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در سينماي گردشگري ،در بستر
فيلمها از لوكيشنهايي استفاده
ميشود كه به نوعي جاذبههايي
محسوب ميش��وند كه فضايي
را براي تجربهه��اي مفيد ايجاد
ميكنند .از طرفي در گردشگري
اشكانبروج
سينما تورها و سفرهايي طراحي
ميش��ود كه گردشگران لوكيش��ن فيلمهاي خاص و
محبوب را مورد بازديد قرار ميدهند .ش��ايد نخستين
بار چنين تورهايي زماني برگزار ش��د كه يونيورس��ال
اس��توديو و باليوود و هاليوود اين امكان را ايجاد كردند
كه مردم از استوديوهاي ساخت فيلم آنها بازديد كنند.
اما بعد از مدتي اين شكل از گردشگري توسعه پيدا كرد
و در شهرها و روستاها و كليساها و حتي كتابفروشيها
و كافههايي كه بخشي از يك فيلم در آنها فيلمبرداري
شده بود ،تبديل شدند به مقاصدي كه مسافران با هدف
ديدن آنها به شهر يا كشوري سفر ميكردند .وودي آلن
يكي از كساني اس��ت كه در فيلمهايش به اين موضوع
ميپردازد .در فيلمه��اي او در عين اينكه مخاطب يك
اتفاق هيجانانگيز يا جذاب را دنبال ميكند ،با سنت،
فرهنگ ،غذا ،موسيقي و بسياري مفاهيم ديگر كه در
آن فضا وجود دارد ،آشنا ميشود و خاطرات يك مقصد
را براي او زنده ميكند ي��ا انگيزهاي ايجاد ميكند براي
اينكه به آن مقصد سفر كند .به طور مثال اسپانيا براي
بازاريابي امر گردشگري از فيلم استفاده كرد و در همين
راستا وودي آلن فيلم «ويكي كريستينا بارسلونا» را در
اين شهر ساخت ،در اين فيلم تمام اتفاقات در بستر شهر
بارسلونشكلميگيردولوكيشنهايفيلمجاذبههاي
گردشگري اين ش��هر هس��تند .بعد از اكران اين فيلم
بسياري از كس��اني كه اين فيلم را ديدند و تعدادي هم
به دليل عالقهاي كه به وودي آلن داشتند به اين شهر
سفر كردند تا لوكيش��نهاي فيلم وودي آلن را در اين
شهر ببينند .در واقع فيلم ميتواند ابزاري براي بازاريابي
در گردشگري باشد .در حال حاضر لوكيشن فيلمها و

س��ريالهايي كه در دنيا پرطرفدار هس��تند تبديل به
يك جاذبه گردش��گري ش��دهاند و اين تبديل به يك
تم در سفر شده است ،س��فرهايي كه با هدف بازديد از
لوكيشن فيلمها انجام ميشوند .سينماي گردشگري
يكي از ابزارهاي بازاريابي و برندينگ در دنياس��ت .در
ايران هم كم و بيش نمونههايي را ميشود نام برد .كوير
مصر با فيلم «خيلي دور ،خيلي نزديك» شناخته شد و
روستايي كه خالي از سكنه بود را تبديل به يك جاذبه
گردش��گري در اين منطقه كرد يا در فيلم «در دنياي
تو ساعت چند است» نگاه متفاوتي به شهرهاي رشت
و انزلي شد .بسياري از اهالي اين شهر ميگويند رشت
پاريس كوچك ايران اس��ت و در اي��ن فيلم ميبينيم
كه ب��ه بهانههاي مختلف ارتباطي بي��ن فضاي فيلم با
فرانس��ه و پاريس ايجاد ميشود و حتي موسيقي فيلم
هم تلفيقي از موسيقي فرانس��وي با ترانههاي گيلكي
است .شهركهاي س��ينمايي ايران (غزالي و نور) كه با
هزينههاي هنگفتي ساخته شدهاند ،متاسفانه به دليل
نبود بازاريابي درس��ت ،مهجور ماندهان��د .در حالي كه
لوكيشنهاي جذابي در اين ش��هركها وجود دارد كه
ميتواند گردشگران زيادي را جذب كند .ضعف مديران
اين ش��هركها در بازاريابي و تبليغات باعث شده اين
فضاها در ميان عموم مردم شناخته نشوند .اما در عين
حال اين شهركها مشكالت زيرساختي هم دارند .به
طور مثال ش��هرك س��ينمايي نور حدود  10كيلومتر
جاده خاكي دارد و همين وضعيت باعث ميشود خيلي
از بازديدكنندگان در ابتداي راه پش��يمان شوند يا يك
تابلوي راهنماي مناسب در طول مسير وجود ندارد كه
كس��اني كه از حوالي آن عبور ميكنند ،متوجه وجود
چنين مركزي در آن حوالي شوند .در عين حال مديران
اين شهركها ميتوانند طوري برنامهريزي كنند كه در
كنار انجام پروژههاي سينمايي كه به نوعي منبع درآمد
اين شهركهاس��ت ،بازديدكنندگان ه��م بتوانند به
شكليمطلوبازفضاهايموجوددرآنهااستفادهكنند.
مدرسومشاورگردشگري

انتش��ار خبري مبني ب��ر تاكيد
جن��اب آق��اي دكت��ر نجف��ي،
ش��هردار تهران ،درب��اره اهميت
اس��تارتآپها ،فعاليته��اي
دانشبنيان و حوزه فناوريهاي
نو ميتواند منش��ا اث��رات جدي
حامداكبري
و ماندگار در مديريت ش��هري و
«شهرداري»بهمعناياصيلكلمهشود.
اگر كس��ي اندك تجرب��هاي از حضور در دس��تگاههاي
اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي داشته باشد ميتواند
به س��ادگي تايي��د كند ك��ه تاكي��دات فوقالذك��ر ،از
مشتركات كالس��يك شروع غالب سياس��تگذاريها و
برنامهريزيهاي راهبردي و عملياتي اس��ت كه به دليل
تكرار بي��ش از حد كمابيش به ضد خ��ودش نيز تبديل
شده است .آنچه در دستگاههاي كشور مشاهده ميشود،
شيوع س��ندروم «برنامهريزي براي برنامهريزي» است.
در واق��ع فرآيند تدوي��ن برنامهها ب��ا برنامهريزي براي
كش��ف موازيكاريها در حوزهه��اي مختلف به هدف
يكپارچهس��ازي س��ازمان و كنترل متمرك��ز به هدف
تدوين دوباره برنامهها و اجراي سياس��تها آغاز ش��ده
كه غالبا در همين مرحله نيز متوقف ميش��ود .بنابراين
تاكيد ش��هردار محترم ،ناظر به پرهي��ز از موازيكاري،
نگراني ديگري بر نگرانيهاي فعلي ميافزايد .ولي آنچه
ميتواند محل دقت نظر و اميد آفرين باشد ،نگاه مثبت
مجموعه مديريت شهري به استفاده از استارتآپها و
همكاري با شركتهاي دانشبنيان است .بايد پذيرفت
كه بخش خصوصي ،بهويژه بخ��ش خصوصي نوپديدار
اس��تارتآپي و مجموعههاي دانشبنيان ،در س��اليان
اخير ،الگوهاي كسب و كار و حتي سياستهاي خود را
به دولتها ،نهادهاي عموم��ي و جامعه تحميل و اثبات
كرده اس��ت .كس��ب و كارهاي نويني كه در حوزههاي
مختلف ،با ايجاد ظرفيت اخذ خدم��ات غير حضوري،
سرويسهاي اينترنتي و بهينهسازي شده حمل و نقل

و خري��د و فروش بر بس��تر فضاي مجازي ايجاد ش��ده
و بس��ياري تالشهاي ديگر مويد اين حقيقت اس��ت.
دس��تگاههاي دولتي و عمومي ،در حوزههاي اساسيتر
از جمل��ه پژوهشه��اي عمليات��ي ،سياس��تگذاري و
برنامهريزي هم ميتواند به استارتآپها و شركتهاي
دانشبنيان تكيه كند .آنچه در ميان سياس��تگذاريها
و برنامهريزيهاي ش��هري مغف��ول مانده اس��ت ،اراده
سياس��ي و نهادي براي كمك گرفتن از اس��تارتآپها
از ابت��داي چرخههاي سياس��تگذاري از جمله كش��ف
مسائل و مش��كالت ش��هر ،ارايه راهحل ،برنامهريزي و
سياس��تگذاري داده محور براي آنهاس��ت .ش��ناخت
كافي از اس��تارتآپ و كس��ب و كاره��اي دانشبنيان
باعث ميشود كه سياس��تگذاران و برنامهريزان ،كه در
اينجا حوزه شهري مد نظر اس��ت ،درك كنند آنچه در
دس��تگاهها ،ذيل عن��وان پژوهشها و مطالع��ات براي
كشف مسائل ،مش��كالت و موانع براي تدوين برنامهها
انجام ميش��ود در واقع جزيي از فعاليتهايي است كه
اس��تارتآپها به طور طبيعي براي راهاندازي و اجراي
كسب و كارش��ان انجام ميدهند .بد نيس��ت مديران و
سياستگذاران ش��هري ،يكبار هم اصل موضوع كشف
مسائل ،راهحلها ،پژوهشهاي عملياتي و برنامهريزي را
هم به استارتآپها و مجموعههاي دانشبنيان بسپارند.
پيش بيني ميش��ود كه اس��تارتآپها و شركتهاي
دانشبنيان بسيار سريعتر از آنچه مديران شهري تصور
ميكنند ،مشكالت شهر را شناس��ايي ،موانع را كشف،
راهحله��ا را اب��داع و در قال��ب بس��تههاي خدماتي به
مجموعه شهرداري و مردم ارايه خواهند كرد .شهرداري
تهران به جاي هضم ش��دن در كارهاي تكراري پيشين
و س��ر در گميها و اتالف منابعي كه در دس��تگاههاي
دولتي و نهادهاي عمومي مرسوم است ،اسناد پژوهشي،
گزارشها ،برنامهه��اي راهبردي و عمليات��ي موجود،
دادهها و اطالعات ش��هري را به صورت علني منتش��ر و
براي ش��ركتهاي دانشبنيان و اس��تارتآپها امكان

دسترس��ي ايجاد كند .اين اطالعات ،اب��زار كافي براي
استفاده شركتهاي دانشبنيان و استارتآپها خواهد
بود و اس��تارتآپها حتي براي مدلهاي برنامهريزي و
سياستگذاريها ،دادهبرداري و راستيآزمايي اطالعات،
يكپارچهس��ازي و پرهي��ز از موازيكاريه��اي داخل
اكوسيستم مديريت شهري ،راهحلهاي عملياتي ارايه
خواهند داد .شهرداري كافيست اراده سياسي و نهادي
خود را به تس��هيل فعاليت آنها به عنوان ش��تابدهنده
استارتآپي و جلوگيري از مانع تراشي ذينفعان و مراكز
قدرت داخل مجموعه شهرداري معطوف كند .حمايت
از اس��تارتآپها براي كمك به حل مسائل شهرداري،
نه با تاسيس اس��تارتآپها و نه لزوما با حمايت مالي از
آنها محقق ميش��ود ،بلكه گلوگاه ايج��اد ظرفيت براي
فعاليت اس��تارتآپها در هر ح��وزهاي از جمله حوزه
مديريت ش��هري ،امكان دسترس��ي آنها ب��ه برنامهها،
دادهها و اطالعات مرتبط است .استارتآپها به صورت
طبيعي بر اساس همان دادهها ،كسب و كارهاي مرتبط
را معماري و اجرا خواهند كرد .الزم به تاكيد اس��ت كه
گزينش و ارزيابي شركتها توسط شهرداري و نهادهاي
دولتي ،براي راهاندازي كسب و كارهاي خدمات شهري
اشتباه استراتژيك بزرگي است كه بايد از آن پرهيز شود.
بديهي است كه تعدد عرضهكنندگان و مجريان در يك
كار ،خدمت يا موضو ِع واحد ،در سازمان يا نهاد عمومي
را ميتوان ذيل عن��وان موازيكاري برش��مرد ولي اين
تعدد مجريان در س��احت جامعه و بخش خصوصي ،در
واقع با ماهيت بازار هماهنگ است و بنا بر الگوي رقابت،
در افزايش كيفيت ،دقت و س��رعت و همچنين كاهش
قيمتها موثر و موازيكاري قلمداد نميشود .چنانچه
شهرداري هرچه س��ريعتر امكان دسترسي شركتها و
استارتآپها را به دادهها و اطالعات شهري فراهم كند،
ميتواند منتظ��ر ايجاد جريان پوياي مديريت ش��هري
توسطاستارتآپهاباشد.
پژوهشگرسياستگذاريدولت الكترونيك

خبر

معاون كميته امداد خبر داد :اشتغال۷۵هزار مددجو از ابتداي سال96

بايد براي كودكان كار و خيابان غير ايراني
تدبير الزم انديشيده شود

صباطاهريان/اعتماد

معاون برنامهريزي و توسعه شهرداري تهران  :قراردادهاي بيش از يك ميليارد توماني شفافسازي ميشود

بودجه 96شهرداريتهران 3هزارميلياردتومانكسريدارد

براي حضور اين قبيل كودكان نيز تدابير الزم را انديشيد.
از س��وي ديگر يك نكته قابل توجه اين كه در شهرهايي
كه مشاركت مردم با موسسات غيردولتي و خيريهها در
اين امر از كفايت الزم برخوردار بوده ،شاهد اين واقعيت
هس��تيم كه اين چنين مس��ئلهاي در اين قبيل شهرها
به صورت واقعي كنترل شده اس��ت ،لذا به نظر ميرسد
يكي از مهمتري��ن عوامل محافظتي از ك��ودكان ،وجود
موسس��ات قابل اعتماد و پويا در سطح شهر ميباشد كه
در اين راستا نيز س��ازمان بهزيس��تي ضمن حمايت از
گسترش اين موسس��ات در سطح كشور ،توانسته تعداد
آنها را از  22مركز در سال  95به  48مركز در سال جاري
برس��اند كه مويد رش��د بيش از  100درص��دي در اين
حوزه است.لذا بايستي نويس��نده محترم قبل از تدوين
گزارش ،با س��اير صاحبنظ��ران و دس��تاندركاران نيز
مصاحبه ميكردند تا از سياستها ،رويكردها ،ديدگاهها و
برنامههاي آنها به اطالعات دقيقتري دس��ت مييافتند
و با دانش كاملتري ب��ه تدوين گزارش ميپرداختند.لذا
ضمناعالمآنكهآييننامهساماندهيكودكانخيابانيدر
سازمان بهزيستي كشور مورد بازنگري قرار گرفته است و
به زودي مراحل تصويب را طي خواهد نمود ،بدينوسيله
بر ضرورت توجه به پيش��نهادات من��درج در متن خبر
پيوس��ت در خصوص ايجاد بانك اطالعات ،مش��اركت
شهروندان و رصد مستمر اين پديده در سطح شهر توسط
نيروهاي داوطلب ،تاكيد ميشود و قطعا سياستگذاري
مناسب نسبت به وضعيت اتباع خارجي يكي از مهمترين
بخشهايموردنظردرحلاينمسئلهاجتماعياست».

سالمت

آقاي نجفي ،دسترسي به دادههاي شهري را ايجاد كنيد!

جوابيه

انتش�ار گزارش «اعتم�اد» با عنوان «فرش�تگان
آلودهص�ورت» با موض�وع نافرجام�ي طرحهاي
س�اماندهي ك�ودكان كار ب�ا واكن�ش س�ازمان
بهزيستي روبهرو شد .متن كامل جوابيه سازمان
بهزيستي كه با امضاي س�يد مهدي ميرشاهولد،
مدي�ركل رواب�ط عمومي و ام�ور بينالمل�ل اين
سازمان براي «اعتماد» ارس�ال شده است ،از نظر
ميگذرد.
با احترام ،پي��رو گزارش من��درج در ش��ماره  3962آن
روزنامه با عنوان «فرشتگان آلوده صورت» مورخ 96/9/5
خواهشمند اس��ت با توجه به ماده  23قانون مطبوعات
متنذيلبهعنوانجوابيهسازمانبهزيستيكشورمنتشر
گردد«.ضمن تقدير از حساس��يت فضاي رسانه نسبت
به موضوع ك��ودكان و بويژه كودكان در معرض آس��يب
و خياباني ،بدينوسيله به اس��تحضار ميرساند سازمان
بهزيستي به اس��تناد مصوبه هيات وزيران در خصوص
س��اماندهي كودكان خياباني ،بعنوان سازمان محوري
در امر س��اماندهي اين كودكان در سطح كشور شناخته
شده اس��ت كه اين وظيفه را در قالب  69مركز دولتي و
غيردولتي فعال به انجام ميرس��اند و پذيرش ،نگهداري
كوتاهمدت ،ميانمدت ،پيگيري تحصيلي ،حمايتهاي
اجتماعي و در صورت لزوم نگهداري در مراكز بلندمدت
سازمان از جمله خدمات اين موسسات ميباشد .الزم به
ذكر است كه در اين راستا همه ساله قريب به  6000نفر
كودك در سطح كشور شناس��ايي و حمايت ميشدهاند
كه با افزايش كمي مراكز روزانه از س��ال گذش��ته ميزان
پوش��ش كودكان خياباني در خدمات حمايتي سازمان
به بيش از  9000نفر افزايش يافته اس��ت .ليكن از آنجا
كه درصد قاب��ل توجهي (قريب به هفت��اد درصد) از اين
كودكانرااتباعغيرايرانيتشكيلميدهندومتاسفانهدر
مصوبه مذكور نيز وظيفهاي براي مرجع قانوني مربوطه
ذكر نگرديده است ،همين مسئله منجر به عدم تكافوي
عملكرد مراكز موجود به نسبت تعداد كودكان موجود در
جامعه و كاستيهاي موجود در ميزان حمايتهاي مورد
نيازخانوادههاياينقبيلكودكانشدهاستوميبايست

ejtemaee@etemadnewspaper.ir

يادداشت

سينماي گردشگري و گردشگري سينما

حميد رضا خالدي | مع��اون برنامهريزي و توس��عه
شهرداري تهران كه هم به خاطر انتصابها و هم به سبب
غيبتهايش در صحن شورا با انتقادهاي زيادي روبهرو
شده بود ،ديروز درجمع خبرنگاران رسانهها حاضر شد تا
به سواالت آنها پاسخ دهد؛ سواالتي از فساد تا سرنوشت
نيروهاي مازاد و شفافسازي در قراردادهاي شهرداري.
حج��تاهلل ميرزاي��ي در اين نشس��ت در م��ورد وعده
ش��هردارتهران درخصوص ثبت قراردادهاي باالي يك
ميليارد توماني ش��هرداري در سايتي مخصوص گفت:
همانطور كه ميدانيد ،متاسفانه فس��اد در شهرداري
در سالهاي گذشته دامنه گس��تردهاي پيدا كرده بود.
البته ممكن است در تمام دستگاهها فساد وجود داشته
باشد ولي شهرداريها يكي از گلوگاههاي افزايش فساد
هستند و شهرداري تهران در اين موضوع پيشتاز است.
براي همين ش��هردار تهران از همان ابت��داي كار تاكيد
ويژهاي روي از بين بردن ريشههاي فساد و شفافسازي
داشتندكهسامانهيادشدهدستاوردهميننگاهاست.
وي با بيان اينكه س��امانهاي با نام «ش��فاف» هم اينك
راهان��دازي ش��ده و برخي س��ازمانها و ش��ركتها نيز
قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان��ي خود را روي اين
سايت بارگذاري كردهاند ،در پاسخ خبرنگاري كه مدعي
بود برخ��ي س��ازمانها ،قراردادهاي خ��ود را فازبندي
ميكنند تا به مرز يك ميليارد نرسد و الزم به افشاي آن
در اين سامانه نباش��د ،گفت :اينگونه نيست كه نظارتي
روي قراردادها نباشد .هم س��ازمان بازرسي شهرداري و
هم سازمان بازرسي روي قراردادهاي منعقد شده نظارت
دارند و چنانچه به چنين مواردي بربخورند با آن برخورد

خواهندكرد.
كسريبودجه 3هزارميلياردي
به گفته وي برنامه سوم توسعه شهرداري تا پايان آذرماه
به اتمام رسيده و تقديم شورا خواهد شد .وي همچنين
با اعالم خبر تدوين «بودجه» سال  97شهرداري تهران
به كسري بودجه در س��ال  96اشاره كرد و گفت :بودجه
 96با كسري قابلتوجهي مواجه است ،چرا كه براساس
مصوبه برنامه ششم ،سهم كالنشهرها از درآمد ماليات بر
ارزش افزوده كاهش پيدا كرده كه با اين ش��رايط درآمد
شهرداري تهران نيزحدود 2هزار ميليارد تومان كاهش
پيدا ميكند .ضمن آنكه با توجه به ركود مسكن ،فروش
تراكم به ص��ورت قابلمالحظهاي كاهش پي��دا كرده و
شهرداري تهران در اين زمينه هم با كاهش هزارميليارد
توماني ،تامين منابع مواجه ش��ده اس��ت .به بياني فكر
ميكنم امس��ال با كس��ري بودجه  2تا  3هزار ميليارد
تومانيروبهروخواهيمبود.
مع��اون برنامهريزي ،توس��عه ش��هري و امور ش��وراي
شهرداري تهران ادامه داد :با توجه به بودجه  96مجبور
شديم بودجه  97را با چش��مانداز يك بودجه انقباضي
ببنديم و به احتمال زياد بودجه 97بدون افزايش ،تنظيم
و به صحن شوراي شهر ارايه ميشود .در واقع پروژههاي
فاقد اولويت و بخش��ي از بودجه غيرماموريتي از اولويت
خارج ميش��وند .معاون ش��هردار تهران ب��ا بيان اينكه
يكي از منابع اصلي درآمد ش��هرداري حاصل از عوارض
است ،تصريح كرد :شهروندان با توانايي مالي و استفاده
از خدمات شهري آن را تامين ميكنند ،البته بخشي از
آن توسط دولتها و مشاركتهاي مالي خصوصي تامين

ميشود .در گذش��ته 80درصد بودجه شهرداري تهران
متكي به ساختوس��ازها بود ،اما امروز اي��ن موضوع نه
امكانپذير اس��ت و نه مطلوب ،زيرا اين اقتصاد فسادآور
است.
تغييرات 100روزهشهرداري
معاون شهردار تهران همچنين درخصوص ارايه گزارش
 100روزه درباره اقدامات انجام ش��ده توس��ط شهردار
تهران ،گفت :شوراي شهر پنجم در ابتداي فعاليت خود،
ش��هردار را موظف كرد تا گزارشي از وضعيت شهرداري
در شروع كار و سپس پس از  100روز ارايه دهد تا ميزان
تغييرات صورت گرفته مشخص شود .بر همين اساس
پنجم ديماه بايد گزارش��ي درباره تغيي��ر و تحولهاي
صورت گرفته ارايه ش��ود .معاون برنامهريزي ،توس��عه
شهري و امور ش��وراي ش��هرداري تهران با بيان اينكه
اصالح ساختار س��ازماني در ش��هرداري بسيار ضروري
است ،اضافه كرد :واقعيت اين است كه هماينك ساختار
باماموريتهايشهرداريتناسبندارد.بههمينمنظور،
ساختار سازماني ش��هرداري نيازمند بازنگري جدي در
تعداد سازمانها و شركتهاي تابعه است .در واقع بايد در
اين زمينه چابكسازي صورت گيرد و بر ماموريتهاي
اصلي و اثربخش توجه ويژهاي انجام شود .حتي ممكن
است تعدادي از ش��ركتها در هم ادغام ش��وند .وي در
همين خصوص و در مورد نيروهاي مازاد شهرداري نيز
گفت :منظور م��ا تعديل نيروها نيس��ت بلكه ميتوانيم
ردههاي س��ازماني پرس��نل را بازنگري كنيم .به عنوان
مثال ،در برخ��ي از ادارات ،فعاليت و تش��كيالت موازي
مشغول به كار هستند كه ماموريت آنها مشخص نيست.

بس��ياري از آنها الزم نيس��ت به صورت ستادي فعاليت
كنند ،اما اين كار را انجام ميدهند .مثال حوزه مربوط به
خدمات بانوان يكي از اين موازيكاريهاست .از آنجايي
كه در دوره قبل مس��وول امور بانوان يك��ي از نزديكان
ش��هردار گذش��ته تهران بود ،به ط��ور طبيعي تمامي
نهادهاي مرتبط از وي تبعيت ميكردند و همين باعث
كاهش راندمان اثربخشي اين نهادها و خدمات ارايه شده
بود .اما در كل؛ ش��هرداري تهران مشاوري در امور بانوان
و يك اداره كل دارد كه اين موضوع بايد يكسانس��ازي
ش��ود ،زيرا ارزيابي مثبتي از اين تشكيالت وسيع وجود
ن��دارد .اما س��هم درآمد پاي��دار در بودجه س��ال آينده
ش��هرداري چقدر خواهد بود ؟ س��والي كه ميرزايي در
پاسخ به آن گفت :اگر درست به خاطر داشته باشم سهم
درآمدهاي پايداري كه شوراي شهر براي ما تعيين كرده
 40درصد است .يعني بايد  40درصد بودجه سال آينده
از طريق درآمدهاي پايدار و به شيوههايي چون دريافت
عوارض از اقشار برخوردار و ثروتمندان و نظاير آن تامين
شود.امادرعملفكرنميكنماينامرشدنيباشد!
همين اظه��ارات باعث ش��د ت��ا انتقادهايي از س��وي
خبرنگاران مطرح ش��ود .ميرزايي در پاس��خ به س��وال
خبرن��گاري مبنيب��ر اينكه ش��ما ميخواهي��د تمام
هزينههاي شهر را از مردم بگيريد و اين به معناي گران
ش��دن هزينه زندگي در ش��هر تهران اس��ت ،گفت :ما
هرگز قائل به گران شدن ش��هر تهران نيستيم .روشها
و ابزارهاي��ي كه اع�لام ميش��ود را ما ناش��ي از اقتصاد
ليبرال ميدانيم و آن را قبول نداريم ،بلكه سازوكارهاي
نهادي بايد اصالح شوند .البته سهم مالي مردم هم بايد

عادالنه باش��د .هماكنون اين س��همي كه از سوي مردم
پرداخت ميشود عادالنه نيس��ت .در گذشته  220هزار
نفر بخش عمدهاي از منابع مالي ش��هرداري تهران را در
قبال دريافت پروانه س��اخت تامين ميكردند ،اما امروز
اين موضوع امكانپذير نيس��ت و بايد سهم مالي تمامي
شهروندانمشخصشود.
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مه�ر| حج��تاهلل عبدالملك��ي ،مع��اون اش��تغال و
خودكفايي كميته امداد از اش��تغال  ۷۵هزار مددجو از
ابتداي س��ال جاري تاكنون خبر داد و گفت« :صندوق
ضمانت تسهيالت مددجويان تاسيس ميشود .تاكنون
هم يك ميليون و  500هزار طرح اشتغال اجرا شده كه
با اجراي اين طرحها  ۷۰۰ه��زار خانوار مددجو خودكفا
شدند .پرداخت تسهيالت اش��تغالزايي هم در هشت
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۹۵درصد افزايش يافته است .طبق برنامه ششم توسعه
ساالنه بايد  ۱۴۰هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان

ايجاد شود .هماكنون طرحهاي اشتغالزايي مددجويان
به طور سنتي بيشتر در زمينههاي كشاورزي ،دامداري،
قاليبافيوخياطياست».
وي با اعالم اينك��ه در زلزله غرب كش��ور دو هزار و ۲۵۰
طرح اشتغالزايي مددجويان كميته امداد خسارت ديد،
گفت« :طبق ارزيابي اوليه خس��ارت وارده  ۱۵ميليارد
تومان برآورد ش��ده و به علت آس��يب ديدن طرحهاي
اش��تغال مددجويان اين مناط��ق ،خانوارهاي خودكفا
شده دوباره به چرخه حمايتي كميته امداد باز ميگردند.
دول��ت پرداخ��ت اقس��اط تس��هيالت بانك��ي را براي

زلزلهزدگان تا دوسال اس��تمهال كرده كه تقاضا داريم
دولت اين مدت را براي مددجويان به س��ه سال افزايش
دهد .همچني��ن از دولت درخواس��ت داريم خس��ارت
واردشده به طرحهاي اش��تغالزايي را از طريق بودجه
س��تاد بحران با كمك بالعوض پرداخت كند و اقس��اط
وامهاي پرداخت��ي مددجويان به طور كامل بخش��وده
شود .بيشتر طرحهاي خسارت ديده مربوط به طرحهاي
دامداري است و در اين حادثه پنج هزار و  ۳۰۰راس دام
مربوط به مددجويان تحت حمايت به دليل ريزشآوار،
جراحتوكمبودعلوفهتلفشدند».
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دارو گران شد ،پوشش بيمهاي داروهاي كماثر حذف شد

نگراني از بازگشت به زمستان 91

گروه اجتماعي| ظرف دو هفته گذشته ،دو تصميم در
حوزه دارو خبرساز شد؛ افزايش  3درصدي قيمت دارو و
حذف پوشش بيمهاي داروهاي بينياز از نسخه .OTC
افزايش قيمت دارو در نيمه دوم س��ال ي��ك روال چند
ساله است كه از س��الهاي پاياني دهه  80اجرايي شده
و به طور معمول ،نيمه اول سال ،افزايش قيمت داروها با
هدف جلوگيري از افزايش هزينه درماني مردم ممنوع
است اما در نيمه دوم سال ،افزايش قيمت با هدف حمايت
از توليدكنندگان داخلي و همسويي هزينهها با افزايش
نرخ تورم اعمال ميشود .اما روز گذشته ،خبر ديگري در
حوزه دارو منتشر شد مبني بر اينكه داروهاي بينياز از
نسخه نويسي پزشك  OTCاز شمول پوشش بيمههاي
پايه خارج شده است .به گفته غالمرضا اصغري ،رييس
سازمان غذا و دارو ،اين تصميم ،مصوبه شوراي عالي بيمه
اس��ت و در پي ابالغ دولت ،از ابتداي دي م��اه ،داروهاي
س��رماخوردگي ،آنتي بيوتيكها و برخي مس��كنهاي
خفيف خارج از پوش��ش بيمهاي و با قيمت آزاد عرضه
خواهد ش��د و قرار اس��ت صرفه جوي��ي از محل اجراي
اين مصوبه و اعتبار پوش��ش بيمهاي اين داروها به يارانه
يكهزار و  600ميليارد توماني تامين داروهاي مورد نياز
بيماران خاص و مزمن و صعبالعالج افزوده ش��ود .ايرج
حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت هم در تكميل اين
خبر ،در نشست خبري روز گذش��ته خود تاكيد داشت
كه محاس��به قيمت آزاد براي داروهاي - OTCقرص و
شربت س��رماخوردگي ،آنتي بيوتيكها و مسكنهاي
خفي��ف -روال معم��ول تمام كش��ورهاي دنياس��ت و
همچنين اعالم كرد كه داروه��اي  OTCحداكثر 140
ميليارد از بازار  16هزار ميليارد توماني دارويي كشور را
شامل شده و استثناي اين مصوبه ،داروهاي ويژه كودكان
كمتر از  12سال است كه همچنان تحت پوشش بيمه و
غير قابل دريافت بدون نسخه خواهد بود .به نظر ميرسد
كه اين اقدام دولت و حذف پوش��ش بيم��هاي داروهاي
ارزان كماثر ،اقدامي در جهت كاهش هزينههاي القايي
غيرموثر و زمينهس��ازي براي اجراي نظام ارجاع و طرح
پزشك خانواده در سراسر كشور باشد آن هم در حالي كه
هماكنون و به گفته حريرچي 94 ،درصد جمعيت كشور
و حدود  75ميلي��ون نفر ،پرونده الكترونيك س�لامت
دارند و يك��ي از مهمترين ابزارهاي اج��راي اين برنامه،
منطقيسازي مصرف داروست .در حالي كه هزينه دارو،
 18درصد هزينههاي بهداش��ت و درمان از جيب مردم
را شامل ميش��ود ،همواره اين انتقاد به نهادهاي متولي
قيمتگذاري دارو همچون شوراي اقتصاد و كميسيون
تعيين قيمت دارو وارد بوده كه ب��ا وجود نرخ باالي تورم
در كشور و افزايش مس��تمر هزينههاي جاري همچون
دس��تمزد كارگر و قيمت حاملهاي انرژي و افت و خيز
قيمت ارز ،داروي ايراني ،ارزانتري��ن قيمت را حتي در

مقايسه با كشورهاي توسعه نيافته همسايه دارد و همين
ارزاني ،زمينه س��از قاچاق داروي ايران به كش��ورهاي
همجوار -عراق ،افغانستان ،حوزه خليج فارس ،آسياي
ميانه ،آسياي جنوب ش��رقي -است اما توجيه نهادهاي
دست اندركار قيمتگذاري دارو درباره ارزان نگه داشتن
قيمت داروي توليد داخل ،جلوگيري از تحميل هزينه
مازاد به س��بد هزينهاي خانوار اس��ت در حالي كه هنوز
درباره سهلالوصول شدن قاچاق داروي ايراني به دليل
ارزاني قيمت ،پاسخ مناس��بي ارايه نشده است .در عين
حال ارزاني قيمت برخي داروه��اي ايراني و بخصوص،
داروهاي بينياز از نسخه طي سالهاي متمادي ،زمينه
احتكار ناآگاهانه داروهاي مس��كن و آنتي بيوتيكهاي
كم اثر را در خانه ش��هروندان ايراني ايجاد كرده اس��ت؛
اشكالي كه از سوي كارشناسان حوزه سالمت« ،مصرف
بيرويه دارو» لقب گرفته است .به نظر ميرسد مصوبه
شوراي عالي بيمه براي حذف پوشش بيمهاي داروهاي
 ،OTCگامي در جه��ت كاهش ميل ايرانيه��ا به انبار
گرداني دارو باشد .اما نبايد فراموش كرد با اتفاقات اخير
در حوزه س�لامت -حذف رايگان بودن بيمه س�لامت
ايرانيان و الزام ش��هروندان خويشفرما به پرداخت حق
بيمه  240هزار توماني و ممنوعيت ارايه خدمت بيمهاي
در مراك��ز درمان خصوص��ي و دولتي غير دانش��گاهي
به دارن��دگان بيمه س�لامت -حذف پوش��ش بيمهاي
داروهاي  OTCميتواند اين نگران��ي را ايجاد كند كه
دهكهاي اول و دوم واقع در فهرس��ت آن جمعيت زير
خط فقري كه به هر دليل ،از حمايت نهادهايي همچون
سازمان بهزيس��تي و كميته امداد برخوردار نيستند ،با
محروميت از تهيه همين داروهاي بسيار ارزان ،متحمل
هزينههاي مازاد در س��فره فقيرانه خود بشوند .در سال
پاياني دولت دهم ،معاونان وزارت بهداش��ت ابراز تاسف
ميكردند كه بيش��مار بيماراني ميشناسند كه براي
تامين هزينه درمان ،ناچار ش��دهاند فرش زير پا و خانه و
سامان زندگيشان را بفروش��ند .اين ابراز تاسف ،از سال
 92به شعار رييسجمهوري تبديل شد و همچنان هم
در هر مناسبت سالمت محور ،اين شعار تكرار ميشود.
افزايش قيمت دارو و حذف پوش��ش بيمهاي داروهاي
بينياز از نسخه ،در مقابل اين شعار رييسجمهوري ،يك
شمشير دو لبه اس��ت .هم ضرر دارد و هم منفعت .براي
اقشار متوسط و مرفه ،قطعا به منطقيسازي هزينههاي
زندگي و حتي تحقيق درباره مضرات مصرف بيرويه دارو
منجر ميشود اما براي قشر فقير كه در لحظه درد ،هيچ
پناهي جز يك مس��كن يكهزار توماني ندارد ،به نتايج
هزينهسازتري خواهد رس��يد .نتيجهاي همچون اتفاق
ماههاي پايان��ي دولت دهم؛ رها ك��ردن درمان و متورم
ش��دن بيماري و انفجار دردي كه ميتوانست با سوپاپ
اطمينان«داروهايبيمهاي»كنترلشود.

سودوكو

نوبت دوم

-1مناقصهشماره 200961063000016باموضوعخريددهدستگاهدروازهفلزيابجهتدربهايورودينمايشگاهبينالملليتهران
-2مناقصهشماره 200961063000017باموضوعخريدپنجدستگاهايكسريجهتدربهايورودينمايشگاهبينالملليتهران
شركت سهامي نمايشگاه بينالمللي ج.ا.ايران در نظر دارد مناقصههاي عمومي فوقالذكر را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي،
مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه
تاريخ 96/9/12ميباشد.
تضمينشركتدرمناقصهها:
 -1مناقصه شماره 500/000/000:200961063000016ريال
 -2مناقصه شماره 500/000/000:200961063000017ريال
بصورت:ضمانتنامهبانكيياچكتضمينيياچكبانكي ،به نام شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران كه اعتبار آن
كمترازسهماهنبودهوبراي سهماه ديگرنيزقابلتمديد باشد.
آخرينمهلتدريافتاسنادمناقصهازسايت :ساعت 18:00روز شنبه تاريخ96/9/18
آخرينمهلتارائهپيشنهاد :ساعت 18:00روزچهارشنبهتاريخ96/9/29
زمانبازگشاييپاكتها :ساعت 09:00روز شنبه تاريخ96/10/2
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطالعاتبيشتردرخصوصاسناد:
الف:آدرس:نمايشگاهبينالمللي-ساختمانرفاهي-امورقراردادها-تلفن21912833:
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:
مركز تماس 41934دفتر ثبتنام 85193768:و88969737
دبيرخانه كميسيون معامالت

ويژه

مشخص شدن محالت پايلوت براي تحقق سند توسعه محالت در كرج

ش��هردار كرج با بيان اينكه س��ند توس��عه محالت
ش��هر در حال تدوين اس��ت ،گفت :مديران مناطق
و مس��ووالن ذيربط بايد محلههاي اولويتدار را در هر
منطقه به عنوان محله پايلوت مش��خص كنند تا اين
طرح در پايان آذرماه سال جاري قدرت اجرايي الزم را

شركت ملي نفت ايران
شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب(سهامیخاص)

داشته باشد .به گزارش پايگاه خبري مديريت شهري
كرج ،اصغر نصيري بيان كرد :برنامهريزي در مقياس
ك يعني محالت ،از جمله اهداف شهرداري كرج
كوچ 
است كه در اين راستا تدوين سند توسعه محالت در
حال انجام است.

ش��هردار كرج اف��زود :در اين زمينه بايد ب��ه گونهاي
سياس��تگذاري ش��ود كه از تمامي نيازه��اي مردم
در مح�لات آگاهي پيدا ك��رد و افزايش س��رانههاي
خدمات��ي ،اجتماع��ي و فرهنگ��ي را براس��اس
خواستههايشهرونديمحققساخت.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 96-3-1269

نوبت دوم
شماره مجوز 1396/4042 :

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوبدرنظردارد کاالیموردنیازخود رامطابقجدول زیرازطریقبرگزاریمناقصهی عمومیتأمیننماید.
تعداداقالم
3قلم

موضوعمناقصه
DIESEL GENERATOR 752 KVA -3PH-4WIRE-400VOLTS-50HZ CONTROL PANEL
CHANGE OVER SWITCH PANEL

جمععدی

شمارهتقاضا

 3عدد

شمارهدرخواست:
31-94208-44-002

لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت  14روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر  ،نسبت به استخراج و تکمیل
<فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب> و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی ( برای معامالت کمتر از بیست برابر
نصاب معامالت متوسط ) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند .
WWW.NISOC.IR
مزایده و مناقصه
مدیریت تدارکات و امور کاال
فرم پرسش نامه ارزیابی
کسبحداقلنمره60درارزیابیکیفیجهتتحویلاسنادمناقصهبهفروشندگان/سازندگانالزامیاست.
ضمن ًامبلغتضمینشرکتدرمناقصه 225/000/000ریالمیباشند.
آدرس پس�تی  :اهواز  -کوی فدائیان خرید کاالی داخلی اسلام (نیوس�ایت) – خیابان ش�هریور – مجتمع تدارکات و ام�ور کاال – س�اختمان  -102اداره تدارکات– واحد ب�رق و ابزار دقیق  -اتاق  14کد پس�تی
 61138-54579تلفن 061-341-24018 :
درگاههایاینترنتیمرتبطجهترؤیتومطالعهشرایطمناقصهوسایرمشخصاتفنیومقادرکاال:
WWW.SHANA.IR WWW.NISOC.IR WWW.IETS.MPORG.IR

روابطعمومیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

نوبت اول
شركت آب و فاضالب استان تهران
(سهامي خاص)

آگهيتملك

شركت آب و فاضالب اس�تان تهران در نظر دارد به منظور اجراي بخشي از طرح
جامع آبرساني با ثبات كالنشهر تهران موسوم به طرح حضرت قمربنيهاشم (ع)
مستند به ماده  14قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب مصوب  1369/10/11و
ماده  8اليحه قانوني نحوه خريد و تملك املاك و اراضي براي اجراي برنامههاي
عمومي و عمراني دولت مصوب  1358/11/17نسبت به تصرف و تملك قطعه 24
تفكيكي پالك ثبتي  45فرعي از  6اصلي قلهك دره بخش  10تهران به مساحت
 8572/42مترمربع و مس�احت  512/67مترمربع باقي مانده پالك  1فرعي از 6
اصلي واقع در محدوده شهرداري منطقه  22تهران مجاور شهرك نيروي انتظامي
وفقكروكيپيوست(قسمتيكهبارنگآبيمشخصشدهاست)اقدامنمايد.
لذا از كليه مالكين و صاحبان حقوق قانوني دعوت ميشود تا حداكثر ظرف مدت
س�ي روز از تاريخ انتش�ار اين آگهي با در دس�ت داشتن اصول اس�ناد و مدارك
مالكيت به دفتر امالك ش�ركت تامي�ن و تصفيه آب و فاضالب تهران به نش�اني
تهران-خياباندكترفاطميمراجعهنمايند.
شركت آب و فاضالب استان تهران (سهامي خاص)

متقاطع

افقی
 -1اياب و ذهاب  -شالق
 -2مردم يك كش��ور  -زندان معروف زمان انقالب فرانسه
دنبره -3غذاي بيمار  -حيوان نمايشگر دريايي  -واحد درسي -
خبرگزاريدانشجويان
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 -6رفيق  -دنباله باريكي از گل  -پيش
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-10ليكن-نمايندگي-مغزاستخوان
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-12كارهاومشاغل-دفتركتبليغاتي
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