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مهران قاسمی موفق

به کسب درجه فوق ممتازی

از انجمن خوشنویسی

 ایران شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 استانداری کرمان:

کنش سریع ،مانع وا

 از غافلگیری با پیک

 ششم کرونا می شود

مشکل مهریه

 و تالش مجلس برای مطالبه تغییر 

در وضعیت موجود

نماینده ولی فقیه در استان :

تعادل و وحدت 

از جمله مشخصه های

 مهم امت اسالمی است
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گزارش»کرمانامروز«ازشکافعمیقبیندستمزدوهزینههای
کرمانوایراداتمدیریتیدراینباره؛ کارگراندراستان زندگی

معیشت کارگران؛ گمشده در غبار سوء مدیریت

WWW.KERMANEMROOZ.COM

و  دستمزد  میان  در  همواره  شـــــــــــــکاف       
و  داشته  وجود  کارگران  زندگی  هزینه های 
این موضوع  که  اما چند سالی است  دارد، 
وارد  کارگری  خانواده های  بر  را  زیادی  فشار 
دوران  بهـــــــترین  که  کارگرانی  است.  آورده 
زندگی شان در کارخانه ها و واحــــــــــــــــدهای 
صنعتی و معدنی  می گذرد و هـــــــــــــــــــنوز ماه 
زنـدگی  امور  گذران  برای  نرسیده  پایان  به 
آیا  بدوزند.  دیگران  دست  به  چشم  باید 
مسئوالن می دانند که هزینه های کمرشکن 
و دخل و خرج کارگران و بازنشستگان هرگز با 

هم نمی خواند و....
متن کامل درصفحه سوم
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اخبار استان

وضعیت  به  رسیدن  تا  گفت:  سیفائی  االسالم  حجت 
مطلوب مدنظر و مورد تاکید رهبری در خصوص تقریب 

مذاهب و وحدت برادری فاصله داریم.
حجت االسالم سیفائی، مدیرکل فرق و مذاهب سازمان 
گفتمان  نشست  یازدهمین  در  کشور  اسالمی  تبلیغات 
گفت:  شد،  برگزار  قلعه گنج،  شهرستان  در  که  برادری 
تاکید  مورد  و  مدنظر  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  تا 
رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( در خصوص 

تقریب مذاهب و وحدت برادری فاصله داریم.
وحدت  که  فرمودند  رهبری  که  آنچه  برای  افزود:  او 
شاهراه رسیدن به تمدن نوین اسالمی است، به افق های 

باال و هم افزایی واقعی و صادقانه نیاز داریم.
حجت االسالم سیفائی گفت: هفته وحدت زمانی است که 
بیندیشیم چگونه طی سال ما هم افزایی وحدت اسالمی 
از هزینه  نداشتن ترس  با   و  به تالش صادقانه  و  باشد 

دادن نیاز داریم.
او بیان کرد: وحدت مورد تاکید رهبری، یک امر است و 

نباید فقط اخالقی به آن نگاه کنیم.
حضور  با  برادری  گفتمان  نشست  یازدهمین   
جهانی  مجمع  دبیرکل  شهریاری،  حمید  حجت االسالم 
تقریب مذاهب اسالمی امامان جمعه اهل سنت و شیعه 
قلعه گنج  جامع  مسجد  محل  در  استانی  مسئوالن  و 

برگزار شد.
مذاهب،  همبستگی  و  اتحاد  تقویت  راه های  بررسی 
استکبار  با  مقابله  برای  تقویت جبهه مسلمانان  راه های 
و دشمنان اسالم و نقش علما و سران طوایف در توسعه 
و  بود  همایش   این  محور های  از جمله  امور  اعتالی  و 
کارگاه های تخصصی با حضور علمای شیعه و سنی در 

نظر گرفته شد.
و  شیعه  وحدت  پیرامون  علمی  و  تخصصی  کارگروه   ۵
سنی، تبیین اندیشه های امام خمینی )ره( و رهبر معظم 
گروه های  سنت،  اهل  مورد  در  العالی(  )مدظله  انقالب 
تکفیری و سلفی، رسانه های فعال اهل سنت و مباحث 

علمای  حضور  با  فلسطین  اشغالی  سرزمین  با  مرتبط 
گفتمان  روز همایش  دو  در جریان  و سنی  اهل شیعه 

برادری برگزار شد. 
یازدهمین گفتمان برادری به همت دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در استان و اداره کل اطالعات استان طی روز های 
به میزبانی شهرستان قلعه گنج  آبان ماه  پنجم و ششم 

برگزار شد.
در پایان این همایش بیانیه نهایی همایش قرائت و ضمن 
چنین  برگزاری  اسالمی،  امت  وحدت  حفظ  بر  تاکید 
نشست های برای تبیین و گسترش تقریب مذاهب مورد 

تاکید قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در عملیات 
و  مدیرعامل  اقتصادی،  امنیت  پلیس  ماموران 
مدیر روابط عمومی یکی از شرکت های معدنی 
در کرمان به جرم اختالس دستگیر و به مرجع 
نقل  به  ایرنا  گزارش  به  شدند.  معرفی  قضایی 

ناظری  عبدالرضا  سردار  پلیس  خبری  پایگاه  از 
افزود: برابر گزارش واصله از بازرسی کل استان 
کرمان مبنی بر اختالس در یک شرکت معدنی، 
به  توجه  با  اقتصادی  امنیت  پلیس  ماموران 
مدارک و مستندات موجود، طی عملیاتی مدیر 

روابط عمومی این شرکت را بازداشت کردند. وی 
گفت:  ماموران در ادامه با انجام اقدامات تخصصی 
و هماهنگی های قضایی، مدیرعامل فراری این 
شرکت را نیز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی 

تهران بزرگ دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان با اشاره 
این شرکت معدنی  اختالس در  به محرز شدن 
مشخص  برای  پلیس  تحقیقات  کرد:   تصریح 
اختالس  میزان  و  پرونده  پنهان  زوایای  شدن 

صورت گرفته ادامه دارد.

بصیری در نشست فوق العاده کرونا در شهرستان 
انار گفت: واکنش سریع، مانع از غافلگیری با پیک 

ششم کرونا می شود.
کرونای  با  مقابله  و  پیشگیری  ستاد  جلسه   
به  شهربابک  و  سیرجان،  انار،  شهرستان های 
ریاست بصیری، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
از  استانداری کرمان و فرمانداران مناطق و جمعی 
مسئوالن در محل فرمانداری شهرستان انار برگزار 

شد.
جلسه  این  برگزاری  دلیل  بصیری  صادق  محمد   
باید  گفت:  و  دانست  کرونا  پیک ششم  پیدایش  را 
آمادگی الزم برای پیک ششم کرونا بعد از ۲۰ ماه 
واکنش سریع،  با  بتوانیم  و  باشیم  داشته  را  تجربه 

غافلگیر نشویم.
او  با تاکید بر برگزاری جلسات کرونا افزود:  پیک 
از جنوب شرق  مانند پیک پنجم نیست که  ششم 
وارد شد و به جنوب غرب رسید؛ بلکه در هر جای 
کشور نشانه هایی بروز کرده است و هم مردم و هم 

مسئوالن به یک نوع عادی انگاری رسیده اند که اگر 
این جلسات را نداشته باشیم، گاهی اوقات جدیت 

مقابله با کرونا را فراموش می کنیم.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بیان کرد: مراودات اجتماعی و موقعیت جغرافیایی 
شهرستان های انار، شهربایک و سیرجان باعث شده 
قرمز  و  نارنجی  به  زرد  و  آبی  وضعیت  از  ها  آن  تا 
نیریز و  از آنجایی که ۲ شهرستان  تبدیل شدند و 
اردکان استان یزد که در وضعیت قرمز قرار دارند و 
نیز ارتباطی که مردم استان یزد با شهربابک دارند، 

باعث تغییر وضعیت شهربابک شد. 
او همچنین علت تغییر وضعیت شهرستان سیرجان 
را ارتباط این شهرستان و مراودات آن با شهرستان 
قرمز کرونایی  فعال در وضعیت  فارس که  استهبان 
در  که  جایی  تا  کرد:  تصریح  و  دانست  قراردارد، 
اختیار ما است و می توانیم اقدام کنیم، باید وظیفه 
خود  وضعیت  از  استان ها  تا  دهیم  انجام  را  خود 

برنگردند و رو به سفیدی پیش روند.

و  پیشنهادات  مسئوالن  اینکه  بیان  با  بصیری 
این  در  گفت:  کنند،  اعالم  را  کرونایی  گزارشات 
همان  که  داریم  کلی  قوانین  سری  یک  شرایط 
رعایت شوند  باید  و  است  محدودیت های هوشمند 
زمان  در  باید  که  هست   اقتضائات  هم  یکسری  و 
مقتضی تصمیم گرفته شود؛ اما این مقتضیات باید 

به تایید ستاد استانی کرونا برسد.
و  عملیاتی  پیشنهاد های  خواست:  مسئوالن  از  او 
هوشمند  محدودیت های  آنچه  بر  عالوه  را  اجرایی 
مطرح کرده است، بیان کنند که در روز شنبه در 

ستاد کرونا به تصویب برسد و اجرا شود. 
انتظامی  الدینی، مدیر کل امنیتی و  حمید شمس 
آنچه   : گفت  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استانداری 
رعایت  است،  کار  دستور  در  کشور  سطح  در  که 
روند   در  تسریع  و  بهداشتی   های  دستورالعمل 

واکسیناسیون است.
 علی زهرودی، فرماندار انار نیز در این جلسه گفت:  
از  و   شهرستان  راه های  از  تردد  هزار   ۲۸ روزانه 

استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان،  یزد و 
کرمان به شهرستان انار صورت می گیرد. 

تامین  زمینه  ایجاد  خواستار  جلسه  این  در  او  
به  توجه  با  افزود:  و  استان شد  از  اقالم شهرستان 
بازدید های انجام شده، مدارس و کالس ها نیاز مبرم 
به تهویه دارند. سرهنگ  رضا خلیلی نژاد، فرمانده 
انتظامی شهرستان انار نیز در این جلسه  گفت: به 
منظور عمل به مصوبات ستاد کرونا از ابتدا تاکنون، 
۷ هزار و ۴۹۳ خودرو برگشت داده شده و هزار و 

۶۶۶ خودرو نیز اعمال قانون شده اند.
بدون  افراد  ورود  از  آینده  هفته  از  کرد:  تاکید  او 
کارت واکسن کرونا به شهرستان  انار جلوگیری به 

عمل خواهد آمد.
مسئوالن  و  فرمانداران  همچنین  جلسه  این  در   
شبکه بهداشت شهرستان های سیرجان و شهربابک، 
گزارشی از وضعیت شهرستان خود، دالیل افزایش 
شیوع در موج ششم و پیشنهادات خود برای کنترل 

این موج را  مطرح کردند.

پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
فرآورده های نفتی منطقه کرمان از برگشت ۱۴۵ 

جایگاه سوخت استان کرمان به مدار خبر داد.
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  اسماعیلی  محسن 
اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۵ جایگاه سوخت 

مدار  به  دستی  صورت  به  کرمان  استان  در 
برگشته است.

وی گفت: بنزین در این جایگاه ها با نرخ سه هزار 
تومان عرضه می شود.

سوخت  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  اسماعیلی 

با  کرمان  استان  سوخت  جایگاه  یک  در  گیری 
کارت سوخت انجام می شود.

پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
کرد:  بیان  کرمان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
استان  سوخت  جایگاه های  در  نظارتی  تیم های 

در  جایگاه ها  تمامی  تدریج  به  و  داشته  حضور 
مدار قرار می گیرند.

در  سوخت  جایگاه   ۲۷۷ مجموع  در  گفت:  وی 
استان کرمان وجود دارد که ۶۹ جایگاه در ناحیه 

مرکزی )کرمان، بردسیر و رابر( قرار دارد.

مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغات اسالمی کشور:

وحدت مورد تاکید رهبری، یک امر است و نباید فقط اخالقی به آن نگاه کنیم

مدیران یک شرکت معدنی در کرمان بازداشت شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:
واکنشسریع،مانعازغافلگیریباپیکششمکرونامیشود

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان خبر داد:
برگشت145جایگاهسوختکرمانبهمدار

نماینده ولی فقیه در استان :

تعادلووحدتازجمله

مشخصههایمهمامتاسالمیاست

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تعادل و وحدت را از جمله مشخصه های 
مهم امت اسالمی خواند و گفت: امت اسالمی امتی است که در آن نه افراط 

و نه تفریط راه ندارد.
المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در  ایرنا حجت االسالم و  به گزارش 
مراسم اختتامیه یازدهمین همایش گفتمان برادری علمای اهل تسنن و 
تشیع کرمان که به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در شهرستان قلعه 
گنج این استان برگزار شد، افزود: پرهیز از افراط یعنی دوری از نگاه انحرافی 
مشرکانه و پرهیز از تفریط نیز یعنی اینکه انسان از الابالی گری دوری می 
کند. وی با بیان اینکه امت اسالم امت تعادل در روش، منش و فکر است، 
وحدت را دیگر مشخصه امت اسالمی خواند و گفت: وحدت یعنی همراهی، 

همدلی و هم جهت بودن حول محور واحد.
امام جمعه کرمان در ادامه با بیان اینکه ما مسلمانان تشیع و اهل سنت 
امت پیامبر عظیم الشان اسالم)ص( هستیم و در این مسیر باید با وحدت و 
تعادل عمل کنیم اظهارکرد: امت اسالم اهل فکر و اندیشه است و نژاد، زبان 

و رنگ پوست را به رسمیت نمی شناسد.
به گزارش ایرنا یازدهمین همایش گفتمان برادری تشیع و تسنن استان 
کرمان در جنوبی ترین نقطه استان واقع در شهرستان قلعه گنج با برگزاری 

کارگاه های تخصصی شروع شد.
برخی سرفصل های کارگاه های تخصصی این همایش در قالب »تبیین 
اندیشه های حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری در راستای وحدت و 
سنت،  اهل  علمای  سیره  و  گفتار  در  بیت  اهل  مودت  و  محبت  تقریب، 
گرایی،  افراط  سنی،  و  شیعه  مشترک  همکاری  و  تعامل  موفق  الگوهای 
شناخت ریشه های آن و ضرورت جلوگیری از جذب جوانان به آن و نیز 
بررسی وضعیت شبکه های رسانه ای افراطی که با هدف تفرقه بین مذاهب 

اسالمی فعالیت می کنند« اعالم شده است.

مهرانقاسمیموفقبهکسبدرجهفوقممتازی

ازانجمنخوشنویسیایرانشد

ر  کرمان-خبرنگا
امروز:  کرمان 
قاسمی  مهران 
کرمانی  هنرجوی 
دوران  در  که 
موفق  کودکی 
درجه  کسب  به 
ممتازی نستعلیق 
و کتابت شده بود 

سراسری  انجمن  سوی  از  ممتاز  فوق  درجه  که  شد  موفق  پیش  چندی 
خوشنویسان ایران از آن خود کند. این هنرجوی کرمانی شاگرد استادانی 
همچون استاد علی اشرف صندوق آبادی و استاد مرتضی عمید بوده که 
روزنامه  به خود متوجه ساخته است.  را  توجه جامعه هنری کشور  امروز 

کرمان امروز برای این هنرمند نوجوان آرزوی موفقیت دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

بایدمسیرتورهایگردشگری

دربیابانلوتتعریفشود

از  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
ساماندهی ترددها در منطقه ثبت جهانی بیابان لوت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان، 
فریدون فعالی با بیان اینکه وسعت بیابان ثبت جهانی لوت ۸۶۰ کیلومتر 
است، اظهار کرد: ۷۰ درصد این وسعت و ۹۵ درصد آثار طبیعی شناخته 

شده بیابان لوت در استان کرمان واقع شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به 
اینکه باید مسیر تورهای گردشگری در بیابان لوت تعریف شود افزود: بیابان 
لوت اولین اثر طبیعی ثبت جهانی ایران است که حفاظت از آن در اولویت 
است. وی با تاکید بر برخورد با ورود تورهای غیرمجاز به منطقه ثبت جهانی 
بیابان لوت عنوان کرد: ورود به این منطقه باید طبق ضوابط و مقررات و با 

مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان انجام پذیرد.
فعالی از تدوین دستورالعمل تورهای سافاری و آفرود خبر داد و اظهار کرد: 
با تدوین این دستورالعمل شرایط و ضوابط برگزاری این قبیل تورها مشخص 

و ابالغ خواهد شد.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصه  آگهی
 

 یا انهیساز اطالعات را رهیذخ دیقرارداد خر  ی اموررمناقصه واگذا

: شماره مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/8/25/115 

 یا انهیساز اطالعات را رهیذخ دیقرارداد خر  امور موضوع مناقصه
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الکترونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 24,860,737,440 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 1,243,036,872 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 12/08/1400مورخ  شنبه چهارروز 
 24/08/1400شنبه  مورخ دوروز  14:30ساعت تا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 25/08/1400شنبه مورخ سه روز  12:00ساعت  بازگشایی پیشنهادها
 اطالعات دانشگاه برگزار خواهد شد یآمار و فن آور تیریدر محل  مد 17/08/1400شنبه  مورخ دوروز  10:30ساعت در  جلسه توجیهی ضمناً 

  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان 

 م/الف3322 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط 

 

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۰۶هیات وزیران، انجمن 
صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد.

 کلیه کارفرمایان شرکت ها ی فعال درصنعت حمل ونقل جاده ای داخلی  کاال  که 
در اداره ثبت  شهرستان زرند  به ثبت رسیده اند  در صورت تمایل به عضویت از 
تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف ۱۰ روز می توانند در خواست کتبی خود را به نشانی 
زرند جاده رفسنجان جنب پمپ بنزین ولیعصر شرکت حمل ونقل سعادت ترابر  با 

کد پستی ۷۷۶۱۹۵۹۵۴۲یا شماره تلفن ۰۳۴-۳۳۴۳۶۱۷۷ ارسال یا فکس نمایند .
 هیات موسس

 ۱-محمد رضا باربد ۲-سید حسین تهامی زرندی ۳-یداله علیخانی
نماینده هیات موسس

 محمد رضا باربد  تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۹۲۳۲

تا در جلسه مجمع عمومی  از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  بدینوسیله 
عادی بطور فوق العاده شرکت  که در ساعت .۱۱:۰۰ صبح  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ در 
آدرس کرمان-خیابان آیت اهلل صالحی۱۱-مجتمع آسمان-طبقه۲-واحد۵ کدپستی 

۷۶۱۳۶۱۵۵۹۱  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

۱- انتخاب و تعیین سمت مدیران 
۲- تعیین وضعیت حق امضاء 

۳- انتخاب بازرسین  
هیات مدیره شرکت 

اطالعیهتاسیسانجمنصنفیکارفرمایی
شرکتهایحملونقلجادهایداخلیکاالفعالدرشهرستانزرند

آگهیدعوتسهامدارانشرکتهوشمندنیروصنعتگسترسهامیخاص

ثبتشدهبهشمارهثبت141۷۰وشناسهملی14۰۰5۶۲1۷۶۷

جهتتشکیلمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده
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غبار 
آئینه ها 

مرا چون ابر بی حاصل
میان آسمان خسته از تزویر

پیدا کن
تماشا کن
دعایم کن

ببارم تا طلوع صبح یکرنگی ...
بشوید قطره ی اشکی

غبار از چهره ی آئینه ای ،
شاید ...

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش »کرمان امروز« از شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه های زندگی کارگران در استان کرمان و ایرادات مدیریتی در این باره ؛

معیشت کارگران؛ گمشده در غبار سوء مدیریت
گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
زندگی  های  هزینه  و  دستمزد  بین  همیشه  شکاف 
کارگران وجود داشته و دارد، اما چند سالی است که این 
موضوع فشار زیادی را  بر خانواده های کارگری وارد کرده 
است. کارگرانی که بهترین دوران زندگی شان در کارخانه 
ها و واحدهای صنعتی و معدنی  و... می گذرد و هنوز ماه 
به  باید چشم  زندگی  امور  برای گذران  نرسیده  پایان  به 
دست دیگران بدوزند! هزینه ها کمر شکن شده و دخل و 
خرج کارگر و بازنشسته اصال با هم نمی خواند! در همین 
زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.

قصه پر غصه کارگران کرمانی 
آن  از  حکایت  ایرانی  کارگران  زندگی  کیفیت  بررسی 
دارد مشکالت معیشتی همیشه دغدغه ی زحمت کش 
ترین قشر جامعه بوده و است. اگر تا چند سال پیش فقط 
افزایش نسبی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم  به 
ویژه دهک های پایین جامعه در کشور مطرح بود اکنون 
با پیدا شدن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا مشکالت 
برابر شده است. دردها و مشکالتی که  کارگران چندین 
دیدنشان سخت نیست، هر روز جلوی چشمان شان رقم 
می خورد و چون خوره، زندگی کارگران را نابود می کند 
و این درد بزرگ  برای کارگران فصلی و ساختمانی درد 

بزرگی است که هیچ گاه  به سر نمی آید.
منزل،  بهای  اجاره  افزایش  زندگی،  های  هزینه  رشد 
افزایش هزینه  بهداشت و درمان و افزایش ناگهانی قیمت 

مایحتاج مورد نیاز خانواده  باعث شد بسیاری از اعضای 
جامعه کارگری آرزوی داشتن زندگی متوسط را به عنوان 
با  پرسند  از خود می  آنها  و  قلمداد کنند  آرزویی محال 

تورمی که از 40 درصد  به 60 درصد رسیده است دیگر 
چگونه می توانند  زندگی کنند!؟

وقتی به سراغ کارگران واحدهای تولیدی برای شنیدن 

از  اکراه  رویم، ضمن  می  و مشکالت شان  ها  درد دل 
از  نگرانی  دلیل  به  آن  از  بعد  عواقب  خاطر  به  مصاحبه 
اخراج و مشکالت  بیکاری عالقه ای به ذکر نام و محل کار 
ندارند. اما تنی چند از آنان به ما اعتماد کردند و به بخشی 

از مشکالت خود اشاره کردند که در ذیل می خوانید.
قانون  تولیدی مشمول  واحدهای  از  یکی  در  که  ع.ض 
سخت و زیان آور هم کار می کند با بیان اینکه هیچ کدام 
از قوانین سخت و زیان آور شامل حال کارگران این واحد 
صنعتی نمی شود، گفت: با همه این مشکالت هر روز با 
استرس اخراج از کار، کارمان را شروع کنیم. عالوه  بر آن 
حقوقی که در اینجا به ما می دهند حتی به 4 میلیون 
تومان هم نمی رسد و آیا  به نظر شما می توان با این 
اندک حقوق زندگی بخور و نمیری با توجه به تورم سال 

1400 داشته  باشیم؟
تولیدی  واحدهای  از  دیگر  یکی  کارگر  که  نیز  ج.ت 
کوچک بخش خصوصی است  با اشاره به اینکه حمایت از 
کارگران  جامعه فقط به شعار محدود شده است، گفت: 
نمی دانم از چه بگویم و از کدام مشکل حرف بزنم. مشکل 
ما بی پولی است به خدا دیگر زورمان به تورم لحظه به 
لحظه نمی رسد. دیگر خسته شده ایم. چرا فقط مسئوالن 
شعار می دهند و در عمل چرا ما گشایشی در زندگی خود 

نمی بینیم!؟
سخن آخر

این چند سطر  به  کارگری  از مشکالت جامعه  نوشتن 
ختم نمی شود. بارها در این  باره نوشته ایم اما دولت  باید 
در حال حاضر شیب تورمی را کم کند تا بتواند به مرور 
فاصله ای که بین هزینه های زندگی خانواده های کارگری 

و دستمزد کارگران ایجاد شده  است را جبران کند.

 شکاف همواره در میان دستمزد و هزینه های زندگی کارگران وجود داشته و دارد، 

اما چند سالی است که این موضوع فشار زیادی را بر خانواده های کارگری وارد کرده 

و  صنعتی  واحدهای  و  کارخانه ها  در  زندگی شان  دوران  بهترین  که  کارگرانی  است. 

معدنی  و... می گذرد و هنوز ماه به پایان نرسیده برای گذران امور زندگی باید چشم 

به دست دیگران بدوزند و هزینه های کمرشکن و دخل و خرج کارگران و بازنشستگان 

هرگز با هم نمی خواند و....

یادداشت: 
شتاب زندگی

با تو زمستان را بهاران دیده بودم و 
هر لحظه ام را در باران قدم می 

زدم. همچنان چشم به راه یک شاخه گل هستم که 
از پیچ کوچه سررسیده و تنهایی ام را در هم بریزد 
دوای  ها  گل  شاخه  بعد  به  جایی  یک  از  گرچه 
زخم هایمان نیستند. خیال می کردم همان قدرتی 
هستی که برای زندگی کردن به آن نیازمندم هر 
امیدی  همان  ولی  گیری  می  نادیده  مرا  که  چند 
و  ریزی  می  روزگارم  رگ  در  خون  که  هستی 
آنقدر  گاهی  اندازی.  می  حرکت  به  را  جهانم 
بردارم  تو  از  دست  توانم  نمی  که  خواهمت  می 
تو سحرانگیز هستی تا مرا به خواستن برانگیزی و 
دلهره هایی را که دارم به خودت ختم کنی. وقتی 
هم که اینجا حضور نداری یک حقیقت طوالنی 
هستی یک هدف هستی که آدم برای رسیدن به 
بگیرد و عادت هایشان  فاصله  از خودش  باید  تو 
شتاب  زندگی  برای  تو  خیال  با  بگذارد  کنار  را 
نمانم وقتی کنار  قطار شتابان جا  این  از  دارم که 
توأم آرزوهایم قدرت پیدا می کنند و در تو می 
به  را  خودم  که  گیرم  می  قدرت  تو  با  درخشند. 
خودم ثابت کرده و بیهودگی را کنار بگذارم. به 
اندازه ی تو دلشوره هایم را تاب آورده و دست 
هایم را پر از زندگی می کنم. از مرور نامت قلبم 
آرام می گیرد و ضربان روزهایم آرام می شود، 
که  نامحسوسی  ثروت  یک  تو  شود  می  منظم 
همواره حسابت را دارم و از تو دست برنمی دارم.
تو را از پشت فاصله ها نیز حس می کنم و اینگونه 
می توانم سرسختی های شب را دوام بیاورم وقتی 
کاشانه  ذهنم  در  و  خانه  قلبم  در  هم  نیستی  که 

داری.
گاهی به هوای تو پر از بارانم 

بی حاشیه در حادثه ات زندانم 
بی صبرترین سرزده در یک طغیان 

با باور هر روزه ی تو انسانم 

به قلم
مهناز سعید

وعده وزیر کار برای اشتغال حدود دو میلیون نفر

مشکل مهریه و تالش مجلس برای مطالبه تغییر در وضعیت موجود

وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال 
پایان 1401  تا  و ۸۵0 فرصت شغلی  هزار  ایجاد یک  در دولت سیزدهم  کشور 
کرد:  اظهار  عبدالملکی«  اهلل  »حجت  شد.  تصویب  خصوصی  بخش  همکاری  با 
نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس 

جمهوری در دولت سیزدهم برگزار شد.
اشتغال کشور  باالترین مرجع تصمیم گیری درباره سیاست  اینکه  بیان  با  وی 
این شورا است، تصریح کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر آن 

شناخته می شود و مسئولیت برنامه ریزی ها را نیز برعهده دارد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف این شورا چاره اندیشی برای 
مساله بیکاری به عنوان دو مشکل اصلی کشور در کنار گرانی است، خاطرنشان 
کرد: در این جلسه برای نخستین بار زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسالمی 
میان  هماهنگی  و  اشتغال  ایجاد  های  روش  بخش  دو  که  رونمایی شد  را  ایران 

دستگاهی را تضمین می کند.

ایجاد هماهنگی الزم میان دستگاه ها  برای  اینکه ۲0 مصوبه  بر  تاکید  با  وی 
تصویب شد، اظهار کرد: همچنین 16 توافقنامه نیز مورد تایید برای امضا اعالم 
شد تا بیش یک میلیون ۸۵0 هزار فرصت شغلی با هماهنگی دستگاه های مختلف 

و همکاری بخش خصوصی کارسازی شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه این تعداد اشتغال برای نیمه دوم سال 1400 تا 
پایان 1401 برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: رییس جمهوری در این جلسه بر 
تسریع این روند تاکید داشتند به همین دلیل امکان ایجاد اشتغال بیشتر در این 

مدت نیز ممکن خواهد بود.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شد تا به جای هر سه ماه یکبار شاهد برگزاری 
در  است  مردمی  مطالبات  از  که  اشتغال  ایجاد  تا  باشیم  ماه  هر  در  جلسه  این 

سریعترین زمان ممکن به ثمر برسد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد اشتغال مسئولیت وزارتخانه 
نیست بلکه هماهنگی اشتغال زا میان دستگاهی در دستور کار این نهاد قرار دارد، 

تصریح کرد: همدلی، هماهنگی و نگاه مشترک برای حل مشکل بیکاری موجب 
ایجاد هم افزایی در دولت شده است. وی همچنین با بیان اینکه مساله رفع مسائل 
بروکراتیک و حل مشکالت فعاالن کسب و کار در این جلسه مطرح شده است، 
خاطرنشان کرد: موانع ۲۲ رسته اشتغال کشور به صورت فوری مورد بررسی قرار 

بگیرد که پیش از این نیز مورد توجه قرار داشته است.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه با برداشته شدن موانع بروکراتیک، بخش خصوصی 
توانایی ایجاد شغل خواهد داشت، گفت: در الگوی زیست بوم اشتغال جمهوری 
اسالمی دستگاه های دولتی مباشرت کار تولید و اشتغال انجام نمی دهند بلکه 

زمینه را برای بخش خصوصی تسهیل می کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه مانع زدایی و پشتیبانی را برعهده دارد، اظهار 
همه  پس  این  از  و  ندارد  وجود  بیکاری  و  اشتغال  وضعیت  از  دقیقی  آمار  کرد: 
از  اطالعاتی جامعی  بانک  با کمک یکدیگر  تا  بود  دستگاه ها در تالش خواهند 

بیکاری و اشتغال تهیه شود.

تاکنون طرح های متعددی برای کاهش پرونده های قضایی مربوط 
تداوم وضعیت  اما همچنان شاهد  به مهریه، در مجلس مطرح شده 

پرچالش مهریه و مطالبه تغییر در وضعیت موجود هستیم.
به وضعیت مهریه  بود که تجمع مردان معترض  اواخر ماه گذشته 
نگاه بسیاری را به خود جلب کرد؛ مردانی که خواستار تغییر قانون 
مهریه شده و روبه روی مجلس شورای اسالمی مطالبه خود را تکرار 
از  جامعه،  در  آن  پیامدهای  و  آثار  دلیل  به  مهریه  موضوع  کردند. 
زوایای مختلف مورد توجه قرار می گیرد و گاه به گاه تالش هایی برای 
رفع مشکالت موجود در این زمینه صورت گرفته است. برای مثال، 
نخستین بار در زمستان 1۳99 طرح اصالح مهریه به دلیل افزایش 
قیمت سکه و تعداد زندانیان مهریه مطرح شد و اخیرا هم جمعی از 
نمایندگان مجلس طرح تعیین سقف برای مهریه تا 14 سکه را مطرح 

کرده اند.
هر چند برخی از کارشناسان و نمایندگان موافق این طرح، کاهش 
شمار زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه و پرونده های قضایی 
مرتبط را دلیل حمایت از آن عنوان کرده اند، اما برخی کارشناسان 
یک  پایه  وکیل  قوشه«  »شیما  دارند.  زمینه  این  در  متفاوتی  نظر 
دادگستری در گفت و گو با ایرنا به بیان دیدگاهش درباره طرح های 

معطوف به کاهش میزان مهریه پرداخته است.
مهریه و مساله تعیین سقف

قوشه پیرامون اقدام مجلس جهت تعیین سقف برای مهریه گفت: 
از نظر فقهی، مجلس این حق را ندارد که برای تعیین مهریه، سقف 
تعیین کند. تنها قید و شرطی که در قانون برای میزان و نوع مهریه 

پیش بینی شده، این نکته است که چیزی می تواند به عنوان مهریه 
برایش  سقفی  هیچ  رو،  این  از  باشد.  داشته  مالیت  که  شود  تعیین 
در هیچ جا نیست و مجلس نمی تواند کاری انجام دهد و اگر کاری 
باید آن را مخالف شرع تشخیص  انجام دهد، قاعدتا شورای نگهبان 
دهد. مالیت داشتن به این معناست که برخی امور از نظر اسالم مال 

محسوب نمی شوند مثل گوشت خوک یا مثل اعضای بدن.
وی افزود:. پیش از این مجلس طرحی را آماده و پیش بینی کرده 
که تا سقف 110 سکه اگر از سوی زن مطالبه شود، و بدهکار که مرد 
است آن را پرداخت نکند، یا شرایط پرداخت را هم تعیین و تکلیف 
از پرداخت اقساط خودداری کند، طبق ماده ۳  یا به نحوی  نکند و 
در  این  بازداشت شود.  باید  مالی  اجرای محکومیت های  نحوه  قانون 
اعمال  می خواهد  مجلس  که  می شود  شنیده  اینک  که  است  حالی 
سقف برای مهریه را به 14 سکه برساند. بنابراین این نکته را که ما 
اساسا  کند،  تکلیف  و  تعیین  مهریه  برای  بگوییم، مجلس می خواهد 

صحیح نیست و مجلس چنین اختیاری ندارد.
آموزه های قدیمی باید اصالح شوند

قوشه افزود: باید از این آموزه که مهریه را چه کسی گرفته و چه 
کسی داده، دور شویم. مهریه تعهد و دینی است که دو فرد بالغ به 
همراه خانواده هایشان در مورد آن تصمیم گرفته اند و مرد متعهد به 
پرداخت آن شده است و بهانه های دیگر که اگر قبول نمی کردم، پس 
ازدواجی صورت نمی  گرفت، نباید مطرح شود. زیرا هیچکس فردی را 
مجبور نمی کند که مهریه باال را بپذیرد ولی وقتی پذیرفته و در مقابل 
برای آن اما و اگر در می آورد، قاعدتا باید به عقل و اراده آن مرد شک 

کرد؛ زیرا هیچ زور و اجباری از ابتدا نبوده است.
این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه مردان بدون اینکه فکری در 
پای  که  وقتی  و  می پذیرند  را  سنگین  مهریه های  کنند،  زمینه  این 
پرداختش می رسد، ادعاهای مختلفی را مطرح می کنند که از لحاظ 
قرارداد بین افراد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در واقع باید گفت، 
مرد  و  شده   منعقد  مرد  و  زن  بین  که  است  قرارداد  نوعی  ازدواج 

می تواند آن پیشنهاد را قبول یا رد کند.
مهریه و ابزاروارگی در دست زنان

به گفته این وکیل دادگستری متاسفانه زنان در قوانین ما از تبعیض 
ابزارشان در زمان  جنسیتی بسیار زیادی رنج می برند و شاید تنها 
اختالف برای اینکه مرد را به پای میز مذاکره بکشانند، همین مهریه 
است و این ابزار به نحوی دارد از آنها گرفته می شود یا محدود می شود 
و  زن  بین  برابر  اگر حقوق  که  است  دلیل  این  به  زنان  اعتراضات  و 
مرد وجود داشت و منوط به جنسیت افراد و کارکرد و نقش شان در 

خانواده نبود، ممکن بود زنان مهریه ای تعیین نکنند و یا اصال بحث 
مهریه مطرح نمی شد.

قوشه افزود: زنان بسیاری با وجود اینکه می توانستند شروط ضمن 
عقد بگذارند، از این امر خودداری کرده اند و تنها یک مهریه سنگین 
دارند تا به عنوان نوعی ابزار از آن استفاده کنند و از این رو، تعیین 

سقف برای آن سبب می شود شرایط برای آنها سخت تر شود.
راهکار چیست

قوشه به راهکارهای موثر در زمینه مهریه اشاره کرد و گفت: بهترین 
ما شروط  که  است  درست  کند.  تغییر  قانون  که  است  این  راه حل 
ضمن عقد را داریم و این یک اختیار است اما اگر همین شروط قانونی 
شوند تبدیل به یک الزام قانونی می شوند. بهترین حالت این است که 
تبعیض جنسیتی که در روابط بین زنان و مردان است، از بین برود و 
زن و مرد از حقوق کامل و برابر برخوردار باشند و قبل از آن بهترین 
حالت این است که ما برای شروط ضمن عقد بهتر اطالع رسانی کنیم 

و روشنگری های الزم را داشته باشیم.
قوشه در پایان گفت: مهریه به محض عقد نکاح برای زن است و زن 
مالکش می شود وبا توجه به اینکه زنان در تمام این سال ها حسن نیت 
نشان داده اند و مهریه را مطالبه نکرده اند یا بر اساس این امکان که از 
حق حبس خود استفاده نکرده اند، نباید این طور تعبیر شود که دیگر 
نمی توانند آن را مطالبه کنند. قطعا زنان برای اینکه زندگیشان پایدار 
از مطالبه مهریه  نیاید،  ازدواج پیش  ابتدای  از  ناراحتی هایی  بماند و 
خود صرف نظر می کنند، اما این نباید این طور تعبیر شود که آنها 

دیگر حقی بر مهریه خود ندارند.
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همه چیز در مورد سلول های مغز استخوان

بهترینانیمیشنهاییکهتماشایآنهادرفصلپاییزتوصیهمیشود؛

از گرگ دونده ها تا کوکو

مغزاستخوانبهدوصورتقرمزوزرددیدهمیشود
کهاولیبیشترازسلولهایخونسازپایهریزیشدهو
دومیبیشتردربرگیرندهسلولهایچربیاست.جنین
انسانوبعدازآنتامرحلهبلوغهمهاستخوانهایمغز
تادوران تماممغزاستخوانهایبدن .اصوالً قرمزاست
درازپس استخوان مغز ولی میکنند بلوغخونسازی
دیگر و شود می تبدیل چربی بافت به سالگی 20 از
عملخونسازیراانجامنمیدهد.ازاینپستنهامغز
، دندهها و سینه جناغ مهرهها، همانند استخوانهایی
زمان گذشت با و میدهند انجام را سازی خون عمل
ادامه مییابد. کاهش استخوان مغز سازندگی قدرت
مطلبرادرزمینهمغزاستخوانودرمانباسلولهای

مغزاستخوانمطالعهکنید:
 وظیفه هر نوع سلول استخوانی

سلول دارد. نقش سازی خون در قرمز استخوان مغز
توانند می قرمز استخوان مغز ساز خون بنیادی های
وچربی کنند ایجاد را هایخونی سلول مختلف انواع
مغزاستخوانزردهممیتواندبهسلولهایاستخوانی،

چربی،غضروفیاعضلهتبدیلشود.

 انواع بیماری  های مغز استخوان
مغزاستخوان،دچارناهنجاریهاومشکالتمتعددیمی
شودکهازجملهادم)تجمعمایعدرمغزاستخوان(،

سرطانوعفونترامیتواننامبرد.
 علت ابتال به سرطان مغز استخوان چیست؟

اشخاصیکهرادیوتراپیوشیمیدرمانیانجاممیدهندبیشتر
درمعرضخطرابتالبهسرطانمغزاستخوانقراردارند.

دلیلدیگربروزسرطان،خوراکهایصنعتیوغذاهای
همبرگرها، کالباسها، سوسیسها، فودها، )فست آماده
به تبدیل بدن در که آنها در موجود نیترات و پیتزا
مواد ، صنعتی آشامیدنیهای میشود(، نیتروزامین
عطرهای ، شویندهها ، استرس پالستیکی، و شیمیایی
وسایل همه مخابراتی، و الکترونیکی امواج شیمیایی،
برقیکهمیدانمغناطیسیایجادمیکنند،لباسهاییکه
باموادنسوزتولیدمیشوند،موادآرایشیشیمیایی،مواد
نگهدارندهشیمیایی،طعمدهندههاورنگدهندههای

شیمیایی،کنسروهاوکمپوتهاست.
 پیوند مغز استخوان

و مزمن بیماریهای درمان برای استخوان مغز پیوند

انواعیازسرطانهایسلولهایخونساز حادیمانند
یک از خونساز بنیادی سلولهای امروزه دارد. کاربرد

اهداکنندهبرداشتهوبهبیمارپیوندزدهمیشود.
 چه افرادی می توانند مغز استخوان اهدا کنند؟

اهداکنندهودریافتکنندهپیوند،قبلازانجامجراحی

استفاده باردار، زنان اما دهند. انجام آزمایش باید
کنندگانازداروهایتزریقیخاص،افرادناقلیامبتالبه
هپاتیتنوعBوC،ابتالبهسرطانیامشکالتخاص

قلبینمیتوانندسلولمغزاستخواناهداکنند.
 چگونگی برداشتن مغز استخوان برای پیوند

مغز از مستقیم طور به معموال بنیادی سلولهای
قدامی )دربخش ایلیاک تاج قرمزموجوددر استخواِن
استخوانلگن(برداشتهمیشوندوروشدیگر،استفادهاز
داروهاییخاصبرایآزادسازیسلولهایبنیادیازمغز
استخوان،بهجریانخوناست.یککاتردرونرگیوارد
بازویاهداکنندهمیشودوسپسسلولهایبنیادیاز

دیگراجزایخونجدامیشوند.
 عمل پیوند مغز استخوان و عوارض آن

اگردرجمعخانوادهیااقوامکسیراداریدکهبهتازگی
پیوندمغزاستخوانانجامدادهاست،مراقبعوارضآن

باشید:
•التهابوزخمدردهانوگلو

•مشکالتتنفسی
•انواععفونتهایخونی

•احتمالخونریزیداخلیوبیرونی
•کمخونی

•حالتتهوعواستفراغ
•واکنشپیوندعلیهمیزبان

•انسدادوریدیدرکبد

پاییزبهعنوانسومینفصلنهبهاندازهزمستان
تابستانگرم اندازه به نه و است سردوخشن
همین به شاید میرسد. نظر به تحملناپدیر و

دلیلدوستداشتنیباشد.
پاییزراپادشاهفصلهانامیدهاند.چراکهفرصتی
استبرایعبورازگرمایتابستانورسیدنبه
به دوستداشتنی همیشه که زمستان سرمای
نظرمیرسد.بههمیندلیلپاییزبرایبسیاری
ازمردمجذابودوستداشتنیاستوبسیاری
ازمردمازبرخوردباچنینفصلیاحساسخوبی
دارند.دراینمیانهمسینماگرانوانیماتورهایی
کهبهتوسعهانیمیشنهایسینماییمیپردازند
به و میدهند نشان پاییز به خاصی عالقه هم
همیندلیلعناوینمتعددیدرهنرهفتمدیده
شدهکهپاییزراموضوعاصلیخودقراردادهاند.
همیشه پاییز اتمسفر احساس و تماشا چراکه

لذتبخشودوستداشتنیبهنظرمیرسد.
که انیمیشنهایی بهترین معرفی به ادامه در
میشود، توصیه پاییز فصل در آنها تماشای
میپردازیم.داستاناینانیمیشنهایسینمایی
با ارتباطی یا میشود روایت پاییز فصل در

سومینفصلدارد.
گرگ دونده ها 

چند در سالون کارتون ایرلندی استودیوی 
را جذابی دوبعدی انیمیشنهای اخیر سال
که کرده تقدیم پویانمایی دنیای عاشقان به
شدهاند. ظاهر موفقتر دیگری از پس یکی
محصول جدیدترین »گرگدوندهها« انیمیشن
ومتفاوتاستکهدر استودیویقدرتمند این
پیدا را اکرانمحدود سالیکهگذشت،فرصت
کردوپسازآنرویسرویسهایاستریمهم
باتصاویریچشمنواز انیمیشن این منتشرشد.
وتصویرسازیخیرهکنندهبهیکیمتفاوتترین
که شده تبدیل سال انیمیشنهای بهترین و

تماشایچندبارهآنهمخالیازلطفنیست.
»گرگدوندهها«میتوانستبرندهجایزهبهترین
انیمیشنآکادمیاسکار2020همباشدامادر
نهایتدریکرقابتنزدیکوجانانهاینجایزه
بزرگرابهفیلم»روح«واگذارکرد.اینانیمیشن
بادریافتمیانگیننمره۹۹ازتماشاگرانموفق
شدهیکیازمحبوبترینفیلمهابرایمنتقدان
سینماباشد.اینانیمیشنسینماییداستانخود

رادرفصلپاییزروایتمیکند.
یک کنار در که شهری ارباب داستان: خالصه
جنگلبزرگوجوددارد،تصمیمگرفتهکههمه
گرگهایجنگلیکهدرحاشیهشهرقرارگرفته
رابهقتلبرساند.بنابرایندخترشکارچیایاز
قتل برای تا میشود انتخاب شهر ارباب سوی
اما شود شهر حاشیه جنگل راهی گرگها عام
روزها که میکند پیدا جنگل در را دختری او
گرگی به شبها و است بازیگوش دخترکی
برای سوال بنابراین میشود. تبدیل خطرناک
همه آیا که میشود مطرح شکارچی دختر

گرگهایجنگلواقعاگرگهستند؟
زندگی من به عنوان یک کدو

فرانسوی-سوییسی دقیقهای انیمیشن۶۵ این 
بایکشخصیتپردازیبینظیرودوستداشتنی
دلنشینترین از یکی به باورنکردنی سرعتی با

سینما کمتردیدهشده خمیری انیمیشنهای
اندکی آن داستان درک که میشود تبدیل
انیمیشن میرسد. نظر به دشوار و غمانگیز
بیشتر مانند کدو« یک عنوان به من »زندگی
ایستحرکتی صورت به خمیری انیمیشنهای
ساختهشدهوباوجودطراحیسادهوسبکیکه
دارد،حرفهاومفاهیمبسیاریرامطرحمیکند.
درگیریداستانانیمیشن»زندگیمنبهعنوان
یککدو«بامفاهیمزندگیمدرنوروانشناختی
که است دوستداشتنی و جذاب حدی به
برایمدتیبسیارطوالنی تماشایآن خاطرات
درذهنهربینندهایباقیمیماند.داستانسرد
وغمانگیزاینانیمیشنسینماییدرفصلجذاب

پاییزروایتمیشود.
خالصهداستان:پسربچهایغمگینامااحساسی
درکنارمادربداخالقشزندگیمیکند.پسرک

ناخودآگاه کامال صورتی به ما داستان افسرده
ادامه باید حاال او میشود. مادرش مرگ باعث
این و کند دنبال یتیمخانه در را زندگیاش
تغییربزرگدوستانبسیاریرابهزندگیاووارد

میکند.
کوکو

محبوب استودیوی ساختههای همه میان در 
عناوین از یکی »کوکو« انیمیشن پیکسار،
اگرچه که است مجموعه این متفاوت بسیار
برایکودکانهمهیجانبسیاریدارداماشاید
مخاطباناصلیآنبزرگساالنباشند.انیمیشن
»کوکو«باخالقیتهایهمیشگیپیکسارهمراه
بهفرهنگ ویژهوسرگرمکنندهای نگاه تا شده
مکزیکوآمریکایمرکزیداشتهباشد.بنابراین
آموزنده، روایتی تا میکند تالش فیلمنامه
و خانوادگی روابط از خیرهکننده و جذاب

باورهایسنتیرانمایشدهد.بنابراینتماشاگر
بزرگسالیکهتجربهبیشتریاززندگیوروابط
جذب کودک تماشاگران از بیشتر دارند، آن
میشوند. »کوکو« انیمیشن اصلی داستان
تماشایاینانیمیشندرپاییزپیشنهادمیشود.
خالصهداستان:پسرک۱2سالهایبهناممیگل
اما دارد موسیقی هنر به زیادی بسیار عالقه
خانوادهاشآنرانسلبهنسلممنوعکردهاندو
هیچکسدرخانداناوحقآموختنموسیقیرا
ندارد.بااینحالمیگلآرزوداردمانندهنرمند
والگویهمیشگیاشیعنیارنستودالکروزبه

یکنوازندهحرفهایتبدیلشود.
کورالین

براساس حقیقت در که »کورالین« انیمیشن 
نخستین شده، ساخته نام همین به کتابی
و بود الیکا استودیوی سینمایی انیمیشن

در استودیو این انیمیشن موفقترین هم هنوز
بودجه با که انیمیشن این است. گیشه دنیای
نهایت در بود شده ساخته دالری میلیون ۶0
بیشتراز۱2۴میلیوندالرفروشجهانیکسب
انیمیشن این متفاوت و خاص فضای کرد.
استودیوی آثار نماد به آهسته آهسته را آن
این تماشای کرد. تبدیل الیکا انیمیشنسازی
خاطرات با پاییز فصل در سینمایی انیمیشن

جذاببسیاریهمراهاست.
یازده دختری جونز، کورالین داستان: خالصه
سالهاستکههمراهپدرومادرشزندگیآرام
تابهخانهدیگریدریک خودرارهامیکنند
قدیمی، خانه این کنند. مهاجرت جدید شهر
حس کورالین و است دورافتاده و عجیب
دوستانش از که کورالین ندارد. آن از خوبی
را او خانوادهاش میکند احساس و افتاده دور
جدینمیگیرندناگهاندرشرایطعجیبیقرار
میگیرد.اویکشبدرکوچکیرادرخانهشان
و دنیاییسحرآمیز وارد آن از که پیدامیکند
رنگارنگمیشود.اودرایندنیایجدیدپدرو
مادریمهربانترپیدامیکندوزندگیجدیدی
رادربرابرخودشمیبیندامامتاسفانههمهافراد
ایندنیایجدیدیکویژگیخاصدارند؛آنها

بهجایچشمازدکمهدارند.
پارانورمن

بدون که الیکا استودیوی آثار از دیگر یکی 
بهترین لیست در باید تردیدی و شک هیچ
انیمیشن بگیرد. قرار خمیری انیمیشنهای
با را نوجوانانهپسند کمدیهای »پارانورمن«
معجون و کرده ترکیب ترسناک داستانهای
عجیبیراخلقمیکندکهتنهایکوظیفهدارد؛
دلیل همین به تماشاگر. قراردادن تاثیر تحت
بهترین آنکه از بیشتر »پارانورمن« که است
انیمیشنخمیریسینماباشد،چیزیشبیهبه
میشود. ظاهر تاثیرگذار و بینقص روایت یک

فضایاینانیمیشندرپاییزروایتمیشود.
خالصهداستان:نورمنپسربچهایآراموساکت
استکهتواناییبسیارعجیبیدارد.اومیتواند
بامردگانتعاملداشتهباشدوباآنهاصحبت
جدی را او توانایی این هیچکس اما میکند.
نمیگیرد.نورمنازخانوادهاشطردشدهوحتی

دوستانشهماوراجدینمیگیرند.

یک شرکت پیمانکاری در نظر داردحدود 100 تن ضایعات آهنی را 
در محدوده شهرستان سیرجان از طریق مزایده به فروش برساند.
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