
 دارو گران نخرید
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: اگر بیمارستانی 
خالف قیمت مص��وب دارو، از بیماران وجهی دریافت 

کند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
دکت��ر کیان��وش جهانپ��ور در خص��وص نظارت 
ب��ر قیم��ت دارو در بیمارس��تان ها اظه��ار داش��ت: 
نظارت های مس��تمر از طریق بازرس��ین سازمان غذا 
و دارو و دانش��گاههای علوم پزش��کی سراسر کشور از 
بیمارس��تانهای دولتی و خصوصی در حال انجام است 
و اگر بیمارستانی خالف قیمت مصوب دارو، از بیماران 
وجه��ی دریافت کند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد 
همچنین اگر کس��ی در این زمینه به موردی برخورد 
ک��رد می تواند آن م��ورد را از طریق س��امانه 190 به 

سازمان غذا و دارو اعالم کند.
وی تصریح کرد: بیمارس��تانها نیز در قبال خرید 
از شرکت های دارویی فاکتور فروش دریافت می کنند 
و ف��روش دارو بدون فاکتور ف��روش وجود ندارد و اگر 
شرکت پخشی باالتر از نرخ مصوب دارو به بیمارستانها 
بفروش��د بیمارس��تان مربوطه باید گ��زارش آن را به 
همراه فاکتور فروش به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه 
صادر کنند تا دانشگاه نیز از طریق کمیسیون ماده 11 

گزارش را به تعزیرات حکومتی ارجاع بدهد.
جهانپور در ادامه با اشاره به اینکه ارز دولتی برای 
تمام داروهای مورد تایید س��ازمان غذا و دارو در نظر 
گرفته شده اس��ت، گفت: داروهایی که سازمان غذا و 
دارو آنها را مجاز می داند و داروهایی که مشابه داخلی 
ندارن��د یا تولید داخلی آنها کفایت بازار را نمی کند در 

اولویت واردات هستند.
وی در ادام��ه در خصوص برخ��ی از اخبار درباره 
تخصی��ص ارز ب��ه داروهای تجاری گف��ت: ما دارویی 
ب��ا عنوان داروه��ای تجاری نداریم و اگ��ر منظور آنها 
مکمل ها است موضوع آن کامال متفاوت از دارو است و 

ارز دولتی تنها به دارو تعلق می گیرد.  تسنیم

سالمت باشید

 واکنش کتایون ریاحی به مریم رجوی: 
خائن حنایت دیگر رنگ ندارد

بازیگر پیشکس��وت س��ینما و تلویزیون در صفحه 
اینس��تاگرام خ��ودش واکنش تندی ب��ه فعالیت های 
وقیحانه و مواضع گس��تاخانه مریم رجوی و نشس��ت 
اخیر ضدایرانی منافقین در آغوش غربی ها نشان داد.

 17 هزار ش��هید ترور در کش��ور وج��ود دارد که 
12 ه��زار نف��ر از آنان مربوط به ش��هدایی اس��ت که 
بدس��ت منافقین کوردل به ش��هادت رسیده اند. همه 
دنی��ا ای��ن وقاحت و گس��تاخی را می دانن��د. چرا که 
همیش��ه به دامن کش��ورهای خارجی و دشمنان پناه 
برده ان��د و اکنون نیز در کش��ورهای اروپایی و آمریکا 
مشغول به فعالیت های وقیحانه و گستاخانه ضدبشری 
خودشان هستند. هنرمندان و فرهیختگان ایرانی بارها 
ای��ن فعالیت ها و مواضع کوردالن��ه را محکوم کردند؛ 
مخصوصاً پس از نشست اخیر منافقین که اوج انسجام 

و بازیگری در میدان دشمنی بشری را نشان دادند.
کتایون ریاحی بازیگر پیشکس��وت س��ینما،  تئاتر و 
تلویزیون نس��بت به این فعالیت ه��ای وقیحانه و مواضع 
گس��تاخانه مریم رجوی در صفحه اینس��تاگرام خودش 
واکنش نشان داد و نوشت: »خائن حنایت دیگر رنگ ندارد! 
خدا را شاکرم که حافظه تاریخی هموطنانم در این مورد 
بسیار خوب کار می کند، حنای مریم خائنی که هفده هزار 
نفر از هموطنانش را شهید کرد در نزد ایرانیان دلیر رنگی 

ندارد. خداوند همه را به راه راست هدایت کند.«

در حاشیه
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دو  س��یما  معاون  دی�د را زاوی�ه  مدی��ر ش��بکه 
تغیی��ر داده اس��ت. به این ش��کل که 
مدیر ش��بکه پنج را به شکل اول سیما 
آورده و جای او را به مدیر ش��بکه افق 

داده است. 
س��ید مرتض��ی میرباق��ری اولین 
رئیس سازمان ملی جوانان بود. حاال با 
انتخاب هایی که کرده و دو مدیر جوان 
و البته خوشفکر متولد 56 را بر مسند 
مدیریت دو شبکه مهم سیما گذاشته، 
می توان امیدوار بود که صدا و سیما به 
سمت »رسانه ملی« شدن پیش برود. 
اتفاقی که متاسفانه طی سال های 
اخیر رخ نداده و اگر هم بوده به صورت 
م��وردی و خاص نظی��ر انتخابات رقم 

خورده است. 
صدا و س��یمای جمهوری اسالمی 
متاس��فانه طی س��ال های اخیر بیشتر 
تبدیل ب��ه یك بنگاه ش��ده که گاهی 
دچار افراط ش��ده و گاهی تفریط های 
بی وقت��ش حوصل��ه مخاط��ب را س��ر 
برده اس��ت. مخاطبانی ک��ه دچار یك 
بالتکلیفی جدی ش��ده اند و نمی دانند 
در مقابل این رس��انه باید چه واکنشی 

نشان داد. 
حاال با باز ش��دن جا برای جوان ها 
می ش��ود امی��دوار ب��ود ک��ه مدیریت 
خس��ته و بس��ته و فاصل��ه گرفت��ه از 
اتاق فکره��ای پویا و ب��ه روز و همراه با 
جامعه جای خود را ب��ه تفکری بدهد 

ک��ه بازتاب دهنده صدا و س��یما مردم 
باشد. آن وقت می شود نام این رسانه را 

»ملی« گذاشت.
س��یدمرتضی میرباق��ری مع��اون 
س��یما با قدردانی از تالش های مجید 
زین العابدی��ن، ج��واد رمضان نژاد را به 

عنوان مدیر شبکه پنج معرفی کرد.
در حکم معاون س��یما برای مدیر 
جدید ش��بکه 5 ترویج گفتمان انقالب 
اسالمی، سبك زندگی ایرانی اسالمی، 
توجه به مسائل ش��هروندی، معرفی و 
شناس��اندن ظرفیت ه��ای اقتص��ادی، 
اجتماعی و فرهنگی پایتخت و استمرار 
توجه ب��ه »اقتصاد مقاومت��ی« از اهم 

وظایفی که به آن اشاره شده است.
ج��واد رمضان ن��ژاد« متولد س��ال 
1356 در ش��هر تهران است و در حال 
حاضر دانشجوی دکترای علوم ارتباطات 
اجتماع��ی اس��ت. او همچنین اس��تاد 
رشته ارتباطات در دانشگاه های صدا و 
س��یما و امام صادق )ع( نیز بوده است. 
این پژوهشگر در عرصه عملیات روانی 
و جنگ نرم از س��ال 93 تاکنون مدیر 
شبکه افق بوده و پیش از این نیز مدیر 
گروه مستند شبکه چهار، عضو شورای 
طرح و برنامه ش��بکه چهار سیما، عضو 
شورای راهبردی مرکز سیمافیلم، عضو 
شورای بررسی طرح برنامه های مستند 
سیما، مدیر طرح و برنامه سازمان اوج، 
عضو هیات مدیره س��ازمان اوج، عضو 
اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی، 
نماینده ش��بکه چهار سیما در شورای 
فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری، دبیر 
کارگروه مستندسازی – سازمان بسیج 
مستضعفین، رئیس دبیرخانه جشنواره 
س��وم س��یما در برنامه های گفت وگو 
محور ترکیبی، نماینده معاونت س��یما 
در کارگ��روه مجازی س��تاد انتخابات 

رس��انه ملی، مدیر مجتمع آموزش��ی 
ش��هید آوین��ی و مدیر کان��ون برنامه 
سازان جوان مرکز بسیج صدا و سیما، 
مش��اور تامین برنامه شبکه یك سیما، 
عضو ش��ورای طرح و برنام��ه- تأمین 
برنام��ه ش��بکه یك س��یما، س��ردبیر 
بخش ه��ای خب��ری مختل��ف رادیو و 
تلویزیون: اخبار بام��دادی و نیمروزی 
رادیو پی��ام، اخبار بامدادی و نیمروزی 
رادیو جوان، اخبار بامدادی و نیمروزی 
رادیوفرهن��گ،  ش��امگاهی  اخب��ار  و 
اخبارعصرگاه��ی و ش��امگاهی رادی��و 
تهران، س��ردبیر و جانش��ین س��ردبیر 
اخبار جوانه ها، جانشین سردبیر اخبار 
بامدادی ش��بکه خبر، س��ردبیر اخبار 
قرآنی و س��ردبیر و ط��راح گفت وگوی 

جمعه شبکه قرآن بوده است.
س��یدمرتضی میرباقری، همچنین 
با قدردان��ی از زحمات علیرضا برازش، 
مجید زی��ن العابدین را به عنوان مدیر 

شبکه یك معرفی کرد.
»مجی��د زین العابدین« هم متولد 
تحصیالت��ش  و  اس��ت   1356 س��ال 
کارشناس��ی ارش��د در رش��ته عل��وم 
سیاس��ی است. از جمله سوابق »مجید 
زین العابدی��ن« می ت��وان ب��ه مدیریت 
ش��بکه س��ه، قائم مقام ش��بکه س��ه 
س��یما، مدیر طرح و برنامه شبکه سه 
س��یما، سرپرس��ت گروه معارف شبکه 
س��ه س��یما، مدیریت و اداره ش��ورای 
راهب��ردی، اتاق ه��ای فک��ر، ش��ورای 
مدیران و شورای برآورد در شبکه سه، 
سرپرس��ت گروه اجتماعی شبکه خبر، 
جانشین سردبیر بخش خبری 20:30، 
تهیه کننده برنامه های سیاس��ی شبکه 
خب��ر، دبیر ش��ورای راهبردی ش��بکه 
خب��ر، کارش��ناس اداره کل حقوق��ی 

سازمان و... اشاره کرد.

گروه زیست بوم   ش����هر ر از ام��روز تا حدود د
دو هفته دیگر تهرانی های ش��اغل باید 
س��حرخیزتر از همیشه باشند. چرا که 
با تغییر ساعت کاری ادارات قرار است 
کمك ش��ود تا جلوی خاموش��ی های 
وق��ت و بی وقت برق در س��طح ش��هر 

گرفته شود. 
قطعا این طرح نمی تواند مشکالت 
اصلی و سوء مدیریت ها را حل کند، اما 
می تواند یك مس��کن برای فصل گرم 
امسال باشد و بعد از آن »چو فردا شود 
فکر فردا کنیم« و حاال تا تابستان سال 
آینده وزی��ران و مدیران این فرصت را 
دارند که به کاره��ای نکرده خود فکر 

کنند.
تجربه تغییر س��اعت کاری ادارات 
قطعا نمی توان��د همه کمبودهای آب و 
نیروگاه های برق را جبران کند، اما شاید 
دس��ت کم کمی از این قطع شدن های 

منطقه به منطقه کم کند.
در این بین و ب��ا این خرق عادت 
کارمن��دان و کارکن��ان بای��د مدیران 
اس��تانی و ش��هری ه��م فک��ری برای 
آسایش مردم و کم کردن دغدغه های 

رفت و آمدی آنها داشته باشند.
استاندار تهران در خصوص آخرین 
جزئی��ات تغییر س��اعت کار ادارات در 
اس��تان تهران گفت: با توجه به آخرین 
مصوب��ه هیات وزی��ران تصمیم گیری 
درب��اره تغیی��ر س��اعت کار ادارات در 
اس��تان ها به اس��تانداران واگذار شده 
که بر همین اس��اس ساعت کار ادارات 
ش��امل دس��تگاه های دولتی، بانك ها، 
ش��هرداری ها و سایر موسسات عمومی 
غیر دولتی به اس��تثنای مراکز خدمات 
رس��ان در ته��ران از س��اعت 6 تا 14 

تعیین شده است.

محمدحس��ین مقیمی اف��زود: در 
شهرس��تان های استان تهران نیز ساعت 
کاری از 6:30 صبح تا 13:30 تعیین شده 
است. با توجه به این تغییر ساعت کاری 
تدابیر الزم برای رف��ت و آمد کارمندان 
تدبیر شده به شکلی که ساعت کار مترو، 
اتوبوس ها و س��ایل حمل و نقل عمومی 
نی��ز تغییر کرده و از س��اعت 5 صبح به 

شهروندان ارائه خدمات خواهند داشت.
ش��هروندان  هم��ه  از  مقیم��ی 
درخواس��ت کرد با همکاری در اجرای 
این بخشنامه و تغییر ساعت کاری در 
اس��تان تهران موجبات کاهش مصرف 
برق در سطح اس��تان را فراهم کند تا 
هر چه زودتر از زمان پیك مصرف برق 

در این فصل عبور کنیم.

اتوبوسی در تاریکی
ش��رکت واحد اتوبوسرانی جزئیات 
تغیی��ر س��اعت کاری اتوب��وس ه��ای 

پایتخت تا پایان تیرماه را اعالم کرد.

ش��رکت واح��د در اطالعی��ه ای 
اع��الم کرد: ب��ر اس��اس مصوبه هیئت 
محترم وزیران و به اس��تناد بخشنامه 
اس��تاندار محترم ته��ران در خصوص 
تنظیم س��اعات کار با توج��ه به تداوم 
ش��رایط خاص جوی و ضرورت صرفه 
جوی��ی و مدیری��ت مصرف ان��رژی و 
براس��اس تدابیر مع��اون محترم حمل 
ونق��ل وترافی��ك ش��هرداری ته��ران، 
ش��رکت واحد اتوبوس��رانی بدینوسیله 
اعالم م��ی دارد: به منظور ارائه خدمات 
مناس��ب حم��ل ونقلی به ش��هروندان 
محت��رم، کارکنان ادارات، س��ازمانها و 
شرکتها، س��اعات فعالیت خطوط این 
ش��رکت از روز شنبه مورخه 97/4/16 
تا اطالع ثانوی از س��اعت 5 صبح آغاز 

خواهد شد.
فعالی��ت خط��وط ده گان��ه تندرو 
ش��هر تهران کما فی السابق به صورت 
ش��بانه روزی بوده و خدمت رسانی به 
ش��هروندان در ابتدای صبح با ظرفیت 

کامل و سرفاصله کم انجام می پذیرد.

بچه ها هم باید زودتر بیدار شوند!
مدیرکل دفت��ر کودك و نوجوانان 
س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از تغییر 
س��اعات کار مهدکودك های اس��تان 

تهران تا پایان تیرماه خبر داد.
محم��د نفری��ه گفت: ب��ا توجه به 
بخش��نامه اس��تانداری تهران مبنی بر 
تغیی��ر س��اعت ادارات دولت��ی در این 
اس��تان، جهت رف��اه ح��ال والدین و 
فرزندانشان، س��اعات کاری مهدها هم 

تغییر می کند.
وی افزود: برهمین اساس مدیران 
مهدهای کودك اس��تان تهران ساعت 
پذیرش ک��ودکان تحت نظارت را به 6 

صبح تغییر می دهند.

امام صادق علیه السالم:
 نیکوکاری و گشاده رویی، محبت آورند و به بهشت می برند 

و بخل و ترشرویی از خدا دور می کنند و به دوزخ برند.
کافی)ط-االسالمیه( ج2، ص103، ح5

قطعا طرح تغییر 
ساعات ادارات 

نمی تواند مشکالت 
اصلی و سوء 

مدیریت ها را حل 
کند، اما می تواند 
یک مسکن برای 
فصل گرم امسال 
باشد و بعد از آن 
و تا تابستان سال 
آینده وزیران و 

مدیران این فرصت 
را دارند که به 
کارهای نکرده 
خود فکر کنند

صدا و سیمای جمهوری اسالمی متاسفانه طی سال های اخیر بیشتر تبدیل به یک بنگاه شده که 
گاهی دچار افراط شده و گاهی تفریط های بی وقتش حوصله مخاطب را سر برده است. مخاطبانی 

که دچار یک بالتکلیفی جدی شده اند و نمی دانند در مقابل این رسانه باید چه واکنشی نشان 
داد. حاال با باز شدن جا برای جوان ها می شود امیدوار بود که مدیریت خسته و بسته و فاصله 
گرفته از اتاق فکرهای پویا و به روز و همراه با جامعه جای خود را به تفکری بدهد که بازتاب 

دهنده صدا و سیما مردم باشد. آن وقت می شود نام این رسانه را »ملی« گذاشت

«تجديد آگهى فراخوان عمومى شماره 97/11»
(ارزيابى ساده – مناقصه عمومى يك مرحله اى)

منابع آب محدود است ، با مديريت در مصرف كاستى ها را جبران كنيم.

شركت آب و فاضالب استان بوشهر 
«سهامى خاص»

شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد انجام عمليات پيگيرى و وصول مطالبات شهرستان گناوه را به شرح ذيل به شركت خدماتى واجد صالحيت واگذار نمايد ، ، لذا 
از كليه شركتهاى خدماتى كه داراى تاييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعى در كد خدمات عمومى هستند دعوت به عمل مى آيد كه حداكثر تا تاريخ 1397/4/20 با در 

دست داشتن معرفى نامه و فيش واريزى براى خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان بوشهر واقع در ، خيابان رئيسعلى دلوارى ، مراجعه نمايند.
توضيحات:

1- مبلغ تقريبى برآورد: 3/501/000/000 ريال
2- مدت اجرا: يكسال شمسى

3- قيمت خريد اسناد مناقصه 300/000 ريال مى باشد ، كه مى بايست به حساب شماره 14005109559 نزد بانك مسكن شعبه مركزى بوشهر (حساب شبا شماره 
340140040000014005109559 نزد بانك مسكن شعبه مركزى بوشهر) واريز و فيش واريزى آن همراه با در خواست شركت در مناقصه تحويل گردد.

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 200/000/000 ريال مى باشد كه بايستى به صورت ضمانت نامه بانكى به نفع اين شركت ارائه گردد.
5- هزينه درج آگهى در چهارنوبت به عهده برنده مناقصه مى باشد.

6-رعايت قرار دادن ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت «الف» ، اسناد دريافتى از كارفرما، مستندات خواسته شده ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهى تغييرات مندرج در 
روزنامه رسمى ، گواهى نمونه امضاى محضرى صاحب امضاى مجاز (در صورت عدم وجود نمونه امضاى مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، تاييد صالحيت معتبر از اداره كار و 
امور اجتماعى، گواهى صالحيت انجام كار از لحاظ ايمنى از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى و گواهى موديان مالياتى در پاكت «ب» و پيشنهاد قيمت و آناليز قيمت در پاكت 

«ج» الزامى است.
7- آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 1397/4/31 مى باشد.

8- پاكتهاى مناقصه در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/5/1 گشوده خواهد شد. حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفى نامه در جلسه بازگشايى 
پاكتها بالمانع مى باشد.

9- كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه مى بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسد.
10- محل تحويل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شركت 

11- مدت اعتبار پيشنهاد: 3 ماه
12- به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

دفتر قراردادها-شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ت اول
نوب

تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران
 کمدی های همچنان بفروش

سینما های کش��ور در هفته ای که  گذشت ش��اهد فروش استانداردی گی�����شه
ب��رای فیلم ه��ای س��ینمای ای��ران بودند. فروش��ی که 
همچنان س��هم فیلم های کمدی از آن ها بیشتر است و 
در این بین فیلم سینمایی »تگزاس« و »خجالت نکش« 
 توانس��تند مخاطب��ان بیش��تری را ب��ه س��مت خ��ود 

جذب کنند.
جدید ترین آمار فروش فیلم های س��ینمای ایران به 

شرح زیر است:
»تگزاس«: 12 میلیارد و 400 میلیون تومان

»خجالت نکش«: 4 میلیارد و 150 میلیون تومان
»چهارراه استانبول«: 3 میلیارد و 150 میلیون تومان

»دلم می خواد«: 1 میلیارد و 250 میلیون تومان
»دشمن زن«: 1 میلیارد و 800 میلیون

»هزارپا«: 700 میلیون تومان
»دارکوب«: 700 میلیون تومان

»به وقت خماری«: 400 میلیون تومان
»خاله قورباغه«: 250 میلیون تومان

»در وجه حامل«: 175 میلیون تومان
»شماره 17 سهیال«: 90 میلیون تومان

بازدید وزیر از نمایشگاه بازی های رایانه ای
گفت وگو از نزدیک

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی روز  ل یجیت���ا نمایش��گاه د دومی��ن  از  گذش��ته 
بین المللی بازی های رایانه ای بازدید کرد.

س��یدعباس صالحی در بازدید از دومین نمایش��گاه 
بین الملل��ی بازی ه��ای رایان��ه ای ضم��ن گف��ت و گو با 
کارشناس��ان این حوزه از نزدیك با محصوالت جدید این 
عرصه آش��نا شد. وی با حضور در سالن همایش های صدا 
و سیما از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و با 
مسئوالن مربوطه درباره محصوالت جدید در این زمینه و 

مشکالت موجود گفت و گو کرد.
دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای 
تهران طبق گفته برگزارکنندگان بزرگ ترین رویداد تجاری 

صنعت بازی در خاورمیانه عنوان شده است.
نمایش��گاه بازی های رایانه ای متش��کل از 85 غرفه 
اس��ت که از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای برپا شده 
است. در این نمایش��گاه برگزاری 80 نشست تخصصی، 
برپایی نمایش��گاه با حضور بازیگران اصلی این صنعت و 
جایزه گیمیس��تان این فرصت را مهیا کرده است تا بیش 
از دو هزار فعال بازی های ویدئویی بتوانند دانش، تجربه و 

کسب و کارشان را گسترش و به نمایش بگذارند.

 احکام مدیران شبکه های یک و پنج سیما صادر شد

به این تغییرات باید امیدوار بود

و  فرهنگ��ی  کمیس��یون  رئی��س  اجتماعی ش��ورای ش��هر ته��ران با دی�����دگاه
اش��اره به افزای��ش بی رویه فروش��گاه های بزرگ تجاری 
نظیر هایپرها در شهر گفت: مدتی است که نگران آثار و 

تبعات گسترش این فروشگاه ها هستیم.
محمد جواد حق ش��ناس با بیان اینکه امروز با پایان 
عملیات عمرانی و رس��یدن به نتیج��ه کار برخی از این 
فروشگاه ها ش��اهدیم که ده ها هزار متر به فضای کسب 
و کار اف��زوده می ش��ود، اظهار کرد: ام��روز در حال گذر 
از جامعه ای هس��تیم که قب��ال فعالیت های اقتصادی اش 
را ب��ه ص��ورت رو  در رو و در قال��ب خری��د و فروش در 

فروشگاه های کوچك تجربه می کرد.
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن نوع خرید و ف��روش عالوه 
ب��ر معامله دوس��تی و رفاقت را به دنبال داش��ت، اظهار 
کرد: فروش��گاه های محله ای بخش��ی از خاطرات شهری 
یك محله هستند و مال ها و فروشگاه های تجاری بزرگ 
تهدیدی برای روابط نزدیك اجتماعی مردم هستند. این 
نگرانی وجود دارد که روابط شهری ما با یك قطع ارتباط 

جدی روبه رو شود.
رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران با درخواست از اندیشمندان حوزه اجتماعی گفت: 
م��ن از آن ها می خواهم ک��ه مطالعه کنند که ما در حال 

حرکت به کدام سمت هستیم.
حق ش��ناش با بیان اینکه از مرکز مطالعات ش��هری 
خواس��ته ام تا آث��ار و تبعات پدیده فروش��گاه های تجاری 
بزرگ را به صورت جدی مطالعه کنند خاطر نش��ان کرد: 

ی��ك مرکز تجاری بزرگ که قرار اس��ت در ش��مال غرب 
تهران فعال شود، به تنهایی چند ده هزار متر را وارد عرصه 

تجاری می کند و این کار قطعا دارای آثار و تبعات است.
عضو ش��ورای ش��هر تهران با تأکید بر اینکه تصمیم 
ای��ن کار در گذش��ته گرفته ش��ده اظهار ک��رد: اگر چه 
پیوس��ت های فرهنگی و اجتماعی آن نادیده گرفته شده 
بود، اما امی��دوارم حداقل بتوانیم به فکر تبعات فرهنگی 
و اقتصادی آن که می تواند سبب بیکاری بخشی از افراد 

جامعه شود باشیم.
وی خاطر نشان کرد: مال ها تبعات خاص شهری هم 
دارند، زیرا وقتی یك فروشگاه بزرگ در یك منطقه فعال 
می شود آثار ترافیکی خود را دارد و ممکن است گره های 
ترافیک��ی خاصی به دنبال داش��ته باش��د که متأس��فانه 
پیوست های فرهنگی و اجتماعی در این موارد در بیشتر 

مواقع نادیده گرفته شده است.
رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران ب��ا تأکید بر اینکه تجربه فروش��گاه های بزرگ به 
طور کامل قابل انتقال به ایران نیس��ت، گفت: پش��توانه 
فرهنگ��ی ک��ه ما به عن��وان یك ایرانی مس��لمان و یك 
انسان شرقی داریم با آن چه که در کشورهای غربی رخ 

می دهد متفاوت است.
حق ش��ناس تصریح کرد: مدیریت ش��هری باید به 
تمام جوانب مس��ئله توجه کند و نمی تواند از یك طرف 
به ایجاد یك مجتمع بزرگ توجه کند ولی به یك مغازه 
کوچك که در یك محله مس��ئولیت ی��ك خانواده را به 

عهده دارد بی توجه باشد.  باشگاه خبرنگاران

عضو شورای شهر تهران:
فروشگاه های بزرگ عامل بیکاری بخشی از افراد جامعه هستند

مقیمی از اتخاذ تدابیر الزم برای تسهیل تردد کارمندان خبر داد

به وقت سحرخیزی تهران


