
 فروش ۸۰ میلیاردی سینمای ایران 
در سال ۱۴۰۱

۱۰ فیلم تازه از ابتدای سال روی پرده سینماهای 
سراســر کشور رفته  و به فروش ۷۸ میلیارد تومانی 
رســیده اند. نکته جالب در این میان طبق معمول 
ســال های گذشته ســهم چندبرابری کمدی ها در 
گیشه اســت، به گونه ای که تنها سه فیلم کمدی 
از بیــن ۱۰ فیلم روی پرده ســهم ۶۵ درصدی از 

فروش داشته اند.
سینمای ایران پس از دو ســال کرونازده تقریبا به 
حالت عادی برگشته و سینماگران به اکران فیلم ها 
رضایت داده اند. از ابتدای ســال تاکنــون )بامداد 
بیست اردیبهشت( ۱۰ فیلم تازه روی پرده نقره ای 
رفتنــد و با نمایش در ۱۰۲ هــزار و ۱۹۳ نوبت ۲ 
میلیــون و ۳۷۴ هــزار و ۸۹۰ مخاطب داشــتند. 
بنابراین فروشی معادل ۷۸ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و 
۵۶۸ هزار تومان برای سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ 
رقم خورده است. از بین ده فیلمی که امسال اکران 
شده اند، سه فیلم کمدی است. آنچه مهم و در عین 
حال نگران  کننده است، سهم فروش باالی فیلم های 
کمدی در مقایسه با دیگر ژانرهاست. به صورتی که 
سه فیلم »ســگ بند«، »شادروان«  و »انفرادی« در 
مجموع توانستند بیش از یک میلیون و پانصد هزار 
مخاطب را به سینماها بکشانند که سهمی باالتر از 
۶۳ درصد مخاطبان ســینمای ایران در سال جاری 
اســت. در حالی که فیلم های کمدی در مقایسه با 
فیلم های دیگر سهمی بیش از ۳۰ درصد از حضور 
در روی پرده ســینماها ندارنــد. همچنین مجموع 
فروش ســه فیلم کمدی امســال به طــور تقریبی 
عددی نزدیــک ۵۰ میلیارد و پانصد میلیون تومان 
است که در مقایســه با کل فروش سینمای ایران، 
درصدی نزدیک به ۶۵ درصد را شــامل می شود.از 
ابتدای سال تاکنون ۷ فیلم »موقعیت مهدی«، »روز 
صفر«، »مرد بازنده«، »المینور«، »مغز استخوان«، 
»گل به خودی« و »قدغن« روی پرده نقره ای رفته 
و در مجمــوع تنها ۳۷ درصد مخاطبان ســینما را 
به خود جــذب کرده اند. در بین این آثار »موقعیت 
مهدی« که از ۱۸ اســفند سال گذشته اکران خود 
را آغاز کرده با فروشی نزدیک ۱۱ میلیارد بیشترین 
اســتقبال مردمی را داشــته اســت. »روز صفر« با 
فروش نزدیک به ۸ میلیارد و »مرد بازنده« با فروش 
کمی بیشــتر از ۶ میلیــارد در رده های بعدی قرار 
دارنــد. فروش بقیه آثار حتی به یک میلیارد تومان 
هم نرسیده است. »ســگ بند« که از ۲۵ اسفندماه 
ســال گذشته اکران خود را در سینماها آغاز کرده، 
بــه فروش بیــش از ۳۰ میلیارد تومان رســیده و 
»انفرادی« که به تازگی اکران آن آغاز شده، از عدد 

۱۱ میلیارد تومان گذر کرده است. 

خبـــــر گزارش

مرتضی میرباقری در دوره ریاســت عبدالعلی علی عسکری و در 
ســال ۱۳۹۵ به معاونت سیمای رسانه ملی منصوب و جایگزین 

علی اصغر پورمحمدی شد.
دوره اخیر حضور میرباقری در معاونت سیما با چالش هایی همراه 
بود؛ چالش های حضور در معاونتی که بســیاری به درستی آن را 
ویترین اقدامات و سیاست های کالن رسانه ملی می دانند و از آنجا 
که بیش از سایر معاونت ها کارنامه اش در معرض نگاه مخاطبان 
و رسانه های دیگر قرار دارد، همواره در معرض انتقاد قرار داشته 

است.
افت ســیما در حوزه سریال ســازی، کیفیــت و کمّیت حضور 
ســلبریتی ها روی آنتن، چالش درآمدزایی از مســیر تبلیغات و 
سایه سنگین اسپانســرینگ در فرآیند برنامه سازی از مهمترین 
چالش هایی است که جزو راه های نرفته ای محسوب می شود که 
از زماِن میرباقری تا شاه آبادی، در این مسیِر گام بلندی برداشته 
نشد. مشکالتی که همواره با انتقاداتی جّدی از سوی کارشناسان 
این حوزه همراه بود. اگرچه شــاه آبادی از مهرماه سال ۱۳۹۹ تا 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ اقدامات خوبی در جهت رونِق ساخت آثاِر 
الف ویژه در سازمان صدا و سیما داشت اما خیلی از راه ها، نرفته 
باقی ماند. کارهایی همچون تخصصی سازی شبکه ها متناسب با 
هویت و مأموریت های محوله، افزایش کّمی و کیفی ضریب نفوذ 
برنامه های ســیما در جامعه با تولید برنامه های فاخر نمایشــی، 
غناِی محتوایی و توان نشاط آفرینی در قالب برنامه های سرگرمی 
و تفریحــی و طنز. حتی ریزش مخاطــب و پایین آمدن درصِد 
نظرسنجی های برنامه ها و ســریال ها در عید نوروز و ماه رمضان 
دامنه این انتقادات را گســترده تر هم کــرد. تا جایی که پیمان 
جبلی در دیدار با سریال ســازان، از عبــارِت »همه ما مقصریم و 

نمی توانیم خودمان را تبرئه کنیم« استفاده کرد.
البته در گفت وگو با تسنیم درباره بحِث کاهش مخاطب، عبارِت 
جدیــدی را هم بــه این نکات اضافه کــرد و آن »نفوذ فرهنگی 

دشمن« بود که باید همگان نگرانش باشند.
معاون سابق سیمای رسانه ملّی هم در آخرین روزهای مسئولیتش 
ترجیح می داد کمتر مصاحبه ای داشــته باشد اما با اصرار درباره 
یکی دو مســئله از جمله ریزش مخاطِب تلویزیون، صحبت کرد. 
البته شــاه  آبادی به طورکل با ماجرای کاهش و ریزِش مخاطب 
موافق نبود و گفت: "ما کاهش مخاطب به معنای متداول خودش 
نداریم. فضاســازی هایی که در حوزه کاهــش مخاطب صورت 
می گیرد بخشــی از آن  به مخاطب عمومی تلویزیون در جهان 
برمی گردد که در واقع ســبد مصرف تصویری مردم از تلویزیون 
را بخشــی از آن را فضاهای دیگر پُر کرده اند. ما در طول ۵ سال 
گذشــته حداکثر ۶ درصد کاهش مخاطب تلویزیون داشــتیم." 
او در ادامه صحبت های خودش به بحِث توجه سریال ســازان به 
تراِز جهانی و بین المللی اشــاره کرد که در دســتور کار معاونت 
سیما قرار گرفته و نمونه بارز ِ آن سریال »سلمان فارسی« است. 
شــاه آبادی در توضیِح بیشــتر این طور گفت: »نگاه ما به سریال 
»سلمان فارسی« نگاهی فرا مرزی  است. این سریال فقط محدود 
به داخل کشــور و مردم عزیزمان نیست، بلکه طوری طراحی و 
خلق می شــود که مطابق با اســتانداردهای روز سریال سازی در 
جهان باشــد و بتواند مخاطب خارجی را با هر ملیتی و مذهب و 
فرهنگی مجذوب خودش ســازد. بنابراین »سلمان فارسی« یک 
سریال بزرگ بین المللی و بین االدیانی خواهد بود و از هم اکنون 

به بازارهای جهانی و مخاطبان میلیاردی می اندیشیم.«
امروز هم نوروزی مدیرگروه ادب و هنر شــبکه چهار ســیما در 
میاِن صحبت هایش به همین نکته اشــاره کرد که به فکر فروش 
خارجی هم هستیم با آقای برهمانی معاون جدید سیما صحبت 
کردیم و در یوتیوب به شــکل مالی برای ایــن برنامه درآمدزایی 
می شــود. با ترکیه و عراق صحبت هایی شــده است چون زمینه 

این امر وجود دارد.
این نکته هم یکی از ضعف های جّدی معاونت ســیما به شــمار 
می رود که نتوانسته بعد از سریال هایی همچون »یوسف پیامبر«، 
»مریم مقدس« و حتی »مختارنامه« سریالی در تراِز بین المللی 
ارائه دهد. همچنان که ســریالی مثل »یوسف پیامبر« همچنان 
فروش جدید بین المللی دارد و این نشــان می دهد کاری در تراِز 

جهانی ساخته شود می تواند جریان ساز باشد.
برمهانی البته به این نکته اشــراف کامل دارد. چون پیش از هر 
مسئولیتی شناخت خوبی روی جشنواره های خارجی، فیلم های 
بین المللی و فضای حاکم بر هنر دارد. آخرین مســئولیت او در 

رأس تأمین برنامه های خارجی و رسانه بین الملل سیما بود.
یکی از چالش های مهم معاونت ســیما هدایِت تهیه کنندگان در 
برنامه ســازی و سریال سازی است که نیاز به ســاماندهی دارد؛ 
افرادی که صرفاً به خاطر اسپانســر آوردن، عنواِن »تهیه کننده« 
به آنها الصاق می شود.  به تعبیِر برخی از تهیه کننده های قدیمی، 
رفتاِر ســیما به گونه ای شــده که تهیه کنندگان امروز بیشتر به 
ساِک پول تبدیل شده اند تا مؤلف و هدایت کننده ساخت برنامه 

یا سریالی باشند!
البته معضالت دیگری در عرصه ی تهیه کنندگی وجود دارد؛ شاید 
مهم ترین آن عدم توجه مســئولین ســیما به کارنامه و شکست ِ 
آن تهیه کننده در جذِب مخاطب باشــد که این بی توجهی منجر 
بــه واگذاری کارهای متعددی می شــود و همیــن روند در کار 

جدیدشان هم به چشم می خورد.
به نظر می رســد »برمهانی« تکیه بــر تجربه تهیه کنندگی خود 
می تواند ضوابط را بر روابط حاکم کند و تهیه کنندگان مســتعد 
و کاربلد جاِی شکســت خورده ها را بگیرنــد و جلوِی اجاره دادن 
کارِت تهیه کنندگی را هم به برخی ندهند که امروز به پدیده ای 
در فضای نمایشی کشور تبدیل شده است. برمهانی مدیریت مرکز 
بین الملل هنر و رسانه سازمان اوج را برعهده داشته پس می تواند 
به ماجرای ساخِت کارهای تعاملی و برون سپاری های رسانه ملّی 

در عرصه ساخت برنامه و سریال را سامان بخشد.
امــا همان طور که پیمان جبلی در گفتــاِر خود بارها اعالم کرده 
چالش صداوسیما مرجعیت، محتوا و مخاطب است؛ این موضوع 
به شکِل جّدی در معاونت ســیما وجود دارد. برمهانی اصطالحاً 
بایــد تلویزیون را به عقب برگرداند! زمانی که مناســبت هایش، 

روزانه ها و شبانه هایش برای مخاطب جذابیت داشتند.
برنامه های تاکشــوی قوی، حضوِر مجریــان کاربلد و هنرمندان 
سریال ســاز و برنامه ســاز حرفه ای که امروز کمتر به ساختمان 
۱۳ طبقه رســانه ملّی می آیند. گروهــی رفته اند و گروهی هم 
بی انگیزه شده اند؛ معاون جدید سیما بیش از گذشته باید خودش 
را بــه کاربلدهای این عرصه در برنامه ســازی و سریال ســازی و 
شخصیت های محبوب مردم نزدیک کند و به جاِی بازپخش زیاد 
برخی ســریال های ماندگار، همان افراد را به تلویزیون برگردانند 

و از آنها بهره ببرند.  

همان طــور که رئیس صداوســیما از برمهانی خواســته او باید 
سرمایه های جدیدی را به سیما اضافه کند که بتوانند در راستای 
دانشــگاه آگاهی و معرفت عمومی مؤثر باشــند. مهم تر از آن با 
نگاهی به مالک ها و اقتضائات دوره تحول، مدیران شــبکه های 

مختلف منصوب شوند.
یکی از نکاتــی که بارها هنرمندان دربــاره اش صحبت کرده اند 
و جبلــی در حکِم انتصاب برمهانی معاون جدید ســیما بر روی 
آن تأکیــد کــرده موضوِع »شکســتن انحصــارات و حلقه های 
بســته در تولید و انتشار محتوا« اســت. او همچنین در امتداِد 
بحث چابک ســازی و گمانه زنی های رســانه ای که بوده، مسئله 
سامان بخشی به شبکه های سیما با هدِف اجتناب از تعدد و تکثر 

غیرمفید شبکه ها را مطرح کرده است.
معضل شــبکه های زیاد و توجه به کمّیت در سیما وجود دارد و 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند باید ادغام هایی میان شبکه ها 
ایجاد شود و از طرفی برخی برنامه ها جاِی خودشان را به برنامه ها 

و کارهای بهتر و با کیفیت تر بدهند.
در واقع به جاِی ساخت چندین سریاِل بی کیفیت و بدون مفهوم 
که ظرفیِت ماندگاری ندارند، بودجه شــان در اختیار سریال های 
الف ویژه جریان ســاز، قرار بگیرد. کارهایی که کماکان هم دیده 
می شوند و در بسیاری از مواقع از آبرو و اعتباِر رسانه ملّی صیانت 

کرده است.
بخش تولیدات نمایشــی تلویزیون با یک افت محسوس در دهه 
۱۳۹۰ مواجه بوده است. از پروسه ساخت پُردست انداز آثار فاخر 
گرفته تا ســریال های مناسبتی و تولیدات روتینی که صرفاً آنتن 
پُرکن اند! در بخش برنامه های ترکیبی، مسابقات و تاکشوها این 
معاونت هنوز به ساماندهی درستی نسبت به برنامه های مشارکتی 
و اسپانسرمحور نرسیده اســت. به ویژه که بعد از ستاره مربع ها 
دوباره اوج گیری اپلیکیشن های مختلف را در سازمان و برنامه ها 

شاهدیم.
همچنین حضور ســلبریتی ها در مقام مجــری و به ویژه حضور 
بالگرهــا و چهره های فضای مجازی برای دیده شــدن بیشــتر 
برنامه های تلویزیونــی و نظارت بر این فرایند نیز چالش دیگری 
است که شاه آبادی نتوانست در این بخش توفیقی داشته باشد و 

وظیفه برمهانی معاون جدید سیما را بیشتر می کند.
ســیمای امروز باید روی ســه سطح محتوا، ســاختار و سازمان 
کارویژه هایی را درنظر بگیرد.نیاز به ساختارهای تازه، با پشتوانه و 
دورخیز دارند نه اینکه در استودیو اتفاق بیفتد. یعنی ساحِت فرم 
به تمهیدات ویژه ای نیازمند است؛ زیرا امروز دیگر با هدف گذاری 

و توجه به چرایی، برنامه ساخته نمی شود.
االن برنامه ســازان بیشــتر دنبال چگونگی اند تا چرایی! درگیر 
فرم زدگی و فقدان هدف گذاری  شــده  اند! مدت ها است مخاطب، 
ســالیق و ذائقه هایش فراموش شــده و در حوزه انتخاب فرم و 

محتوا، از خط مشِی اصولی رسانه ای دور شده اند.
فقط بــه زرق و برق و ظاهرســازی توجه می شــود. به معنای 
واقعــی ســیما به میــوه مصنوعی تبدیل شــده که نیــاز دارد 
گزاره های ســاختاری و فلسفه برنامه سازی، سریال سازی و آحاِد 

هدف گذاری اش را پیدا کند.
در حوزه محتوا باید به ســمِت فضاها و سوژه های متنوع بروند؛ 
تکرار ســوژه ها و موازی کاری در برنامه ســازی و سریال ســازی 

مخاطب را خسته کرده است.

مشــکل برنامه سازی امروز تلویزیون جّدی است چون پژوهش و 
تحقیق فراموش شــده و کارها دقایق آخر به سرانجام می رسند. 
در واقع برنامه برای مجری و دکور ساخته می شود تا در خدمِت 
محتوا و مضمون و پژوهش باشــد. کماکان نتیجه ای که از آنتن 

می بینیم کاماًل در مسیِر برنامه سازی، مقلّدانه پیش می روند.
در میدان برنامه ســازی، سریال سازی و بخش های مختلف کسی 
به فکر خالقیت و نوآوری نیست. همه چیز در راستاِی ذوق زدگی 

یا بوجود می آید و یا حذف می شود.
وقتی حوزه برنامه ســازی و سریال ســازی در معرِض رکورد قرار 
گرفت که از برنامه ریزی غافل شد.میوه مصنوعی ای در ظاهر زیبا 
که در آن تحقیق، پشتوانه و اندیشه جایی ندارد. در ضرب العجلی 
که اتفاق می افتد، با ذوق زدگــی، اوج و یا نزول پیدا می کند. در 
صورتیکــه پیش از این تلویزیون برای مناســبت های ویژه و ایاِم 
خاص خود برنامه ریزی داشــت و در چند ساِل اخیر، تلویزیون از 

این بی مدیریتی ها و بی برنامگی ها رنج می برد.
بــه جای اســتفاده از نــگاه تازه، عمــق معنا و حتــی آدم ها و 
ســاختارهای نو،  به تکرار مکررات  افتاد.  شــاید یکی از دالیل 
فاصله گرفتن برنامه ســازی تلویزیون از روزهای اوج خودش این 
نکته باشد که همه اسیر فضای مجازی شدند. برنامه سازی و حتی 
بعضاً سریال سازی از معضل سطحی نگری رنج می برد؛ متأسفانه 
این ســطحی نگری به برنامه سازی، مدیریت برنامه ها و نظارت بر 
برنامه ها سرایت کرده است. سیما در حوزه رفتار سازمانی نیاز به 
انگیزه سازی برای نیروی انسانی دارد. جذب حداکثری هنرمندان، 
نخبگان و درســت کردن اقتصاد رسانه، جزو کار ویژه هایی است 
که گروه جدید باید در دســتور کارشان قرار دهند. یکی از نکاتی 
که بسیاری از کارشناسان به آن اعتقاد دارند، تلویزیون باید جای 
خودش را در ســپهر رســانه ای پیدا کند. دیگر زیرساخت های 
قدیمی به کار نمی آید. امروز فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
سبک رســانه ای جدیدی را با خودشــان آورده اند.تلویزیون اگر 
می خواهد عینیت خودش را نسبت به این شبکه ها حفظ کند و 
هدایت افکار عمومی را بدســت آورد باید رویکردهایش را نسبت 

به فضای رسانه ای جدید فعال تر کند.
در این بین حرف و حدیث برای بازگشــت بسیاری از مجری ها و 
حتی ممنوع التصویرها و ممنوع الکارها مطرح است یا عدم استفاده 
از ســلبریتی ها و اصطالحاً ســتاره ها، همــه این ها جای تحلیل 
و بررســی دارد اما بیشــتر از حذف و ذوق زدگی در برگرداندن 
افراد، مدیریت ستاره ها و اتخاذ تصمیم مدبرانه قابل توجه است. 
فرهنِگ سیما در سه بعد فرهنگی، آموزشی و اقتصادی، احتیاج 
بــه پاالیش جدی دارد و باید همگرایــی در بین همه نحله های 

فرهنگی ایجاد کند.
سیما نیاز به کنش خردمندانه دارد نه ذوق زدگی عاطفی؛ به این 
معنی که ستاره می بینیم ذوق زده می شویم و برنامه و یا سناریوی 
سریال را بر اساس آن فرد یا افراد به نگارش درمی آوریم. این رویه 

غلطی است که در بسیاری از اوقات حاکم می شود.
هدف گرایی و برنامه ریزی، مشکِل تلویزیون را برطرف خواهد کرد. 
سلبریتی باید مدیریت شود به جای اینکه تسلیمش شوند. تنوع و 

خالقیت باید به سیما برگردد و تنوع جای تعدد را بگیرد.
انتظار می رود در پایاِن مســئولیت برمهانی حداقل بخشی از این 
مسیر پیموده شود نه اینکه کماکان بگوییم و بنویسیم که هزاران 

راه نرفته در سیما وجود دارد.
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چالش های معاونت سیما 

شکستن انحصارات و حلقه های بسته در تولید و انتشار محتوا
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کرمان - شهردار کرمان بر ضرورت آغاز همزمان انجام مطالعات 
جامع شهرسازی با مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر کرمان 
تأکید کرد.سعید َشعرباف، در جلسه ای که به منظور هماهنگی آغاز 
کار مطالعات پژوهشــی جامع حمل ونقل و ترافیک شهر کرمان و با 
حضور رییس پلیس راهور شهرستان، معاون اداره کل راه و شهرسازی، 
کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیســت استان، معاون اداره کل 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان، معــاون حمل ونقل و امور 
زیربنایی و معاون خدمات شهری شهردار، شهرداران مناطق پنج گانۀ 
شهری، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیرعامل 
سازمان حمل ونقل بار و مسافر، مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی 
شبکه حمل ونقل و مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمان و تیم مشاور طرح از دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار شد، گفت: مدیران شهری و استانی از این پس، 
هر مداخلۀ کالن یا مقیاس متوسطی در شهر را حتماً با استعالم از 
مشاور طرح حمل ونقل و ترافیک شهر کرمان انجام دهند. وی افزود: 
در رابطه با طرح جامع مطالعات حمل ونقل و ترافیک الزم اســت به 

چند نکته اشاره کنم؛ اول اینکه این مطالعات برای شهر کرمان بسیار 
کلیدی و مهم است و ما برای حل بسیاری از مشکالت شهر کرمان 
به نتایج این مطالعات چشم داریم؛ بنابراین، الزم است بدنۀ مدیریتی 
شهرداری و استان، این طرح را جدی بگیرند. وی ادامه داد: بسیاری 
از تصمیم گیری های مدیریت شــهری به نتایج میانی و نهایی این 
مطالعات وابسته است و طرح مطالعات حمل ونقل و ترافیک، یکی از 
دو سند کلیدی شهر کرمان محسوب می شود که وضیعت 10 سال 
آیندۀ شهر را تعیین می کند. شهردار کرمان خاطرنشان کرد: تجربه 
نشان داده مطالعات جامع ترافیک بدون مطالعات جامع شهرسازی 
شکســت می خورد؛ نمی توان وارد نظام حرکت و دسترسی شد، اما 
به نظام کاربری ها و فضای عمومی بی توجه بود.شــعرباف بیان کرد: 
کرمان جزو معدود شهرهایی است که اجازۀ بازنگری در طرح جامع 
را قبل از موعد گرفته  است؛ بنابراین، هر تالشی الزم است باید انجام 
شود که مشاور بتواند مطالعات جامع شهرسازی را همزمان با مطالعات 
حمل ونقل و ترافیک شروع کند تا بتوانیم چالش های اساسی که در 
حوزۀ کاربری داریم را هم زمان با حوزۀ ترافیک جلو ببریم.وی افزود: 

نگرانی ما از این است که مطالعات ترافیک جلو برود و بعد مطالعات 
شهرسازی انجام شود؛ چراکه در این صورت، خیلی از ناهماهنگی ها 
باقی می ماند و تداوم مشکالت به شهر ضربه خواهد زد.شهردار کرمان 
یادآور شد: برای مثال، شاید نتیجۀ مطالعات ترافیکی در مورد سه راهی 
»شرف آباد« مشخص کند که نیاز به ساخت تقاطع غیرهمسطح داریم، 
اما با اندک نگاهی به کاربری های ضلع شمالی خیابان »24 آذر« در 
نقشۀ تفکیکی، خواهید دید که شاید بعد از تحقق حجم عظیمی از 
کاربری ها و بعد از ساخت تقاطع در سه راهی شرف آباد، نیاز به ساخت 
تقاطع غیرهمسطح 24 آذر نداشته باشیم و شاید به این نتیجه برسیم 
که این تقاطع را در مقایسه با »24 آذر« نباید می ساختیم.شعرباف، 
اهمیت توجه به مطالعات اقتصادی را سومین نکتۀ مهم مطالعات جامع 
حمل ونقل و ترافیک دانســت و افزود: در شهرداری ها مسئله هزینه 
برای اجرای طرح ها خیلی مهم است؛ باید ببینیم آیا هدف موردنظر 
با هزینۀ محدود شهرداری قابل اجراست یا خیر؛ بنابراین، مطالعات 
پایۀ اقتصادی حتماً باید دیده شود و ما بدانیم چه هزینه و فایده ای 
برای شهرداری در بردارد.وی، توجه به مسئله ارزیابی آثار اجتماعی و 

فرهنگی به ویژه در پیشنهادهای ترافیکی برای بافت مرکزی شهر را 
یکی دیگر از نکات مهم طرح جامع ترافیک بیان کرد و یادآور شــد: 
خیلی از پیشنهادهای ترافیکی را به سختی می توانیم در بافت مرکزی 
اجرا کنیم که به خاطر آثار اجتماعی آن هاست.شهردار کرمان ادامه داد: 
نکتۀ پنجم این است که در برخی موضوعات چالشی مثل تعریض یا 
تقاطع غیرهمسطح حتماً نیاز به مطالعات مقیاس شبکه ای داریم و 
اســتفاده از داده های به هنگام و به روزشونده خیلی مهم است؛ زیرا با 
استفاده از این اطالعات، انعطاف و به روز بودن مطالعات تا حدی تأمین 
خواهد شد.شعرباف با تأکید بر اینکه منتظر نتایج مطالعات ترافیکی 
هســتیم و حتی از خروجی ها و اطالعات میان مدت طرح استفاده 
خواهیم کرد، یادآور شــد: در برخی موارد مثل گلزار شــهدا و بافت 
تاریخی، از این حیث که کاربری هایی دارد تعریف می شود و قرار است 
طرح جامعی برای آن محدوده نوشته شود، نیاز سریع تری به نتیجۀ 
مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک داریم و از مشاور درخواست داریم 
در صورت امکان، مطالعات را در برخی نقاط خاص بیشتر متمرکز کند 

تا طراحی آن ها زودتر انجام شود.

ــرضرورت همزمان انجام مطالعات جامع شهرسازی با مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک ــ ــب ــ خ
تجلیل از نوزده ماما شاغل در باقرشهر   

هم زمان با هفته ســامت و روز جهانــی ماما ؛ از نوزده 
ماما ی شاغل در باقرشهر که با قبول مسئولیتی خطیر، سهم 
بسزائی در موفقیت و دستیبابی کشور به اهداف طرح تحول 
نظام سامت داشته اند تقدیر شد در حاشیه برگزاری نشست 
راهکارهای حمایت از خانواده و جریان سازی گفتمان جوانی 
جمعیت و چالش های پیش رو ؛ از نوزده ماما ی شــاغل در 
باقرشــهر به پاس خدمات ارزنده به شهروندان و تاش برای 
حفظ سامت مادر و کودک با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.. 

تجلیل از چهار مادر جوان و نمونه  
مسئله جمعیت و فرزندآوری از جمله دغدغه های مقام 
معظم رهبری است و جمعیت      نیاز حیاتی جامعه و اقتدار 
ملی می باشد و الزم است با سیاست های “ تحدید نسل” مقابله 
شود  در حاشیه نشست بررسی راهکارهای حمایت از خانواده 
و جریان سازی گفتمان جوانی جمعیت و چالش های پیش رو 
و به منظور ترویج فرهنگ فرزندآوری و تربیت فرزند که یکی 
از مسائل مهم امروز جامعه است، از چهار مادر جوان موفق و 
نمونه با بیش از ۳ فرزند تجلیل شــد.این بانوان فرهیخته که 
علیرغم مشغولیت های اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی، 
با فائق آمدن بر موانع اقتصادی و اجتماعی، مادری را به عنوان 
جهاد امروز خود برگزیده و با استعانت به حضرت زهرا سام 
اهلل علیها برای نجات نسل مسلمین و شیعه از بحران کاهش 
و پیری جمعیت ، بــا به دنیا آوردن چندین فرزند، آگاهانه و 

عاشقانه نسبت به تربیت دینی آنها اهتمام ورزیده اند، 

شرکت گاز ایالم یکی از شرکت های پیشرو در 
حوزه ایمنی است   

رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به اینکه شــرکت گاز استان ایام یکی از شرکت های پیشرو 
در حوزه ایمنی است، گفت: پیشگیری از وقوع حوادث ،پیاده 
 HSE سازی کلیه الزامات و دستورالعمل ها و توسعه فرهنگ
و غیره از اقدامات و پروژه های بهبود در حوزه ایمنی بوده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان ایام، بهنام 
دیناری در جلســه توجیهی مدیران و رؤسای نواحی شرکت 
گاز استان ایام افزود: شرکت ملی گاز ایران در راستای ارتقای 
ایمنی در سطح شرکت های گاز استانی و پیشگیری از بروز 
حوادث، اســقرار نظام یکپارچه مجوزهای کاری را در دستور 
کار خود قرار داده اســت.وی اظهار داشت: به همین منظور 
شرکت گاز استان ایام به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در 
ایمنی برای برگزاری آموزش های مرتبط و فراهم نمودن زمینه 
استقرار نظام مزبور انتخاب گردیده است. دیناری تصریح کرد: 
مدیریت HSE شــرکت ملی گاز  بر اساس ارزیابی عملکرد 
ایمنی شرکت های تابعه و با توجه درس آموخته های حوادث، 
اقدامات و پروژه های بهبود ایمنی تعریف نموده که می توان 
به پروژه GAP AnAlySiS در حوزه ایمنی و آتش نشــانی 
پاالیشگاه های گاز و استقرار نظام مجوز های کاری در سطح 
کل شرکت های تابعه اشاره نمود.گفتنی است که با حمایت 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایام و حضور رئیس ایمنی و 
آتش نشانی شرکت ملی گاز ایران جلسه آموزشی و توجیهی 
در ارتبــاط با الزامات و ارکان نظام جامع مجوز های کاری در 

استان ایام برگزار شد.

قزوین - بررســی و رفع مشــکالت زیرساخت 
های ارتباطی شــهرک های صنعتی اســتان یکی 
از اولویــت هــای مخابرات منطقه در ســالجاری 
اســت. در جلســه که در مخابرات منطقه قزوین 
با حضور مدیــران مربوطه برگزار گردید، مهندس 
نصرآبــادی با بیان اینکه مخابــرات منطقه قزوین 
نواحــی صنعتی  و  به شــهرک ها  توجه ویــژه ای 
اســتان دارد ، افزود: تاکنون ارتباطات زیرساختی 
در اکثر شــهرک های صنعتی فعال استان تحویل 
داده شده است و امیدواریم با همت مدیر عامل و 
مسئوالن شرکت شــهرک های صنعتی، شهرکهی 
جدید و نقاط باقیمانده شــهرکها نیز به زودی راه 
اندازی شــود. مدیر مخابــرات منطقه قزوین  در 
ادامه با اشــاره به این که  توســعه و زیرســاخت 
های ارتباطی توســط مخابرات منطقه در راستای 

عدالت ارتباطی دراقصی نقاط اســتان گســترش  
می یابد ، افزود :  با عنایت به برگزاری جلســات 
متعدد و تصمیم گیری مبنی بر تشــکیل کارگروه 
تخصصــی فی مابین و انعقــاد تفاهم نامه بین دو 
ســازمان ، مخابرات منطقه قزویــن در آینده ای 
نزدیک نســبت به تکمیل و توسعه زیرساخت های 
ارتباطــی برای شــهرک هــا و نواحــی صنعتی 
همکاری و مســاعدت های بیش از پیش را انجام 
خواهد داد . مهندس صفاری مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی استان در این نشست ضمن 
تشــکر از عملکرد مطلوب مخابرات منطقه قزوین 
بیان داشــت: امیدوارم با تعامل بیشتر با یکدیگر 
در راستای رفع مســائل صنعتگران در حوزه های 
ارتباطــی گام های موثری برداریم و شــاهد ارائه 

خدمات مطلوب به صاحبان صنایع باشــیم.

دیدار مدیر مخابرات منطقه قزوین با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

بهره برداری و توسعه فاضالب  بوشــهر - معاون 
شــرکت آب و فاضالب استان بوشــهر با بیان اینکه 
۶0 درصد از طرح جمــع آوری فاضالب گناوه وارد 
مدار بهره برداری شــده است گفت: اکنون 14 هزار 
مشــترک از طرح جمع آوری فاضــالب بندر گناوه 
اســتفاده می کننــد. روح اهلل دوانــی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگاران با بیــان اینکه ۶0 درصــد از طرح 
جمــع آوری فاضالب گناوه وارد مــدار بهره برداری 
شده است خاطر نشــان کرد: اکنون خطوط انتقال، 
پمپاژ، تصفیه خانه و شبکه های فرعی  ایســتگاه های 
وارد مدار بهره برداری اســت. وی با اشــاره به اجرا 
طرح جمع آوری فاضالب بندر گناوه اظهار داشــت: 
ایــن طــرح دارای 5 ایســتگاه پمپاژ اســت که 4 
بهره برداری اســت. معاون  وارد مدار  ایســتگاه آن 
بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب 
7 هزار  استان بوشــهر با بیان اینکه در شــبانه روز 

مترمکعــب فاضــالب در گناوه جمــع آوری، دفع و 
تصفیه می شــود گفت: با اجرا طرح ارتقا تصفیه خانه 
این ظرفیت تا 10 هــزار مترمکعب افزایش می یابد. 
دوانــی از آغاز اجــرا طرح ارتقــا تصفیه خانه گناوه 
خبــر داد و بیان کرد: عالوه بر این منطقه ســاحلی 
گنــاوه شــبکه اجرایی دفــع فاضالب اجرا شــده 
و دارای پیشــرفت 30 درصــدی اســت و امســال 
تکمیل می شــود. وی پیشــرفت فیزیکی ایســتگاه 
پمپــاژ فاضالب بندر گناوه را 50 درصد دانســت و 
تصریح کرد: تالش می شــود تا پایان امسال منطقه 
بندر گناوه به شــبکه فاضالب متصل شود. ساحلی 
معاون بهره برداری و توســعه فاضالب شرکت آب و 
فاضالب اســتان بوشــهر یکی دیگر از مناطق بندر 
گناوه را منطقه مســکونی بسیجیان دانست و گفت: 
تا ســه ماه آینده فاضالب آن به شــبکه جمع آوری 

می شود. متصل  فاضالب 

60 درصد از طرح جمع آوری فاضالب شهرستان بندر گناوه استان بوشهر  وارد مدار 
بهره برداری شده است

آگهی دعوت بستانکاران
شرکت ویرا صنعت دقیق پارس )سهامی خاص( 

شماره  به  شده  ثبت  خاص(  )سهامی  پارس  دقیق  صنعت  ویرا  شرکت  انحال  آگهی  پیرو 
4۷۱۹ )ثبت شاهرود( و شناسه ملی ۱400۷۸۵4۱44 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 
۲۲۳۸۸ مورخ 04 / ۱۱ / ۱400 بدینوسیله مستند به ماده ۲۲۵ اصالحی قانون تجارت از کلیه 
بستانکاران یا اشخاص )اعم از حقیقی یا حقوقی( که طلب یا ادعایی علیه شرکت دارند دعوت 
میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی، با در دست داشتن 
کلیه مستندات مربوطه، به مدیر تصفیه به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان ساقدوش، 
کوچه یاس، پاک ۸۲ کدپستی ۱66۷۹۱6۱6۳ مراجعه فرمایند. بدیهی است در غیر این صورت 

هرگونه ادعایی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

نوبت سوم

مدیر تصفیه سینا کامروا

گلستان - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری گرگان از مشارکت بی ســابقه و فوق العاده 
شــهروندان در حفظ و نگهداری نهالهای غرس شده در 
شهر خبر داد مهســتی قدس ولی از حجم مشارکتهای 
مردمی در حفظ و نگهداری نهالهای ســطح شــهر ابراز 
خرســندی کرد و گفت: خدا راشــاکریم که توانستیم 
حدود ۸ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر در سطح شهر 

کاشــته و با توجه به ظرفیت باالی مشارکتهای مردمی، 
حفظ و نگهــداری بخش قابل توجهــی از این نهالها را 
به شــهروندان دلسوز و طبیعت دوست گرگانی بسپاریم 
قدس ولی در خصوص نحوه مشارکت شهروندان اینگونه 
بیان داشت: شهروندان حافظ شبانه روزی درختان تازه 
غرس شــده در محدوده محل زندگی خود هســتند که 
با حساســیت باال، نگاه دغدغه مند خود نسبت به نهال 

ها، سرکشــی های پیاپی، قیم زنی و سنگ چینی اطراف 
نهالهــا، مانــع از ورود خودرو به محــدوده درختکاری 
می شــوند و همچنین باعــث کاهش تلفــات نهال ها، 
کاهش شکستن شاخه ها توســط وندال ها و آبیاری به 
موقع در فصول گرم ســال و ... می شوند که این عوامل 
سبب افزایش راندمان کیفی و کمی نهال کاری درسطح 

شهر میگردد

مشارکت فوق العاده شهروندان در حفظ نهال های شهری گرگان

اخبار


