمند
طبیعــی واقــع در  ۲۰کیلومتــری
جــاده دزفــول  -سردشــت اســت و
از ایــن پــس بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع ،درصــورت عــدم پایبنــدی
بــه هشــدار اعامشــده و در صــورت
مشــاهده راکبــان متخلــف ،مراتــب
از طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری
خواهد شد.

تبدیل دریاچه حوض سلطان قم
به منطقه نمونه گردشگری
قم-ایرنــا -سرپرســت میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
قــم بــا بیــان اینکــه حــوض ســلطان بــه منطقــه نمونــه گردشــگری

وی گفــت« :از دیگــر اســتانداردها نیــز میتــوان
مختصــرا بــه کنتــرل نواقص عصــب -روانشــناختی،
پایــش ســالیانه عملکــرد روانی-اجتماعــی ،حمایتها
و مداخــات روانشــناختی -مــددکاری ،ارزیابــی
خطــر وقــوع دشــواریهای مالــی در طــول درمــان
ســرطان ،ارزیابــی زودهنــگام و مــداوم نیازهــای
رفتــاری والدیــن ،آمــوزش و راهنمایــی والدیــن
و اطرافیــان در خصــوص ارتبــاط بــا بیمــار ،ارائــه
اطاعــات دربــاره مداخــات تهاجمــی ،فراهــم
کــردن فرصتهایــی بــرای تعامــات اجتماعــی
در زمــان درمــان و پــس از آن ،ارائــه خدمــات
حمایتــی مناســب بــه خواهــران و بــرادران کــودک
مبتــا بــه ســرطان ،حمایــت جهــت ورود مجــدد
بــه مدرســه ،آگاهســازی مدرســه دربــاره ســرطان
و نحــوه درمــان بیمــاری ،پیگیــری منظــم رونــد
درمــان ،معرفــی مفاهیــم مرتبــط بــا مراقبتهــای
تســکینی ،ارتبــاط بــا خانــواده بعــد از فــوت کودک
و ارائــه مشــاوره بــرای پذیــرش ســوگ ،ارتبــاط
محترمانــه بــا خانوادههــاو وجــود متخصصــان بــرای
ارائــه خدمــات روانشــناختی-مددکاری ،اشــاره کرد.
مــواردی کــه محــک در حــدود  ۳۰ســال فعالیــت
خــود بــا ارزیابــی و بــه روزرســانی آنهــا ،ارائــه
خدمــات حمایتــی بــه ذیربطانــش را بــه بهتریــن
شــکل ممکــن میســر ســاخته اســت».
آســنگری در پایــان بــا تأکیــد بــر تــاش ایــن
مؤسســه بــرای ارتقــا کیفیــت زندگــی کــودکان و
ســایر افــراد درگیــر بــا بیمــاری ســرطان و تســریع

بهبــودی آنهــا گفــت« :مــا در تمامــی ایــن
ســالها زیــر ســقف محــک دریافتهایــم کــه تنهــا
دارو بــرای درمــان کــودکان مبتــا بــه ســرطان
کافــی نیســت بلکــه مراقبتهــای روانشــناختی
نیــز بــه انــدازه پروتکلهــای دارویــی در رونــد
بهبــودی کــودکان مؤثــر اســت .تــاش کردهایــم
تــا بیمــاران و خانوادههــا از زمــان تشــخیص
بیمــاری فرزندشــان در کنــار دریافــت خدمــات
پزشــکی تحــت مراقبتهــای ویــژه روانشناســی
مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی ،قــرار گیرنــد.
ایــن مراقبتهــا در صــورت فــوت بیمــار نیــز ،تــا
زمانــی کــه اعضــای خانــواده بــه ســطح مطلوبــی
از پذیــرش ایــن اتفــاق و بازگشــت بــه خــط پایــه
زندگــی قبــل از فــوت کــودک دســت پیــدا کننــد،
ادامــه خواهــد داشــت .تمــام ایــن اقدامــات بــا هدف
عــدم توقــف درمــان بیمــاری ســرطان کــودکان
در هــر شــرایطی صــورت میگیــرد .بــه امیــد
روزی کــه شــاهد خداحافظــی جهــان بــا بیمــاری
و سرطان باشیم».
الزم بــه ذکــر اســت در نوامبــر ســال  ،۲۰۰9دو
مــاه قبــل از آنکــه «پیتــر و ویکتوریــا بــراون» ،تنهــا
فرزندشــان« ،متــی» ،کــه  7ســال داشــت را بــه
علــت ابتــا بــه ســرطان اوستئوســارکوما (ســرطان
اســتخوان) از دســت بدهنــد ،بنیــاد حمایــت از
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان «معجــزه متــی» را
تأســیس کردنــد .آنهــا خیلــی زود متوجه شــدند که
بــر خــاف وجــود اســتانداردهای پزشــکی در علــوم
مرتبــط بــا درمــان کــودکان مبتــا بــه ســرطان،
هیــچ گونــه اســتانداردی در زمینــه ارائــه خدمــات
روانــی -اجتماعــی بــه آنهــا و خانوادههایشــان در
ســطح جهــان ،وجــود نــدارد .بنابرایــن ،بنیــاد متــی
دســت بــه کار شــد و ســه پــروژه شــش ماهــه را
بــا کمــک جمعــی از متخصصــان ســرطان کــودک،
روانشناســان بالینــی و پژوهشــگران عالیرتبــه در
ایــن زمینــه کلیــد زد .در نهایــت ایــن کمیتــه بــا
انجــام پژوهشهــای علمــی متعــدد ،آنالیــز بیــش
از  1۸هــزار مقالــه منتشــر شــده بینالمللــی و بــا
تکیــه بــر شــواهد محکــم علمــی 15 ،اســتاندارد در
زمینــه مراقبتهــای روانــی -اجتماعــی از کــودکان
مبتــا بــه ســرطان و خانوادههایشــان را تعریــف و
در اختیــار ســازمانهای حمایــت از کــودکان مبتــا
بــه ســرطان قــرار داده اســت.

الکپشت  ۱۸۸ساله
سالخوردهترین حیوان روی خشکی
زندگــی طوالنــی «جاناتــان» ،الکپشــت
غولپیکــر سیشــل کــه در  ۲۰۲۰میــادی 1۸۸
ســاله شــد و ســالخوردهترین حیــوان زنــده روی
خشــکی اســت ،در بحبوحــه همــه گیــری جهانــی
کرونــا ایــن جملــه معــروف را بــه مــا یــادآوری مــی
کنــد کــه «ایــن نیــز بگذرد”.بــه گــزارش ایســنا ،در
طــول زندگــی جاناتــان دو جنــگ جهانــی رخ داده،
انقــاب روســیه بــه وقــوع پیوســته ،هفــت پادشــاه
بــر تخــت پادشــاهی انگلســتان نشســته و ۴۰
رئیسجمهــوری نیــز در آمریــکا تغییــر کردهاند.بــه
رغــم ایــن ســن زیــاد ،جاناتــان همچنــان فعــال بوده
و اصــا از زندگــی خســته نشــده اســت .همچنیــن
در دوران حیــات ایــن الک پشــت ،اتفاقــات دیگــری
از جملــه اختــراع المــپ حبابــی و خودروهــای
موتــوری ،تکمیــل بــرج ایفــل و اولیــن آســمانخراش
رخ داده اســت.جاناتان یکــی از الک پشــت هــای
غــول پیکــر جزیــره سیشــل اســت کــه در ســال
 1۸۸۲از ایــن جزیــره بــه جزیــره ســنت هلنــا بــرده
شــد .ایــن جزیــره دنــج و آرام در اقیانــوس اطلــس
جنوبــی بیشــتر بــه خاطــر اینکــه محــل تبعیــد
ناپلئــون بناپــارت بــوده شــناخته مــی شــود .از آن
زمــان بــه بعــد ،جاناتــان در زمیــن هــای متعلــق
بــه محــل زندگــی فرمانــدار جزیــره زندگــی کــرده
اســت .اگــر چــه هیــچ کســی اطاعــی از ســن دقیق
جاناتــان نــدارد امــا بــرآورد مــی شــود کــه ایــن الک

تبدیــل میشــود ،اســتفاده از جامعــه محلــی و عشــایر ایــل کلکــو در
منطقــه نمونــه گردشــگری حوضســلطان قــم ،عــاوه بــر اشــتغال،
جاذبــه گردشــگری ایجــاد میکند.بهگــزارش روز پنجشــنبه ادارهکل
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی قــم ،علیرضــا ارجمنــدی
در دیــدار بــا ســرمایهگذار و مشــاور منطقــه نمونــه گردشــگری
حوضســلطان قــم افــزود :دریاچــه حوضســلطان بزرگتریــن آینــه
طبیعــی کشــور و یکــی از زیباتریــن جاذبههــای طبیعــی اســتان

پشــت زمانــی کــه بــه جزیــره ســنت هلنــا آورده
شــده بــه ســایز نهایــی بلــوغ خــود رســیده بــود و
ایــن بــدان معناســت کــه جاناتــان در آن زمــان 5۰
ســال عمر داشــته اســت.به گــزارش پایــگاه اینترنتی
«اسپشــیال تــراول اینترنشــنال کانــادا» ،از ایــن رو
دامپزشــکان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن الک پشــت در
ســال  1۸۳۲بــه دنیــا آمــده و حــدود  1۸7یــا 1۸۸
ســال عمــر داشــته باشــد .طــول عمــر معمــول ایــن
نــوع از الک پشــت هــا حــدود  15۰ســال اســت و
ایــن بــدان معناســت کــه جاناتــان حــدود  ۳۰ســال
بیشــتر از دوســتانش زندگــی کــرده اســت .نــام
جاناتــان در کتــاب رکوردهــای گینــس بــه عنــوان
پیرتریــن حیــوان زنــده روی زمیــن بــه ثبــت شــد.
جاناتــان بــه خاطــر آب مرواریــد نابینــا شــده و حس
بویایــی اش را از دســت داده اســت.

محســوب میشــود کــه در شــاهراه موصاتــی و در حاشــیه بزرگــراه
قــم  -تهــران واقــع شــده و از ایــن منظــر از موقعیــت خــاص و ویــژهای
برخــوردار اســت.وی بــا اشــاره بــه عبــور میلیونهــا مســافر در طــول
ســال از کنــار دریاچــه حوضســلطان عنــوان کــرد :بــا معرفــی و
شناســایی ایــن جاذبــه منحصربهفــرد ،و احــداث منطقــه نمونــه
گردشــگری ،ایجــاد اقامتــگاه و پایــگاه رصــد ســتارگان بــه افزایــش مدت
مانــدگاری و اقامــت مســافر در اســتان منجــر خواهــد شــد.

کویر مصر استان اصفهان
جلوهگاه ستارگان و رملها

گالره یوســف پــور براســاس آخریــن
خبرهــای منتشــر شــده ،کویر مصــر اســتان
اصفهان جلــوه گاه ســتارگان و رمــل هــا اســت.
کویــر مصــر نــام خــود را از روســتایی کــه در دل
خــود جــای داده وام گرفتــه اســت .مصــر نــام این
روستاســت و هــم نامــی ایــن روســتا بــا کشــور
مصــر یکــی از دالیــل شــهره شــدن ایــن منطقــه
کویــری در ایــران اســت؛ جایــی کــه نــه در قــاره
آفریقــا کــه در آســیا و در ایــران ،آن هــم در توابــع
شــرقی اســتان اصفهــان قــرار دارد.کویــر مصــر در
کوهپایــه هــای فــات مرکــزی ایــران مملــو از
رمــل هــا یــا تپــه هــای شــنی اســت و بــه همیــن
دلیــل هــم برخــی بــرای ایــن کویــر از عنــوان
«دریــای شــنی کویــر مصــر» اســتفاده مــی کنند.

