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شماره 5229

اجتماعی

آمارهای مربوطــه به مبتالیان روزانه
کرونا در کشور حکایت از این دارد که
در بازه زمانی چهار روز اخیر این رقم با
افزایش 578نفری مواجه بوده است.

گروه
اجتماعی

براساس اظهارات محمد مهدی گویا ،رییس مرکز مدیریت بیمارهای
واگیر وزارت بهداشت درباره آخرین آمارهای مربوط به سویه جدید
کرونا در کشــور باید گفت تا روز گذشــته ۸۶۳نفر در کشور به این
ویروس جهش یافته مبتال شدهاند.

چهرهها

شرط نیمایی شدن ارز دارو

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو شرط نیمایی شدن
ارز دارو را مشخص شدن حدود اعتباری شرکتها در بانکها ،تأمین مالی
و… ،عنوان کرد و گفت :این موارد باید با همفکری و مشــارکت همدیگر
بررسی و تحلیل شود.حمیدرضا اینانلو تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی
را یکــی از اولویتهای دولت عنوان کرد و ادامه داد :با مداخله مســتقیم
ربیسجمهور  ۸۰۰میلیون دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شد.

آغاز پویش کودکان سایبری

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از آغاز
دومین پویش کودکان سایبری از امروز خبر داد و گفت :در این پویش که تا
30دی ادامه دارد ،ایجاد محیطی ایمن برای کودکان مدنظر است.سرهنگ
علی محمد رجبی افزود :پویش مذکور با مشارکت بخش خصوصی و دولتی
در راســتای ارتقا مهارت استفاده مؤثر خانوادهها از فضای مجازی ،ایجاد
محیطی ایمن برای کودکان و ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی
برای کودکان اجرا میشود.وی تاکید کرد :کافی نبودن آشنایی خانوادهها
با مخاطرات فضای مجازی باعث بروز آسیبهای جسمی و روحی برای
کودکان شده است.

بازنگری در فرایندهای اجرای
آزمونهای تحصیلی

رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت :در حال حاضر نیاز داریم تا تمام
فرایندهای اجرای آزمونهای تحصیلی را بروزرسانی کنیم و هماکنون
برنامه آن در دســت تدوین است .عبدالرسول پورعباس با اشاره به اینکه
سازمان سنجش به طور متوسط هر ساله ۴۵آزمون سراسری برگزار میکند
و اکثریت این ســازمان و آزمونها در نیمه دوم سال هستند ،ادامه داد :در
حال حاضر نیز نیاز داریم تا تمام فرایندهای اجرای آزمونهای تحصیلی را
بروزرسانی کنیم و هماکنون برنامه آن در دست تدوین است.

احتمال افزایش ایستگاههای پروازی
برای سفر به عتبات

رییس سازمان حج و زیارت از احتمال افزایش ایستگاههای پروازی برای
متقاضیان سفر زیارتی به سوریه خبر داد.علی رضا رشیدیان ادامه داد :بنا
داریم اعزام زائران را از اســتانهای مختلف توسعه دهیم ،در دیداری که
با مسئوالن سوریه داشتیم ،قرار شــد در این زمینه برای زیارت همراه با
سهولت ،عزت و کرامت زائران ایرانی دستورات الزم به وزارت سیاحه داده
و مساعدتهای الزم انجام شود.

نگاهی به آمار مبتالیان در چند روز اخیر
این درحالی بوده که خوشــبختانه تا به امــروز خبری مبنی بر فوت
فردی بر اثر ابتال به ســویه اومیکرون گزارش نشــده است .با این
وجود اما به نظر میروند روند ابتال به کرونا در کشور شیب صعودی
البته کم شتابی را نشان میدهد آنچه که با مروری بر آمارهای ابتال
ی خواهیم برد ،به طور
به بیماری کووید 19در روزهای اخیر به آن پ 
مثال میتوان عنوان کرد که براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی
وزارت بهداشت دربازه زمانی 24ساعت منتهی به 21دی یکهزار و
 ۹۶۱نفر مبتال به کرونا شناسایی شده بود که این عدد در روز بعد به
دو هزار و  89بیمار رســید ،عدد مذکور همچنین روز 23دی دو هزار

و  ۳۹۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹عنوان شــده و روز گذشته نیز
وزارتخانه مورد نظر از شناسایی دوهزار و  ۵۳۹بیمار جدید کرونا در
کشور خبر داد ،آنچه که حکایت از این دارد که از روز 21دی ماه تا روز
گذشته به عبارتی در بازه زمانی چهار روزه این آمار 578نفر افزایش
داشته است که نباید به ســادگی از کنار آن گذشت .اما آیا آمارهای
اعالم شده دربرگیرنده افراد مبتال به سویه جدید به عبارتی اومیکرون
نیز میشود یا در این زمینه باید به اعداد اعالمی از سوی متولیان امر
اکتفا کرد ،البته به نظر میرســد این روزها همه ایرانیان باید دوباره
توجه بیشتری به رعایت دستورالعملهای بهداشتی داشته باشند ،زیرا
همانطور که یونس پناهی ،معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
بیان کرده؛ انتشار سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در روزهای
اخیر به شدت افزایش یافته است.
احتمال تبدیل اومیکرون به ویروس غالب
این درحالی بوده که پیام طبرسی ،عضو کمیته علمی کشوری مقابله
با کرونا هم تاکید دارد که باتوجه به ســرایتپذیری بســیار باالی
ویروس اومیکرون ،در صورت عدم توجه به پروتکلهای بهداشتی
و سایر هشدارها ،این ویروس ۱۰۰درصد میتواند به ویروس غالب
در کشور بدل شود .از سوی دیگر اگرچه بسیاری از افراد این روزها
معتقدنــد ،اومیکرون بیماری جدی نیســت زیرا کــه موجب بروز

مرگ و میر در افراد نمیشود ،اما مسعود یوسفیان ،عضو کمیته علمی
کشــوری مقابله با کرونا در این رابطه اظهار کرده است که به هیچ
عنوان نمیتوان اومیکرون را یک سرماخوردگی درنظر گرفت ،ابتال
به این سویه شدیدتر از سرماخوردگی است و میتواند موارد بستری
و منجر به مرگ هم داشته باشــد؛ اگرچه شدت آن قدری کمتر از
واریانت دلتا است ،اما آنقدر شدت کمتر نیست که نگران آن نباشیم.
این سویه میتواند به شدت تعداد موارد را افزایش دهد که با این اتفاق

همان درصد کمی هم که نیاز به بستری و ونتیالتور دارند میتواند
سیستم بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.به هرحال آنگونه که
بیان شــده اگرچه درحال حاضر وضعیت بیمارستانها خوب بوده و
افزایش باالی تعداد بستری و ...را نداریم ،اما این امکان وجود دارد
که تا دو ســه هفته آینده شرایط شکننده شود .براین اساس رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و تزریق و تکمیل سریع واکسیناسیون را
باید جدی گرفت.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتوگو با «حمایت» عنوان کرد

هزینه سه میلیارد تومانی اورهال هر واگن مترو

رییس کمیسیون حمل و
الهام صادقی
نقل شورای شهر تهران
گروه اجتماعی
با بیان اینکــه اورهال
واگنهای مترو تهران
نیاز به 2/1هزار میلیارد تومان اعتبار دارد ،گفت :همچنین
اگر بخواهیم خطوط  6و هفت مترو را به اتمام برسانیم ،به
حدود دو هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
جعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با «حمایت» ضمن بیان این مطلب
که اگر میخواهیم آلودگی هوا و مشکل ترافیک در معابر تهران کاهش
پیدا کند ،جز توســعه حمل و نقل عمومی چارهای نداریم ،اظهار کرد :در
طول سالهای گذشــته در مقطع خاصی توجه ویژه ای به مترو شد و ما
توانستیم گســترش خوبی را در این زمینه داشته باشیم ،اما متاسفانه در
چهار سال اخیر کار چندان چشمگیری در این حوزه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد :البته در این دوره جدید که ما انتظار داشــتیم و پیشبینی
میکردیم ،در بودجه ســال  ۱۴۰۱دولت نســبت به این موضوع اهتمام
ویژهای داشته باشد ولی بودجهای که برای توسعه خطوط مترو تهران در
نظر گرفته شده ،بسیار ناچیز بود به گونهای که تنها در حدود ۴۸متر ،مترو
را با این مبلغ پیشنهاد داده شده به مجلس می توان ساخت.
برای تکمیل ایستگاه ها و خطوط موجود به حدود دو هزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز داریم ،همچنین برای احداث خطوط جدید هم با برآوردهایی
که صورت گرفته یکهزار و 200میلیارد تومان بودجه به ازای هر کیلومتر

مورد نیاز است.
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد :براین اساس
اگر بخواهیم خطوط  6و هفت مترو را اتمام برســانیم ،به حدود دو هزار
میلیارد تومان اعتبار نیاز است .همچنین اگر بخواهیم به طور نمونه 30
کیلومتر خط جدید متــرو احداث کنیم باید  36هزار میلیارد تومان اعتبار
داشته باشیم.
۷۰۰واگن مترو باید اورهال شود
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره بودجه مورد نیاز
برای نگهداری و اورهال کردن واگن های مترو نیز گفت :در حال حاضر
با در نظر گرفتن واگنهایی که به سن فرسودگی رسیدهاند باید اورهال

شــوند ،همچنین واگن هایی که در آســتانه این وضعیت قرار دارند و به
زودی وارد جرگه واگن های نیازمند اورهال میشوند ،باید گفت؛ ما حدود
۷۰۰واگن با چنین شرایطی داریم .برآوردهای موجود نشان میدهد برای
اورهال هر واگن حدود سه میلیارد تومان هزینه نیاز است ،بنابراین رقمی
در حدود دو هزار و یکصد میلیارد تومان نیز برای اورهال واگنهای مترو
موجود منابع مالی باید داشته باشیم.
تشکری هاشمی در ادامه با تاکید براینکه موجودی قطعات ما در انبارها
متاسفانه بعد از اینکه اســتفاده شــده در طول دوره چهار سال گذشته
جایگزین نشده اســت ،اظهار کرد :بنابراین این گونه نیست که ما فقط
بخواهیم هزینه دســتمزد در این زمینه بدهیم ،بلکه باید هم برای خرید
قطعات و هم دستمزد هزینه پرداخت کنیم .وی خاطرنشان کرد :انتظار
میرود در چهار ســال پیش روی مدیریت شــهری با توجه به شرایط
اقتصادی موجود اعالم کند؛ چه اقداماتی قرار اســت انجام شود و عدد و
رقم مربوط به آن را نیز به اطالع شورای شهر برساند.
هنوز برنامه سال  ۱۴۰۱شهرداری را نداریم
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد :هنوز ما برنامه
سال  ۱۴۰۱شهرداری را نداریم ،انشااهلل زمانی که برنامه ارائه شود اگر قابل
دفاع باشد ،ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد و اگر ببینیم که برنامه ضعیف
بوده و متناسب با توسعه حمل و نقل عمومی تهران نیست ،به طور حتم
شــورا در این رابطه باز اهتمام الزم را خواهد داشت تا منابع مناسبی را در
اختیار مدیریت شهری بگذارد.

آخرینوضعیتاتصالشبکهریلیتهرانبهشبکهاقماری
تشکری هاشمی درخصوص اتصال شبکه ریلی تهران به شبکه اقماری
نیز گفت :طبق برنامه ششم توسعه ما بندی داریم که احداث و بهرهبرداری
خطوط مترو حومهای باید زیر نظر راه آهن انجام شود .در این زمینه دولت
قبل نیز آیین نامه موضوع مذکور را تصویب کرده اســت ،اینکه شرکتی
برای این منظور توسط راه آهن ایجاد خواهد شد و مسئولیت راه اندازی
این خطوط به را بر عهده خواهد داشت.
وی ادامه داد :البته ما در ســال آخر برنامه ششم توسعه هستیم و ممکن
اســت این امر در برنامه هفتم بخواهد تغییر کند ،اما اگر بخواهد با همان
قاعده کار پیگیری شــود ،قاعدت ًا خطوط متروی حومه شهر تهران به راه
آهن واگذار خواهد شد و البته ما این کار را یک اقدام اشتباه می دانیم ،زیرا
که متروها باید به هم پیوسته باشند.
متروی درون شهری و برون شهری باید یکپارچه باشند
رییس کمیســیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد :متروی
درون شــهری و برون شهری باید یکپارچه باشــند یعنی قطاری که در
خطوط مترو حرکت می کند ،بتواند به شهرهای اقماری نیز حرکت داشته
باشد و این لزوم یکپارچه شــدن را در این بخش گوشزد می کند ،اینکه
اقدام مذکور زیر نظر متروی شهر مادر صورت گیرد .چه بسا که در گذشته
نیز قانون همینگونه بوده ،حتی گفته شــده است مترو تهران و حومه که
مصوبه مجلس را دارد ،ولی در مصوبهای که در اواخر دولت دوازدهم به
تصویب رسید ،این موضوع را از حیطه اختیار شهرداریها خارج کرده است.

نشر

کدشابک
شرطفروشاینترنتیکتاب

«حمایت» گزارش میدهد

تغییرات جدید در مدل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
گروه
فرهنگی

عمل کند.

درخواست ترافیک رایگان برای ناشران و بازدیدکنندگان دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را
داشتهاند که امیدواریم این امر محقق شود.

نمایشگاه کتاب تهران که به زودی دومین دوره برگزاری مجازی
خود را تجربه خواهد کرد ،در شرایطی به زودی پذیرای عالقه مندان
به کتاب خواهد بود که به گفته متولیان امر تالش شده تا با اعمال
تغییرات جدید در مدل برگزاری و ارائه خدمات موفق تر از دوره قبل

همانطور که پیشتر اعالم شده بود؛ دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران سوم بهمنماه کار خود را
آغاز خواهد کرد و براین اساس عالقمندان میتوانند تا در بازه زمانی حدود یک هفتهای به عبارتی
تا 10بهمنماه کتابهای موردنیاز خود را خریداری کنند.
برپایی به سبک و سیاق کشوری
این در حالی بوده که به گفته متولیانی برپایی این دوره از نمایشــگاه مجازی کتاب در این راســتا
برنامهریزیهایی جدیدی مدنظر قرار دارد .به طور نمونه همانطور که علی رمضانی ،رییس دومین
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران بیان کرده است؛ مقرر شده تا با درنظر داشتن ویژگیها و مزایایی
که در دوره قبل وجود داشــت ،اتفاقات نویی نیز در این دوره محقق شود .بهطور مثال میتوان به
مشارکت و فعالیت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتانها اشاره کرد .آنچه که با توجه به
تغییر مدل برگزاری نمایشــگاه کتاب از حالت متمرکز در تهران به شکل و قالب گسترده در کشور
صورت گرفته است.
به این ترتیب و با توجه به آنچه که بیان شــد باید گفت که با تدبیر جدید اندیشیده شده برنامههای
نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم باید به سبک و سیاق کشوری تدارک دیده شود.
حضور بدون محدودیت برای ناشران خارجی
البته به موارد اشاره شده میتوان این موضوع را نیز پرداخت ،اینکه با توجه به برگزار شدن به شیوه
مجازی این نمایشگاه به طور قطع هزینههای مربوط به آن نیز کاهش داشته ،ضمن اینکه این امکان

هم فراهم شده است ،ناشران بدون محدودیت بتوانند از دیگر کشورها در این اتفاق بزرگ فرهنگی
کشورمان حاضر شوند.ضمن اینکه باید عنوان کرد؛ امسال نیز در این رویداد تخفیف  ۲۰درصدی
برای همه ناشــران و ارسال رایگان پیش بینی شده اســت ،به این معنا که گزینههای دیگری نیز
مانند کاهش زمان ،هزینه ،جست و جو ،انتخاب و ارسال شامل حال این دوره از نمایشگاه میشود.
عالوه بر موارد عنوان شده میتوان به تالش برای رفع مشکالت فنی سامانه سامانه و خرید کتاب
از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اشاره کرد ،آنچه که حسین صفری ،معاون اجرایی دومین
نمایشگاه مجازی کتاب تهران از آن سخن گفته است ،اینکه برای به صفر رساندن اشکاالت فنی
این ســامانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درخواســت کمک کردهایم .در این مکاتبه با
ســازمان فناوری اطالعات ایران در خصوص سامانه بازدید و خرید کتاب ،امنیت ،اجرا و ...دومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،جلسات متعددی برای بررسی سایتهای موجود برگزاری شده
تا با کمترین مشکل وارد فاز اجرایی شــویم .همچنین در این نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

گردشگری

تشکیلبازارچههایصنایعفرهنگیدرشهرهایمرزی
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با بیان اینکه ما به دنبال ظرفیتهای فرهنگی کشور آمدهایم و
این ظرفیتها ناشناخته هست و باید فعال شود ،اظهار کرد :میتوانیم بازارچههای صنایع فرهنگی و خالق
را در شهرهای مرزی شکل دهیم و این فرصت خیلی خوبی است برای اقتصاد فرهنگ در شهرهای مرزی
است .حجتاالسالم محمدمهدی ایمانیپور همچنین بیان کرد :عالقهمندبه تسهیلگری در موضوع کتاب
کودکیم و در ایران ظرفیت بزرگی وجود دارد؛ و کشورهای خارجی دارند از این ظرفیتها استفاده میکنند و
سفارش میدهند .عضو شورایعالی انقالب فرهنگی ادامه د اد :موضوع بعدی در مورد صنایع خالق است؛
مانند برنامهنویسی که در ایران برنامهنویسان خیلی خوبی داریم و ارزانتر از سایر کشورهای دیگر این خدمات
را دارند و همه اینها فرصت خیلی خوبی اســت که ما میتوانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم .وی
با بیان اینکه از دیدگاه مقام معظم رهبری ،انقالب پدیدهای تمدنســاز است و در گام دوم نیز به آن اشاره
شده است ،گفت :ما باید به دنبال طراحیهای مختلف در حوزه تمدن نوین اسالمی باشیم .رییس سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اشاره به دیدارش با وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در چند سال قبل اظهار
کرد :وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور اعالم کرد؛ اگر قرار باشد در بعضی از نقاط ایران تسهیالتی برای
گردشگران ترکیه فراهم و همه نقاط را برای گردشگری عالمتگذاری کنیم؛ تمام ایران مدنظر ماست است.
عضوشورایعالیانقالبفرهنگیکهدرنشستبررسیظرفیتهایمشترکتوسعههمکاریهایزیارتی
و فرهنگی در مشهد سخن می گفت ،بیان کرد :از همه مجموعه حوزههای فرهنگی و هنری استان خراسان
رضوی در بخش خصوصی و دولتی برای تحقق اهداف کشور در خارج از مرزها کمک و یاری میطلبیم.

شناسایی و رفع بیش از  80مشکل
این در حالی بوده که رمضانی هم بیان کرده است؛ بیش از  ۸۰مشکل در نخستین نمایشگاه مجازی
کتاب تهران شناسایی و در دومین دوره این نمایشگاه برطرف شد ،برای اطمینان از حل مشکالت
در قدم اول نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان و در قدم دوم در نمایشگاه مجازی کتاب استان
آذربایجان غربی برگزار شد .وی همچنین براین موضوع نیز تاکید داشته است که باید دسترسی به
کتاب برای مردم کشور سادهتر و سهلتر شود تا خرید کتاب برای مردم حسی خوشایند ایجاد کند.
در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارتباط با سامانه پست ،سرویس پشتیبان و ...بهبود پیدا
کرده است و مشــکلی که در خصوص نمایش تعدادی از کتابهای بدون موجودی وجود داشت
برطرف شده است.
در این راستا و در جلســه هماهنگی که متولیان این دوره از نمایشگاه با شرکت مسئوالن شرکت
نشان دومین
ملی پست داشتهاند ،مقرر شده تا در ایام برگزاری نمایشگاه مذکور به بستههایی که ِ
نمایشگاه مجازی کتاب تهران روی آنها ححک شده است ،خدمات و شرایط ویژه پستی تعلق بگیرد.
این در حالی بوده که از دیگر تغییرات صورت گرفته در دومین نمایشگاه مجازی کتاب میتوان به این
موضوع نیز اشاره کرد که این امکان فراهم شده تا عالقهمندان در بازه زمانی اشاره شده با مراجعه
به ســامانه  ketab.irکتابهای مورد نظر خود را خریداری کنند و محدودیتهای زمان ،مکان و
امکان دسترسی که در نمایشــگاه فیزیکی کتاب تهران وجود داشت در نمایشگاه مجازی کتاب
تهران از بین رفته اســت .ضمن اینکه ناشران بینالمللی نیز مجموعهای از کتابهایی که امکان
ورود به کشور را داشتند برای عرضه در این نمایشگاه آماده کردهاند و با  ۳۰درصد تخفیف ارزی به
مخاطبان ارائه خواهند کرد .مواردی که مسئوالن برگزاری این نمایشگاه نوید آن را دادهاند و با توجه
به تجربیاتی که از برپایی نخستین دوره این نمایشگاه کسب شده است ،امید میرود دومین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران بتوانند موفق عمل کرده و نظر مساعد ناشران و خریداران کتاب را تامین کند.

تیترواره
ســال  ۲۰۲۱بهرغم همهگیری کرونا ،روند فروش کتاب در بریتانیا افزایش داشــت و با وجود بیش از  ۲۱۲میلیون نســخه کتاب
فروختهشده ،سال  ۲۰۲۱بیشترین آمار فروش کتاب در یک دهه اخیر را به خود اختصاص داد.
موسسه فرهنگی ،هنری صبا در ادامه برنامه های خود برای معرفی و شناسایی استعدادها و خالقیتهای هنرمندان جوان در حوزه
هنرهای مفهومی و نوگرا ،برای برگزاری هفته ویژه« :آیین هنر اجرا -نمایشهای پرفورمنس» فراخوان داد.
مراحل پیش تولید و ســاخت دکور مسابقه بزرگ «فامیل بازی» آغاز شده است تا در ایام نوروز روی آنتن شبکه افق رفته و لحظاتی
خوش را برای مخاطبان به ارمغان بیاورد.در هر قسمت از این مسابقه ،اعضای سه نسل از یک خانواده صمیمی درچالش هایی سرگمکننده
و جذاب به رقابت درون خانوادگی خواهند پرداخت.
همزمان با اتمام مراحل فنی فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازیفر و تهیهکنندگی حبیب والینژاد ،لوگوی
این فیلم که توسط محمد روحاالمین طراحی شده است ،رونمایی شد.
مســتند سینمایی « ۷۲ساعت» به کارگردانی مصطفی شوقی که روایتی از  ۷۲ساعت منتهی به شهادت حاج قاسم سلیمانی است،
روی آنتن شبکه سه رفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت آفندی در مقابله با تهاجمات دشمن است ،گفت :جنگ امروز جنگ
روایتهاست.محمدمهدی اسماعیلی اظهار کرد :نظام اسالمی محصول خون پاک شهداست؛ لذا در این نظام کسی که در دوران دفاع
مقدس بیتفاوت بود ،نمیتواند در مسئولیتهای حساس منصوب شود .دوران دفاع مقدس دوره طالیی تاریخ کشور است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی اظهار کرد :با
مجموعههای بزرگ عرضه کتاب در حوزه وب جلساتی داشتیم و
بنا شد از این پس کتابی که بارگذاری میکنند ،کد شابک آن مورد
بررسی قرار گیرد و تخفیف باال هم نداشته باشند.
یاسر احمدوند در ادامه تصریح کرد :تکثیر غیرقانونی کتاب مجوزدار
و بیمجوز مسئله مهمی است براین اساس تصمیم به اقدام اشاره
شــده گرفتیم .وی همچنین بیان کرد :کار کتاب فروشی ،امری
مستمر و موثر فرهنگی است و هرچه وزارت فرهنگ در دوره جدید
بتواند باید برای توسعه این حوزه که ویترینهای فرهنگی و انقالبی
هستند ،انجام دهد .در این مدت تالش کردیم ظرفیت دولت را برای
توسعه کتاب فروشیها به کار ببندیم و در این زمینه چندین مرتبه
در شورای معاونین وزارتخانه در این خصوص صحبت کردیم .دکتر
اسماعیلی وزیر ارشاد نیز اظهار تمایل و آمادگی دارد تا برای توسعه
ویترینها ،طرح خوب و قابل ارائهای تهیه شود تا در دولت مطرح
کند .معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه
تالش کردیم در بودجه سال آینده وزارت فرهنگ ،ردیفی برای این
حوزه اختصاص پیدا کند ،خاطرنشان کرد :اما روند بودجهنویسی
تغییر کرد و بودجههای حوزه کتاب با عنوان سرانه مطالعه تجمیع
شد و جزییات حذف شد .احمدوند گفت :براین اساس امیدوار هستیم
عدد اختصاص پیدا کرده را بتوانیــم با کمک نمایندگان مجلس
افزایش دهیم .البته از بودجه فرهنگی دستگاههای دیگر نیز برای
حوزه کتاب استفاده خواهیم کرد .وی که در در دوازدهمین نشست
سراسری انجمن کتابفروشان جبهه فرهنگی انقالب (خوشه) سخن
می گفت از ا ز کتابفروشان جبهه فرهنگی انقالب در خواست کرد
تا ایدهها و نظرات خود را برای بهبود وضعیت این حوزه ارائه کنند.

رسانه

هزینه تولید رسانههای مجازی در سال۲۰۲۲

شــرکتهای رسانهای و فناوری بزرگ در سال  ۲۰۲۲مبلغ شگفتانگیز  ۱۴۰میلیارد دالر برای تولید محتوا
هزینه خواهند کرد.
این رقم شــگفتانگیز حاکی از آن است که نمودار مخاطب در غولهای دنیای مجازی به صورت سینوسی
باال و پایین میشود ،بدین معنا که هر زمان محتوایی جدید تولید و عرضه میشود به سرعت میزان مخاطبین
سیر صعودی به خود گرفته و پس از آن بالفاصله این سیر نزولی میشود .از این رو حیات رسانههای مجازی به
تولید محتوا گره خورده است و هر اندازه در این حوزه سرمایهگذاری و هزینه کنند به همان اندازه با موفقیت در
بازار هدف که همانا جذب مخاطب و کاربر است ،مواجه خواهند شد.طبق دادههای جدید ولز فارگو ،هزینههای
محتوا در میان ۹شرکت پیشرو رسانهای و فناوری در سال  ۲۰۲۲به 140/5میلیارد دالر میرسد که نسبت
به سال گذشــته حدود  ۱۰درصد افزایش مییابد .ولز فارگو پیشبینی میکند که رقم هزینه محتوا در میان
این شرکتها تا ســال  ۲۰۲۵به  ۱۷۲میلیارد دالر برسد.بهنظر میرسد نگرانیهای سرمایهگذاران در مورد
سودآوری ،سهام شرکتهای محتوا را تحت فشار قرار داده است ،که برخی از آنها شاهد تغییر مجدد در سطوح
ارزشگذاری بودهاند .براین اســاس دیزنی گفته است که قصد دارد در سال مالی  ۲۰۲۲خود که از اکتبر آغاز
شده ۳۳ ،میلیارد دالر برای محتوا هزینه کند .این رقم از  ۲۵میلیارد دالر هزینه تولید محتوای دیزنی در سال
مالی  ۲۰۲۱افزایش هشت میلیارد دالری را تجربه میکند .به این ترتیب میتوان گفت؛ به نوعی شرکتهای
رســانهای سنتی در تنگنا قرار گرفتهاند .آنها چارهای ندارند جز اینکه مسیر خود را برای رقابت با شرکتهای
فناوری یکی کنند ،اما این کار حاشیه سود آنها را کم میکند.

