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زیست بـوم

ن عروسکها معرفی شدند
سالنهای میزبا 

سالنه��ای میزب��ان هفدهمی��ن
جشنـــواره
جشن��واره بینالملل��ی نمای��ش
عروسکی تهران مبارک مشخص شدند.
ستاد خبری هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش
عروسکی تهران مبارک اع�لام کرده است ،در این دوره
از جشن��واره ،مجموعه تئاترش��هر ،کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،تاالر هنر ،تاالر فردوسی ،تاالر حافظ
و ت��االر استاد انتظام��ی خانه هنرمندان ای��ران میزبان
نمایشهای جشنواره هستند.
ب��ر همین اساس هر پنج سالن مجموعه تئاترش��هر؛
ش��امل تاالرهای اصلی ،چهارسو ،قشقای��ی ،سایه و پالتو
اجرا ،در کنار دیگر تاالرهای یاد شده ،میزبانی نمایشهای
ای��ن دوره از جشن��واره را برعه��ده دارند .ضم��ن اینکه
تاالرهای بوستان و گلستان کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان نیز پذیرای نمایشهای جشنواره خواهند بود.
اوای��ل س��ال 96
مي�ز منتق�د
اخب��اری مبنی بر
ساخ��ت فیلمی دفاعمقدس��ی با عنوان
«تنگه ابوقریب» ش��نیده میش��د .نام
فیلم ،بسی��اری را به این گمان انداخت
ک��ه موضوع آن به جنگ آمریکا و عراق
و زن��دان ابوقری��ب رب��ط دارد ،اما بعدا ً
معلوم ش��د که این فیلم درباره یکی از
اتفاقات مهم و تکاندهنده تاریخ جنگ
تحمیلی است ک��ه در منطقهای به نام
تنگ��ه ابوقریب رخ داده بود و گروهی از
رزمندگ��ان با نام گردان عم��ار در این
منطقه راه دشمن را سد کرده بودند.اما
موض��وع جالب دیگر درب��اره این فیلم،
کارگ��ردان آن ب��ود .ب��رای بسی��اری
ش��گفتانگیز ب��ود وقتی ش��نیدند که
«به��رام توکل��ی» ق��رار اس��ت فیلمی
دفاعمقدسی را بسازد؛ چراکه وی بیشتر
به فیلمسازه��ای جریان روش��نفکری
نزدیک بود و آثاری چون؛ «پابرهنه در
بهش��ت»« ،پرسه در مه»« ،اینجا بدون
من»« ،آسمان زرد کمعمق»« ،بیگانه»
و «م��ن دیهگو مارادون��ا نیستم» را در
کارنامهاش داش��ت .به ه��ر صورت کار
تولی��د «تنگه ابوقریب» ش��هریور سال
گذشته با تهیهکنندگی سعید ملکان و
حض��ور بازیگرانی چون؛ مهدی پاکدل،
جواد عزت��ی ،حمیدرض��ا آذرنگ ،امیر
جدیدی ،علی سلیمانی و ...ش��روع شد.
ای��ن فیلم در سیوش��شمین جشنواره
فجر رونمایی ش��د که بیتردید بهترین
فیل��م و نقطه اوج فعالی��ت فیلمسازی
بهرام توکلی محسوب میش��ود .این اثر
ک��ه توانس��ت سیم��رغ بهتری��ن فیلم
جشنواره فجر اخیر را به دست آورد ،از
 17مرداد  97در سینماهای کشورمان
به اکران عمومی درآمده است.
نقد فیلم
یکی از کارکرده��ای اصلی سینما
در جوام��ع مختل��ف ،معرف��ی تاریخ و
حوادث افتخارآمیز کشورهاست .حتی
برخی مانن��د آمریکا با سینم��ا تاریخ،
هوی��ت و قهرمانان جعل��ی میسازند و
گاهی شکستهای جنگی و سیاسی و
نظامی را موفقیت و افتخار برای کشور
خودشان نشان میدهند .چون از قدرت
روحیهبخ��ش و تمدنساز سینما باخبر
هستن��د و میدانن��د که ه��ر چقدر در
آثار سینمای��ی به پیروزیها و فتوحات
خ��ود دامن بزنند ،جامع��ه خود را بهتر
از گزن��د تهی ش��دن ب��از میدارند .اما
سینمای ایران کمت��ر سراغ موضوعات
مهم ملی و وطنی میرود .این در حالی
است که کشور م��ا طالیهدار حماسهها
و پیروزیهای بزرگ است .تنها در 40
سال پس از انقالب ،هزاران قهرمان ملی
در ای��ن سرزمین روییدن��د ،یا با خون

«گز اصفهان» و «سوهان قم»
ممنوعالتصویر شدند!
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همچنی��ن نمایشه��ای فضای باز ه��م در محوطه
مجموعه تئاتر ش��هر و محوطه باز خانه هنرمندان ایران
اج��را خواهند ش��د .الزم به یادآوری است ش��ادپیمایی
(کارناوال) عروسکی این دوره از جشنواره ،روز چهارشنبه
 31مردادم��اه همزمان با عید سعید قرب��ان در بوستان
آب و آتش برگزار میش��ود و هم��ه کودکان و نوجوانان
همراه با بزرگترها برای ش��رکت در این جشن شادی که
از ساعت  17تا  19برگزار میش��ود ،دعوت شدهاند .این
جشن ویژه عموم مردم است و تنها شرط حضور در آن،
همراه داشتن عروسک است.
هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران
مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم ش��هریورماه
برگ��زار خواهد ش��د .همچنین سایت جشن��واره نمایش
عروسکی به نشانی اینترنتی tehranmobarak.com
در بردارنده جزئیات برگزاری این رویداد هنری است.

تنگه ابوقریب؛ نقطه عطفی در بازسازی صحنههای جنگی

معرکهای نفسگیر
از روزهای پایان جنگ

خود خاک م��ا را سیراب کردند« .تنگه
ابوقریب» پاسخی به این کمکاری است.
داست��ان فیلم به روزه��ای آخر جنگ
برمیگردد؛ زمانی که ارتش بعث عراق،
هجوم ت��ازهای را تدارک دیده است .در
این میان ،یکی از گردانهای خطشکن
سپاه ،در منطقهای با نام تنگه ابوقریب
راه بعثیه��ا را س��د میکنن��د .اگ��ر از
خودگذشتگی این گردان نبود ،احتماالً
رژیم بع��ث دوباره خرمشهر رااش��غال
میکرد.
این فیلم را میتوان نقطه عطفی در
بازسازی صحنههای جنگی در یک فیلم
دفاعمقدسی دانست .حتی صحنههای
دوکوهه هم در فیلم باورپذیر و نزدیک
به واق��ع هستند .چرخ��ش دوربین در
راهروه��ا و اتاقهای ای��ن اردوگاه برای
مردانی که دورانی از زندگی خود را در
آنجا گذراندند ،بسیار خاطرهانگیز خواهد
ال واقعگراست .این
بود .فضای فیلم ،کام ً
واقعگرای��ی در بخشهای جنگی فیلم
بیشت��ر میش��ود .گوی��ی مخاطب در
وسط معرک��ه است .اضطراب رزمندهها
برای اینکه گلول��ه نخورند به خوبی به
تماشاگر فیلم منتقل میشود.
یک��ی از انتقادات��ی ک��ه هم��واره
ب��ه سینمای ای��ران وارد ب��وده ،غیبت
نوجوانان قهرمان در فیلمهاست؛ زیرا در
اکثر فیلمها ،نوجوانان به عنوان افرادی
آسیبپذیر معرفی میشوند .اما «تنگه
ابوقریب» یکی از معدود فیلمهایی است
که تصوی��ری نزدیک به واقع از نوجوان
ایران��ی نمایش میده��د .صحنه پایانی
فیل��م ،ظه��ور قهرمان نوج��وان است؛
نوجوانی که برای اولین بار به خط مقدم
جنگ رفته و ابتدا از شدت ترس ،زبانش
بن��د میآید ،اما در ای��ن جنگ به بلوغ
میرسد و مرد میشود.
ب��ا این ح��ال ،یک��ی از مشکالت
«تنگه ابوقریب» مبهم بودن جغرافیای
فیلم است؛ یعنی مح��ل جنگ و نبرد
در فیلم نامشخص است .فیلم در نوعی
سردرگم��ی مکانی به س��ر میبرد ،در
واق��ع باید آنچ��ه در قالب کپشن برای
تماشاگر توضیح میدهد را در داستان
فیلم نمای��ش میداد .ای��ن یک نقطه
ضعف است که به��رام توکلی به جای
اینکه نتیجهگی��ری داستان فیلم خود
را در داست��ان اعم��ال کن��د ،در قالب
متننوشته اعالم کرده است.

وزیر بهداشت اشک سوغات ایرانی را درآورد

گفتههایی درباره «تنگه ابوقریب»
بهرام توکلی کارگردان فیلم اظهار
داش��ته بود :برای م��ن از روز اول تنگه
ابوقریب تالش برای واقعی نشان دادن
جن��گ بود ،ب��ه نحوی که تماش��اچی
را وس��ط می��دان جنگ ق��رار دهیم و
میخواستی��م براس��اس مستن��دات و
شنیدهها تماش��اچی را با مفهوم واقعی
جنگ و لحظات آن دوران آشنا کنیم.
مجید مجیدی کارگردان برجسته
سینما هم درباره این فیلم گفت :بهرام
توکل��ی ،با اینکه در جنگ نبوده ،اما با
یک تصوی��ر حماسی جنگ را روایت و
مظلومیت و خلوص بچههای جنگ را
به خوبی تصویر کرده است .وی «تنگه
ابوقری��ب» را یکی از بهترین فیلمهای
جشن��واره دانس��ت و گف��ت« :ممکن
است گفته ش��ود فیلم قص��ه ندارد ،یا
شخصیتها جا نیفتادهاند ،اما علیرغم
اینها بخش��ی از حقیقت جنگ را ثبت
میکند که برای خیلیها مغفول مانده
است و قهرمان این فیلم همه بچههای
جنگ هستند .ابوقری��ب یکی از نقاط
عط��ف جنگ م��ا در تاریخ است که به
آن پرداخت��ه نشده ،اما ب��ه اندازه کل
جن��گ ما مهم بوده و توکلی به زیبایی
ای��ن ش��کوه ،عظمت و حماس��ه را به
تصویر کشیده است.
سعی��د مستغاث��ی منتق��د سینما
درباره «تنگه ابوقری��ب» معتقد است:
تصاویر تکاندهنده و صحنههای مملو از
درگیری و مقاومت و خشونت و آوارگی
زنان و کودکان و لت و پار شدنش��ان
و سکانسهای نفسگیر یکسوم پایانی
فیلم ک��ه نبرد پراکن��ده و نامنظم ،اما
پیگی��ر و پایدار گروهی معدود از همان
گ��ردان عم��ار (در غیاب هم��ه یاران
شهیدش��ان) با خیلتانکهای دشمن
که به دشت عباس سرازیر میشوند را
به تصویر میکشد ،تماشاگر را تا آخرین
لحظات بر روی صندلیاش میخکوب و
لحظات متعددی نگران شخصیتهایی
مانند خلیل ،عزی��ز ،دکتر و برادرش و
علی نوج��وان میکند .ام��ا فیلم تنگه
ابوقری��ب با هم��ه ش��خصیتهای یاد
ش��ده و حس تعقیب و پیگیری آنها از
سوی تماشاگر ،قصه و ماجرایی قوی و
پر و پیم��ان در حد و اندازه همان فرم
خ��ود و جلوههای ویژه عظیمش ندارد.
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بىاعتنایى و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است
بزرگترین توانگرى است.
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پیگیری
انبار داروهای احتکار شده
متعلق به فرزند یکی از وزرای سابق است

هفته گذش��ته یک انبار داروی احتکار ش��ده در
اطراف تهران شناسایی شد.
براساس پیگیریها گفته میشود این انبار متعلق
به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است.
سخنگوی تعزی��رات در پاسخ به سوالی مبنی اینکه
گفته میشود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف
ش��ده ،مربوط به یک��ی از افراد وابسته ب��ه دولت یازدهم
است ،اظهار کرد :اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت
وابستگی داشته باش��د ،در روند رسیدگی تاثیری ندارد و
انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد ،رسیدگی میشود.
سیدیاس��ر رایگان��ی اضافه ک��رد :بنابراین پرونده
مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن
صادر میشود .وی توضیح داد :متاسفانه تعداد زیادی
از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی
ک��ه این انبار متعلق به وی بوده ،اجازه فعالیت در این
حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.
سخنگ��وی تعزی��رات ادامه داد :بخ��ش زیادی از
ای��ن داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم
نگهداری ش��ده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از
توزیع آن جلوگیری کردیم .وی گفت :بار دیگر تاکید
میکن��م اینکه پرونده نسبتی با کسی داش��ته باش��د
تاثیری در روند رسیدگی ندارد.
وی اظه��ار کرد :در بحث تلفن همراه تاکنون 29
پرونده تشکیل شده که درباره  4پرونده حکم صادر و
متخلفان به  12میلیارد تومان جریمه محکوم ش��دند.
پرونده نیز نقص داشت که برای رفع نفص به سازمان
حمایت بازگردانده شده است.
رایگانی درخصوص رسیدگی به پروندههای مربوط به
احتکار کاال گفت :زمانی میتوانیم در رابطه با پروندهای،
موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت
ل��زوم عرضه آن کاال را پیشتر اعالم کرده باش��د ،یعنی
اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه
کاالی کشف ش��ده را اعالم نکرده باش��د ،تحت عنوان
احتک��ار نمیتوانیم بررسی کنیم ،مانن��د آن چیزی که
در بحث ایرانخودرو اتفاق افتاد و مسئله را تحت عنوان
اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم.
سخنگوی تعزیرات گف��ت :همچنین درباره بحث
احتکار لوازم خانگی چند روز پیش نماینده اصلی یکی
از برندهای مع��روف کرهای لوازم خانگ��ی در اصفهان
بازداش��ت و پس از آن با دستور تعزیرات تمام کاالهای
مکشوفه در بازار عرضه شد .مهر

حادثه
""پسر هفت ساله"
مرگ پیرزن هفتاد ساله را رقم زد

زن هفتاد و یک ساله پس از تصادف با دوچرخهای
که پسر هفت ساله راکبش بود ،دچار جراحات ش��د و
جان باخت.
ساعت  15هجدهم مرداد جاری مأموران کالنتری
 112ابوسعی��د مرگ پیرزنی را به محسن مدیرروستا؛
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند.
بنابر اظهارات مأم��وران متوفی (پیرزن هفتاد و یک
ساله) چند روز قبل با دوچرخهای که پسر هفت ساله راکب
آن بود تصادف کرده و مجروح شده بود .این زن در نهایت
پس از انتقال به بیمارستان و چند روز بستری بودن جان
باخت ،خان��واده متوفی نیز اعالم کردند با توجه به اینکه
راکب پسر خردسال بوده شکایتی ندارد .تسنیم

جهاننیوز

اصالح تولید و باال بردن
استانداردها
ام��ا رفتار مسئ��والن در این حوزه
دچار ی��ک دوگانگی اس��ت ،از طرفی
مجوز تولید و نشان سازمان غذا و دارو
و مجوزهای بهداشتی را میدهند و از
طرفی اجازه تبلیغات نمیدهند.
حال ای��ن سوال مطرح میش��ود،
کاالی��ی که اج��ازه تبلیغ��ات ندارند و
در لیس��ت محص��والت آسیبرسان
ب��رای سالم��ت آورده ش��ده
است چ��را تولید میش��ود؟ و
چرا مه��ر استان��دارد و تایید
وزارت بهداش��ت میگی��رد؟
آیا نمیت��وان برای این
کاالها سن��د تولید
سال متمح��و ر
تدوی��ن ک��رد ت��ا
در چارچ��وب
ضواب��ط و ب��ر
طبق اصول
تولید شوند
و ب��رای
سال م��ت
هم مضر
نباشند؟

افزایش مالیات
برای کاهش دسترسی مردم!
چن��دی قب��ل سخنگ��وی وزارت
بهداش��ت درخصوص ضرورت افزایش
مالیات بر کاالهای آسیبرسان ،گفت:
اخ��ذ ع��وارض و مالی��ات از کاالهای
آسیبرسان به دو دلیل انجام میشود.
اول اینک��ه افزایش ع��وارض و مالیات
و متعاقبا افزای��ش قیمت ،خصوصا در
مورد سیگار موجب کاهش مصرف این
اقالم ش��ود که این به سالمت عمومی
جامع��ه کمک خواهد کرد و دوم اینکه
مبالغی که به عنوان عوارض و مالیات از
این کاالها دریافت میشود ،میتواند به

فرهنگسازی
و حق انتخاب
برای مردم
آیا بهت��ر نیست به
جای احکام این چنینی
ک��ه مستقیم��ا روی
تولیدات مل��ی تاثیرگذار
اس��ت و تولیدکنندگان
را در این شرایط حساس
زمینگی��ر خواهد کرد؛
دولتم��ردان ش��روع به
فرهنگسازی کنند و با
ایجاد زمینههای تشویقی

ﻧﻮﺑ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﻢ

دودی که به چشم مردم
میرود
از طرف��ی اعم��ال
رفت��ار
چنی��ن
سختگیر ا ن��ها ی
باع��ث خ��روج
تولیدکنند هه��ا
و بنگاهه��ای
کوچ��ک از
گردونه رقابت
خواهد ش��د و
قطعا آسیبی
ب��ه مافیاهای
ب��زرگ ای��ن
حوزه نخواهد زد،
از طرفی وزارت بهداشت
ب��ه دنب��ال افزای��ش مالیات
برای کااله��ای آسیب رسان به
سالمت است ،محصوالتی که در
فهرست اعالمی وزارت بهداش��ت
طی��ف وسیع��ی از خوراکیها را
در ب��ر میگیرد ،آیا ای��ن موضوع
باعث افزای��ش دوچندان قیمتها
نخواهد ش��د؟ چراکه تولیدکننده
هیچ وقت راضی به ضرر نمیش��ود
و این م��ردم هستند که باید تاوان
تخلف و عملکرد ناقص این زنجیره
به پرداخت کنند .فارس

ﻣﻮﺿﻮﻉ:ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻛﺎﻻ

ﺖﺍ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ) ( software as a servicﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ  ITﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ  :ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ  ،ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻛﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻝ ﺑﺮﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/10ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺑﻢ – ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻰ – ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻢ ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  7661771966ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻓﻮﻕ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻭﺏﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭﻯﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻧﺎﺟﺎ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻛﺸﻮﺭﺩﻗﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﻴﺶ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺎﺯﻝﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺁﻧﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺍﻥ-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﻛﺪﻫﺎﻯ USSD

تامین کسری بودجه طرح تحول
سالمت از افزایش مالیات
عل��ی نوبخ��ت عض��و کمیسیون
بهداشت مجلس ش��ورای اسالمی هم
س��ال گذش��ته در اظهارنظ��ری ضمن
تاکید ب��ر تامین کس��ری بودجه طرح
تحول سالمت گفته بود :پیشنهادهای
مختلفی برای تامین بودجه طرح تحول
سالمت و پایدار ش��دن منابع درآمدی
آن مط��رح است ،یک��ی از پیشنهادها
اخذ مالیات از کاالهای آسیبرسان به
سالمت مانند دخانیات ،نوشابهها و مواد
قندی و ...است و تمام این پولها برای
حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.

سیب سالمت هم دارند
و ممنوعالتصویرند
براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت؛
نشان سازم��ان غ��ذا و دارو به معنای
دریافت پروانه تولی��د براساس ضوابط
ب��وده ام��ا نشان سیب سالم��ت به آن
معناست که فرآورده موردنظر ،عالوه بر
پروانه ساخت موفق به اخذ گواهینامه
سالمت و ایمنی نیز شده است.
آنچه تصور میش��ود این است که
حداق��ل کاالهایی که موفق به دریافت
سی��ب سالم��ت ش��دهاند ب��ا سالمت
منافاتی ندارند؛ اما وزارت بهداشت در
همی��ن ابالغیه جدی��د کاالهایی را که
بعضا سیب سالمت دریافت کردهاند را
نیز ممنوع التصویر کرده است.
نمونهای از این کاالها هم کره گیاهی
است که پی��ش از این حسن قاضیزاده
هاش��می وزیر بهداش��ت در مراسم روز
جهانی غذا از انجمن کره گیاهی ایران به
دلیل همراهی و همگامی با سیاستهای
کالن نظام سالمت و وزارت بهداشت در
جهت کاهش ایزومر ترانس و اسیدهای
چرب اش��باع در کره گیاهی و رساندن
آنها به میزان استان��دارد جهانی تقدیر
ک��رده بود اما در لیست��ی که هماکنون
منتشر ش��ده این محص��والت هم جزو
ممنوعالتصویر هستند.

ﻭﻝ

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ

وزیر بهداشت در
درحـــاشيه
اقدام��ی بیسابقه
تبلیغات دسته عظیمی از خوراکیها را
ممنوع اعالم ک��رد .این در حالی است
که اغلب این کااله��ا تولیدات صد در
صد ایران��ی هستند و در س��ال تولید
ملی این ک��ار میتواند ضربه بزرگی به
صنعت داخلی وارد کند.
وزیر بهداش��ت در نامهای به وزارت
ارشاد دستور اعمال ممنوعیت تبلیغات
کااله��ای آسیبرس��ان ب��ه سالمت را
صادر کرده است .در این نامه همچنین
فهرست��ی از ای��ن کااله��ا ب��ه چش��م
میخورد .در ابتدا شاید از خود بپرسید
اینکه خوب است و چه اش��کالی دارد؟
حتما باید از تبلیغ کاالهای آسیبرسان
ب��رای سالمت جلوگیری ش��ود .اما اگر
لیس��ت ارسال��ی وزارت بهداش��ت را با
دقت بررسی کنید خواهید دید تمام آن
چیزی که مورد مصرف روزانه مردم است
در لیست قرار گرفته .تمام محصوالتی
که در لیست کاالهای آسیبرسان است
تولید داخل اس��ت و همگی آنها تایید
استاندارد و مجوز سازمان غذا و دارو را
کسب کردهاند.

عنوان یک منبع مالی پایدار درخدمت
سالمت قرار گیرد.
ای��رج حریرچی افزای��ش مالیات بر
کااله��ای آسیبرس��ان را باعث کاهش
دسترسی آسان مردم به این کاالها دانست
و گف��ت :اخذ مالیات از مردم و بهتبع آن
ارائ��ه خدمات مطلوبتر به ش��هروندان
و ارتقای سط��ح کیفیت زندگی در ابعاد
مختل��ف ،همواره یک��ی از سیاستهای
کالن اقتصادی کشوره��ا بوده و موجب
همافزایی و افزایش منابع درونزای مالی
در جامعه و کشور میشود.

م��ردم را ب��ه سمت مص��رف کاالهای
سال��م سوق دهند .در هم��ه جای دنیا
هم��ه کاالها اجازه تبلی��غ دارند ،البته
مسئوالن سالمت مض��رات محصوالت
آسیبرس��ان ب��ه سالمت را گوش��زد
میکند ،اما در نهایت این مردم هستند
که انتخاب میکنند.
قطعا نبض تولی��د ،تبلیغات است،
اگر تولیدکننده یک محصول جدید را
به بازار عرضه کن��د اما نتواند آن را به
مردم معرفی کند ،پس چطور میتواند
بازار فروش را به دست آورد؟ مثال یک
ماست جدید یا یک بستنی! این کاالها
با توجه به تنوع بسیار باالیی که دارند
قطعا برای رقابت و باقی ماندن در بازار
نیازمند تبلیغ هستند.
حال اگر تولیدکنن دهها در رسانههای
داخل اجازه تبلیغ پیدا نکنند ،چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ آیا ای��ن موج رسانهای به
سم��ت ش��بکهها ماه��وارهای نخواهد
رف��ت؟ و این پول مستقیم��ا در جیب
مدیران این شبکهها واریز نخواهد شد و
کمک مستقیمی به تقویت این رسانهها
نخواهد بود؟
آنچه در لیست ابالغی وزیر بهداشت
ب��ه چشم میخ��ورد گ��روه عظیمی از
خوراکیهاست .انواع بستنیها و ماستها
و و ش��یرینیها ،آبمیوهها و ش��کالتها
که بیشت��ر سبد غذایی م��ردم را در بر
میگیرد .از طرفی تبلیغات فستفودها
و همچنی��ن رستورانه��ا و کبابیها و
همچنین فالفلیها هم در این لیست به
چشم میخورد .حاال اگر در فکر تاسیس
یک واح��د کوچک تولی��دی یا صنفی
برای کسب درآمد بودهاید باید دنبال راه
چارهای باشید ،چراکه تبلیغات هر چیز
که فکرش را بکنید ممنوع است!
جال��ب آنکه ای��ن لیس��ت بیشتر
سوغاتیهای ش��هرهای ایران را را نیز
در بر میگیرد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ  ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺑﻨﺪﺭﻯ )ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﺁﺭﻳﺎ ﺍﺭﻭﻧﺪ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 30ﺭﻭﺯﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ،ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻯ)ﭘﺮ ﻭ ﺧﺎﻟﻰ( ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﺑﻨﺪﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻳﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺭﺍﺳﺎ« ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ،ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺮﻭﻛﻪ ،ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ – ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
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