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یادداشتی درباره نامزدهای اسکار ۲۰۲۲ 
و تنها شانس ایران؛

قهرمانی که از خط پایان

 عبور نکرد!

کبری فرد  حسین ا

رییس جدید 

دانشگاه شهید باهنر

 کرمان شد

متن در صفحه دوم

3

دادستان جیرفت تشریح کرد؛

جزییات پرونده فساد اقتصادی در جیرفت

امام جمعه کرمان: 

دستگاه های فرهنگی برنامه مدون و مشخصی 

برای توسعه فرهنگ سلیمانی داشته باشند

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

معاون  پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان:

از بانک اطالعات مجرمین برای 

کاهش جرایم استفاده خواهد شد

اعضای باند برداشت اسکیمری از حساب شهروندان 

در رفسنجان دستگیر شدند

همکاری گل گهر سیرجان 

در راه آماده سازی تیم ملی مهارت جمهوری اسالمی ایران

2

کشیده ی سال 1400: گزارش »کرمان امروز« از دغدغه تکراری چالش های معیشتی بازنشستگان و هزینه های سر به فلک 

سبد معیشت بازنشستگان لبریز  از وعده و شعار!

متن کامل در صفحه هفتم

     به ماه پایانی سال در حالی نزدیک می شویم که بازنشستگان و حتی کارگران شاغل این روزها اصال وضعیت خوبی ندارند. معیشت سخت و گذران طاقت فرسای 
زندگی در این روزهای نامطلوب اقتصادی، کمر آنها را خم کرده و پرداخت حداقلی حقوق، سفره های خالی آنها را خالی تر از دیروز ساخته است به ویژه اینکه همین 
بیماری کرونا، ماهی چندصد هزار تومان، هزینه ی مازاد بابت پیشگیری و درمان به خانواده های بازنشسته که در معرض خطر ابتال هستند، تحمیل کرده است و در این 

میان مسئوالن تنها وعده می دهند و عمل نمی کنند و....
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طلوع سپیدای امید در هتل وکیل کرمان
کرمان شناسی: گالبزاده، مدیر مرکز  یادداشتی به قلم استاد سید محمد علی 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

بر لزوم گسترش  با تاکید  امام جمعه کرمان 
فرهنگ مکتب سلیمانی گفت: تالش های این 

شهید موجب اتحاد مسلمانان شد.
در  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم  حجت 
فعالیت های  گذاری  سیاست  شورای  نشست 
اینکه  گفت:  کرمان  استان  در  مهدوی 
دستگاه های فرهنگی برنامه مدون و مشخصی 
باشند  داشته  سلیمانی  فرهنگ  توسعه  برای 
باید  زمینه  این  در  و  دارد  باالیی  اهمیت 

گام های عملی برداشته شود.
وی افزود: رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی با 

انسجام و خون خود موجب وحدت مسلمانان 
از  نشانه ای  اسالمی  جوامع  اتحاد  و  شده اند 

بستر سازی برای حاکمیت امام زمان است.
وی ادامه داد: باید موضوع مهدویت در جامعه 
در  ساز  جریان  فعالیت های  و  شود  تعمیق 
دستور کار قرار گیرد و ظرفیت های فرهنگی 

در این زمینه بیش از گذشته فعال شود.
حکومت  که  کرد  تاکید  کرمان  جمعه  امام 
به  باید  نهایت  در  ایران  انقالب  و  اسالمی 
حکومت امام زمان و عملیاتی شدن مهدویت 

ختم شود.

جدید  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور هاشم 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون  داداش پور، 
دانشجویان  امور  سازمان  رئیس  و  فناوری 

برگزار شد.
حجت االسالم حسن علیدادی، نماینده ولی 
کرد:  بیان  مراسم  این  در  کرمان  در  فقیه 
تغییر  جنس  ماده  عالم  و  دنیا  این  جنس 
بنابراین  ندارد  ماندگاری  و  است  تحول  و 
تحویل  روزی  دنیا  این  در  که  مقامی  هر 

می گیریم و روزی باید تحویل دهیم.
وی افزود: مهم این است که در دورانی که 
مدیریت می کنیم در ابتدا در پیشگاه خدای 
مردم  مقابل  در  سپس  و  تعالی  و  تبارک 

چگونه هستیم.
و  تودیع  بنده  افزود:  کرمان  جمعه  امام 

و  تودیع  اما  دیدم  متفاوتی  تکریم های 
میفتد  اتفاق  دانشگاه ها  در  که  تکریم هایی 
و  است  متفاوت  جاها  بقیه  با  جنسش 
مسئوالنی که مسئولیتی را بر عهده می گیرند 
ضمن اینکه شخصیت برجسته ای هستند و 
در دانشگاه کار کردند همه سعی شان را برای 

موفقیت مسئوالن جدید می گذارند.
همچنین حجت االسالم والمسلمین حمزه، 
مقام معظم رهبری  نمایندگی  نهاد  مسئول 
کرد:  بیان  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
انتظار ما این بود در این جلسه در خدمت 
زیرا  باشیم  هم  علوم  وزیر  گل  زلفی  آقای 
دانشگاه شهید باهنر کرمان جزء ده دانشگاه 

برتر در رتبه بندی کشوری قرار دارد.
وی افزود: مطالبه نهاد نمایندگی مقام معظم 
دانشگاه ها  و رؤسای  علوم  وزارت  از  رهبری 

این است که سند دانشگاه اسالمی را مورد 
توجه جدی قرار دهند.

اساتید  از ۵۰ درصد  ادامه داد: بیش  حمزه 
را  سند  این  هنوز  دانشگاه ها  از  بسیاری  در 
مطالعه نکرده اند در حالی که ساعت ها برای 

تدوین  این سند وقت گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: اگر سند را اساتید مطالعه 

فرهنگی،  حوزه های  در  آن ها  دید  کنند 
مدیریتی، آموزشی و غیره تغییر خواهد کرد 
سند  را  آن  نام  است  بهتر  دلیل  همین  به 

تحول در نظام آموزش عالی بگذاریم.
زحمات  از  مراسم  این  در  ایسنا  گزارش  به 
محمد علی طاهر تقدیر و حسین اکبری فرد 
به عنوان ریاست جدید دانشگاه شهید باهنر 

کرمان منصوب شد.
زاهدی،  محمدمهدی  است  ذکر  شایان 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
نماینده  حسن پور،  شهباز  اسالمی،  شورای 
مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
فرمانده  معروفی،  حسین  سردار  اسالمی، 
و  اساتید  از  جمعی  و  کرمان  ثاراهلل  سپاه 
این  در  دانشگاه  این  دانشکده های  رؤسای 

مراسم حضور داشتند.

رئیس پلیس فتا رفسنجان گفت: ۳ متهم که با تهیه 
دستگاه اسکیمر، بیش از ۷۰۰ میلیون ریال از حساب 
از ۷۲  در کمتر  بودند،  کرده  برداشت  مشتریان خود 

ساعت دستگیر شدند.
چند  مراجعه  پی  در  گفت:  بازماندگان  علی  سرگرد 
نفر به پلیس فتا رفسنجان و طرح شکایاتی مبنی بر 
در  موضوع  حسابشان،  از  اینترنتی  غیرمجاز  برداشت 

دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
اقدامات  و  بررسی ها  با  رابطه  این  در  گوید:  می  او 
نفر  چند  شد  مشخص  فتا  پلیس  ماموران  تخصصی 
در  آن  سازی  مخفی  و  اسکیمر  دستگاه  یک  تهیه  با 

پیشخوان یک کافه در شهر رفسنجان، هنگام دریافت 
اقدام  آن ها  رمز  و  کارت  گرفتن  با  مشتریان  از  وجه 
براساس  ادامه  از کارت ها کرده و در  برداری  به کپی 
اطالعات این کارت ها، اقدام به برداشت وجه از حساب 
همراه  گوشی  و  طال  اینترنتی  خرید  صورت  به  آنان 
می کنند. رئیس پلیس فتا شهرستان رفسنجان گفت: 
در این رابطه به رغم شگرد های خاصی که این افراد 
هنگام انجام خرید های اینترنتی به کار بسته بودند تا 
 ۳ شدند،  موفق  فتا  پلیس  ماموران  نشوند،  شناسایی 
متهم مرتبط با این کالهبرداری ها را شناسایی و آنان 
را کمتر از ۷۲ ساعت از شروع کالهبرداری های خود 

دستگیر کنند.
به گفته او در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک دستگاه 
اسکیمر، ۱۲ عدد کارت بانکی خام و همچنین اقالمی 
دیگر از جمله ۲ دست سرویس طال، ۵ دستگاه گوشی 

همراه و یک دستگاه لپ تاپ کشف شد.
 سرگرد بازماندگان می گوید: این ۳ متهم در تحقیقات 
به عمل آمده به برداشت بیش از ۷۰۰ میلیون ریال 
کردند  اعتراف  شیوه  همین  به  شهروندان  حساب  از 
که خوشبختانه با ورود سریع پلیس فتا به این مورد 
از وقوع کالهبرداری و برداشت های غیر مجاز دیگری 
که این باند به دنبال انجام آن ها بودند، پیشگیری شد.

پرونده  کالهبرداری،  این  با  رابطه  در  گوید:  می  او 
تشکیل شد و متهمان به مراجع قضایی  معرفی شدند. 
گوید:  می  رفسنجان  شهرستان  فتا  پلیس  رئیس 
اسکیمر ها دستگاه هایی ساختگی و شبیه دستگاه های 
برداری  کپی  بانکی  کارت های  از  که  هستند   pos
می کنند که در این خصوص از شهروندان می خواهیم 
گاو  کلید  منزله  به  را  خود  بانکی  کارت های  رمز 
به  رمز ها  ارائه  از  خودداری  ضمن  و  بدانند  صندوق 
دیگران، هنگام خرید از دستگاه های pos، خودشان 
رمز را وارد کرده و هیچ گاه رمز کارت خود را بر روی 

کارت بانکی یادداشت نکنند.

امام جمعه کرمان: 

دستگاه های فرهنگی برنامه مدون و مشخصی برای توسعه فرهنگ سلیمانی داشته باشند

حسین اکبری فرد رییس جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان شد

اعضای باند برداشت اسکیمری از حساب شهروندان در رفسنجان دستگیر شدند

در محور زرند به راور رخ داد؛

سه کشته در پی برخورد 

و حریق دو دستگاه تریلر 
رئیس اورژانس کرمان از ۳ کشته در پی برخورد و حریق دو دستگاه تریلر 
در محور زرند به راور خبر داد. دکتر صابری در خصوص جزئیات این حادثه 
بیان کرد:  به دنبال دریافت گزارش برخورد دو دستگاه تریلر در کیلومتر 
۴۵ محور زرند به راور )محدوده عیسی آباد( بالفاصله یک تیم فوریت های 

پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
صابری ادامه داد: جنسیت و سن جان باختگان این حادثه مشخص نیست.

برخورد پراید و مینی بوس در کرمان 

پنج مصدوم بر جای گذاشت
رئیس اورژانس کرمان از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد پراید و مینی بوس 
خبر داد. دکتر صابری در خصوص جزئیات این حادثه توضیح داد:  به دنبال 
دریافت گزارش برخورد سواری پراید و مینی بوس در ابتدای خیابان سید 
های  فوریت  تیم   ۲ بالفاصله  دی،   ۹ پل  از  بعد  خمینی)شهاب(  مصطفی 
پزشکی به محل حادثه اعزام شد. وی افزود: ۱ نفر از مصدومان در محل 
حادثه درمان سرپایی شد و ۴ مصدوم بعد از اقدامات درمانی مناسب توسط 
تیم های فوریت های پزشکی به مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر منتقل 
شدند. صابری ادامه داد: ۵ مصدوم این حادثه همگی َمرد و با رده سنی ۱۴ 
تا ۳۶ ساله می باشند. وی عنوان کرد: حال عمومی ۲ نفر از مصدومان این 

حادثه)نوجوان ۱۴ و ۱۷ ساله(وخیم گزارش شده است.

هیات ورزش روستایی کرمان در 

جمع برترین های کشور قرار گرفت
طبق ارزیابی فدراسیون، حوزه بانوان هیات ورزش روستایی استان کرمان، 

رتبه برتر کشور را در اجرای برنامه های فصل پاییز به خود اختصاص داد.
و  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیات  رئیس  نایب  ریاحی،  عذرا   
هیات های شهرستانی،  پیگیری  با  گفت: خوشبختانه  کرمان  استان  محلی 
به ویژه نواب رئیس بانوان، استان کرمان توانست رتبه برتر کشور را به خود 
با رویکرد جدید فدراسیون، نگاه ویژه ای به  اختصاص دهد. او می گوید: 
ورزش بانوان روستایی شده است که همکارانم در سراسر استان به بهترین 

نحو در این زمینه خدمت می کنند.
به گفته ریاحی، ارسال عملکرد در زمان خواسته شده، برگزاری جشنواره 
و مسابقه به مناسبت های مختلف، انجام طرح های ملی و... از جمله مالک 

ارزیابی انجام شده بود.

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه 
سرقت درصدر جرایم کشور سرقت است، گفت: 
سارقین  و  مجرمین  اطالعاتی  بانک  زودی  به 

استان کرمان تدوین خواهد شد.
بانک  تهیه  جلسه  در  قویدل  سیدمهدی 
بنا  کرد:  بیان  کرمان  استان  سارقین  اطالعاتی 
اولویتی استان را در  از جرایم  داریم پنج جرم 
دستور کار قرار داده و در این خصوص اقدامات 

تحلیلی، تحقیقی و اجرایی انجام دهیم.
از  اطالعاتی  بانک  تهیه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
بانک  تهیه  با  کرد:  تصریح  استان،  مجرمین 
گیری،  نتیجه  آمار؛  طبق  توان  می  اطالعاتی 
تحلیل و رصد موضوعات را انجام داده و بدنبال 
کوتاه  در  پیشگیرانه  برنامه های  اجرای  به  آن 

مدت و درازمدت پرداخت.
معاون  رویکرد  به  عنایت  با  کرد:  تاکید  قویدل 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  جدید 
و  اثرگذار  اقدامات  انجام  بر  مبنی  قضاییه  قوه 

زودبازده که مسئول سازی اجتماعی را در پی 
دارند و همچنین با توجه به اینکه اولویت اول 
کشور سرقت است، در این راستا نخستین اقدام 
کرمان  استان  سارقین  اطالعاتی  بانک  تهیه  ما 

خواهد بود. 
موفق  اجرای  به  سپس  قضایی  مقام  این 
محصوالت  و  پسته  سرقت  از  پیشگیری  طرح 
کشاورزی در استان کرمان نیز اشاره و یادآوری 
کرد: خوشبختانه این طرح با موفقیت حداکثری  
تبدیل  کشور  در  الگویی  به  و  انجام  استان  در 
و  اجتماعی  معاون  طوریکه  به  است،  شده 
خواستار  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
در  عمومی  صورت  به  طرح  این  شدن  اجرایی 

کل کشور هستند.
بسیاری  و  ناامنی  احساس  ادامه  در  قویدل   
ازدیاد  منفی  پیامدهای  از  را  دیگر  مشکالت 
سرقت بیان کرد و افزود: باید اجرای راهکارهای 
پیشگیری از سرقت در دستور کار همه دستگاه 

های ذی ربط قرار گیرد.

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  کل  دادگستری 
فراوانی  مساله  سارقین؛  اطالعاتی  بانک  تهیه 
ارتکاب جرم، مشخصات  نوع جرم، چگونگی  و 
بومی  آنها،  تاهل  وضعیت  افراد،  ای  شناسنامه 
شهرنشین  یا  حاشیه نشین  بودن،  بومی  غیر  یا 
سرقت  نوع  بودن،   طالق  فرزند  سارق،  بودن 
موردی  بودن،  بندی  غیر  یا  باندی  صورت  به 
یا مستمر بودن سرقت، سابقه کیفری افراد و...  

مورد نظر قرار خواهد گرفت.
آینده  ماه  یک  ظرف  حداکثر  کرد:  تاکید  وی 
مجرمین  و  سارقین  اطالعاتی  بانک  بایستی 
استان تهیه و از این ظرفیت به صورت کاربردی 
ضمن  شود،  استفاده  ها  سرقت  کاهش  جهت 
امنیتی،  اینکه در کنار پیشگیری های وضعی، 
انتظامی به سایر ابعاد پیشگیری نیز توجه داشته 
باشیم و به نوعی بر مسئول سازی، مطالبه گری 
و نظارت بر حذف مولفه های جرم تمرکز کنیم 
مشکالت  و  رسیده  مطلوب  نتیجه  به  موارد  تا 

بدون تعارف مطرح و پیگیری شود.
پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  رویکرد  قویدل 
را  کرمان  استان  دادگستری کل  وقوع جرم  از 
و  از همکاری  استفاده  به  مند  و عالقه  تعاملی 
مشارکت شهرستان ها عنوان و بیان کرد: در این 
طرح با همکاری همه دستگاه های مربوطه در 
مرکز استان و شهرستان ها در نهایت به صورت 
شناسایی  سارق  افراد  منسجم  و  شفاف  کاماًل 
میزان  و  امنیت  سطح  و  شده  رهگیری  و 

رضایتمندی مردم نیز ارتقاء خواهد یافت.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت 
معاون  بازداشت  و  دستگیری  از  کرمان  در 
شهرداری جیرفت به اتهام  پولشویی، اختالس 
و اخذ رشوه خبر داد و گفت: در این رابطه پنج 
متهم اعم از پیمانکار و کارچاق کن تحت تعقیب 

قضایی قرار گرفته اند.
کرد:  بیان  این خبر  تشریح  در  حسین سالمی 
بازرسی  سازمان  از  گزارشی  کسب  از  پس 

در  اقتصادی  جرائم  در خصوص  کرمان  استان 
شهرداری شهرستان جیرفت، بالفاصله رسیدگی 
به موضوع در دستور کار بازپرس ویژه رسیدگی 
به جرائم اقتصادی در دادسرای عمومی وانقالب 

جیرفت قرار گرفت.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه معاون شهردار 
بسر  زندان  در  موقت  بازداشت  قرار  با  جیرفت 
می برد، بیان کرد: در این پرونده معاون شهردار 

به اتهام  پولشویی، اختالس و اخذ رشوه و یک 
پولشویی،  در  مشارکت  اتهام  به  کن  کارچاق 
اختالس  در  معاونت  و  رشوه  اخذ  در  معاونت 

تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. 
پرونده  این  در  کرد:  اظهار  همچنین  سالمی 
سه پیمانکار  به اتهام پرداخت رشوه به کارمند 

دولت تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند. 
وی یادآور شد: معاون شهردار جیرفت سابقا در 

داشته  نیز حضور  سمت سرپرستی شهرداری 
و بخش عمده این جرایم در آن بازه زمانی رخ 

داده است.
که  مطلب  این  بر  تاکید  با  جیرفت  دادستان 
دارد،  ادامه  رابطه  این  در  تکمیلی  تحقیقات 
جهت  الزم  قضایی  دستورات  کرد:  اعالم 
این شبکه  عوامل  سایر  و دستگیری  شناسایی 

فساد نیز صادر گردیده است.

معاون  پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان:

از بانک اطالعات مجرمین برای کاهش جرایم استفاده خواهد شد

دادستان جیرفت تشریح کرد؛

جزییات پرونده فساد اقتصادی در جیرفت

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
قانون  1399/11/26موضوع  مورخه  دوم  هيات   139960319078011954 شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فتحعلي شهابي پور 
فرزند زلفعلي بشماره شناسنامه 2 صادره از بافت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 189 
مترمربع كه مقدار 15.75 متر مربع از ششدانگ عرصه ان متعلق به وقف است  تحت پالك 
انتهای  امام حسين)ع(  بلوار  اباد  در شرف  واقع  3كرمان  بخش  اصلي   2785 از  فرعي   319
كوچه سمت راست  خريداري از مالك رسمي آقاي حسن ايرانمنش محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/27 
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خلوت
 تنهایی

گاهی میان جمع و تنها می توان بود
همرنگ دریاها و صحرا می توان بود

در خلوت تنهایی از دنیا گریزان
خاری به چشم تنگ دنیا می توان بود

خورشید را در سینه پنهان کرد و گاهی
چون آسمان یکرنگ و زیبا می توان بود

مانند طفلی خفته در آغوش مادر
آسوده از نیرنگ فردا می توان بود
از مسجد و بتخانه  می رانند هرچند
در خلوت میخانه ترسا می توان بود

در سجده گاهی چشمها را می توان بست
با چشم دل محو ثریا می توان بود

مجنون که باشی باورت سخت است اما
دیوانه هم در بند لیال می توان بود

آدم شدن  بسیار دشوار است ،  آری
آدم ولی در  چشم حّوا می توان بود

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

شهردار کرمان تأکید کرد:

لزوم تهیۀ اطلس سرمایه گذاری شهر کرمان

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان کرمان تأکید کرد:

همکاری و تعامل بین دستگاه های اقتصادی استان برای ارتقای خدمات به مردم

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر خبر داد:

همکاری گل گهر سیرجان در راه آماده سازی تیم ملی مهارت جمهوری اسالمی ایران

و  شناسایی  تیم  است  الزم  گفت:  کرمان  شهردار 
کرمان  شهرداری  در  سرمایه گذاری  فرصت های  کشف 

فعال شود.
به گزارش کرمان آنالین، سعید َشعرباف، در جلسه ای 
که به منظور بررسی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری 
در محل سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمان برگزار 
سرمایه گذاری  پروژه های  ثبت  لزوم  بر  تأکید  با  شد، 
پروژه های  اطالعات  ثبت  افزود:  شهرداری،  سیستم  در 
به  ارائه  و  دقیق تر  محاسبات  برای  سرمایه گذاری 
سرمایه گذار و اعضای شورای شهر، با هدف نشان دادن 
این  و  دارد  ویژه ای  اهمیت  پروژه ها،  ثمردهی  میزان 

اطالعات باید با سبک بودجه ای نوشته شود.
تهیۀ  در  مشهد  شهرداری  تجربۀ  به  اشاره  با  شعرباف 
امالک،  تملک  و  سرمایه گذاری  غیرنقدی  بودجۀ  آلبوم 
یا  غیرنقدی  بودجۀ  آلبوم  تهیۀ  کرد:  خاطرنشان 
سال  چند  انتفاعش  یا  دارد؛  نتیجه  دو  سرمایه گذاری 
دیگر به ما می رسد مثل BOT یا مثل قردادهای اقاله 
است که سرمایۀ حاصل از آن در کمتر از یک سال به 

ما می رسد.
پایان  به  ساله  یک  معموالً  آلبوم ها  این  افزود:  وی 
نمی رسد و اطالعات آن باید سال بعد به روزرسانی شود.

مدت  در  خواست  مربوط  مدیران  از  کرمان  شهردار 
ثبت  قالب  و  فرم  تهیۀ  برای  سال جاری  از  باقی مانده 
تا در  اقدام کنند  اطالعات سرمایه گذاری در شهرداری 

سال آینده نهایی شود.

شعرباف بیان کرد: با پیشنهادهای موجود سرمایه گذاری 
برای آیندۀ شهرداری که در این جلسه مطرح شد، تقریباً 

موافقیم و پیشنهادهای جدید هم بررسی می شود.
وی یادآور شد: پیشنهادهای سرمایه گذاری متعددی به 
سمت شهرداری می آید، اما اغلب سرمایه گذاران اطالع 
دقیقی از فرصت های سرمایه گذاری و میزان ثمربخشی 

آنها ندارند تا بتوانند درست تصمیم گیری کنند.
شهردار کرمان با بیان اینکه ما باید به سرمایه گذاران 
اطالعات و جهت بدهیم، افزود: اطلس سرمایه گذاری در 
قیمت  زمین ها،  به  مربوط  اطالعات  شامل  باید  کرمان 
منطقه ای و کاربری باشد و بسته های اقتصادی ترکیبی 
تعریف  اطلس  این  در  را  پارک بازار  مجموعه های  مثل 

کنیم.
شعرباف بیان کرد: فرصت های سرمایه گذاری در شهر 
شوند؛  معرفی  و  امکان سنجی  شناسایی،  باید  کرمان 
استقبال  باشد،  داشته  را  اطالعات  این  اگر سرمایه گذار 

بیشتری خواهد شد.
»بلوار  راستای  در  فقط  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرمایه گذاری خوب  فرصت  چندین  جمهوری اسالمی« 
وجود دارد و درمجموع، حوزۀ سرمایه گذاری در کرمان 

خیلی فراتر از زمین های شهرداری است.
که   ۲۹۷۵ پالک  محدودۀ  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
مساحت ۲۵۰ هکتار از ۵۰۰ هکتار زمین شهرداری در 
این محدوده آزاد است، در فاصلۀ ۲۰۰ متری از راه آهن 
و ۵۰۰ متری از ترمینال مسافربری شهر کرمان قرار دارد 

که فرصت ویژه ای برای سرمایه گذاری دارد، اما متأسفانه 
به صورت روزانه در حال تصرف است.

برای  پیشنهاد  چند  کرد:  خاطرنشان  شعرباف 
»اقبال«  و  »حافظ«  خیابان  تعریض  در  سرمایه گذاری 
هم برای من آمده که این اقدام مشکل ترافیک شرقی-

غربی شهر کرمان را تا حد زیادی حل می کند.
وی با تأکید بر اجرایی تر بودن پروژه های سرمایه گذاری 
ُخرد، افزود: الزم است تیم شناسایی و کشف فرصت های 
سرمایه گذاری در شهرداری کرمان فعال شود و حتی اگر 

الزم است از بخش خصوصی کمک گرفته شود.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمان نیز 
در این جلسه بیان کرد: با توجه به مشکالتی که برای 
این  به  آمد،  پیش  کشور  در  کالن  سرمایه گذاری های 
به مشکل  بزرگ  که سرمایه گذاری های  رسیدند  نتیجه 
می خورند؛ بنابراین، سرمایه گذاران، امروز سرمایه گذاری 
دقیق  مسئولیت های  بار  زیر  و  می دانند  توافق  نوعی  را 

نمی روند.
زمان بر  را  سرمایه گذاری  کار  طاهری،  عبدالهادی 
از مهم ترین آسیب هایی که  یکی  یادآور شد:  و  دانست 
در دورۀ مدیریتم حس کردم، جابه جایی کارشناسان و 
نیروها بوده است که باعث معلق ماندن پروژه ها و تضرر 

شهرداری می شود.
کرمان  شهرداری  سرمایه گذاری  سازمان  مدیرعامل 
حوزه های  در  متخصص  نیروهای  اختصاص  کرد:  بیان 
و  اقتصادی  تحلیل  جهت  اقتصادی  و  سرمایه گذاری 

امکان سنجی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری بسیار 
ضروری است.

طاهری، همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده توسط 
پروژه های  کرمان،  شهرداری  سرمایه گذاری  سازمان 
و  آینده  برای  پیشنهادی  پروژه های  اقدام،  دست  در 
در  سرمایه گذاری  راه  سر  بر  موجود  موانع  و  مشکالت 

پروژه های شهری ارائه کرد.
شهرداری  بودجه  و  برنامه  مدیر  امیرشکاری،  مرتضی 
پروژه های  انعکاس  عدم  جلسه،  این  در  هم  کرمان، 
مشکل  یک  را  شهرداری  سیستم  در  سرمایه گذاری 
دانست و تأکید کرد: اطالعات پروژه های سرمایه گذاری 
شهرداری  اموال  جزو  و  شهرداری  کاری  بیالن  جزو 

محسوب می شوند و باید ثبت شوند.
کار  این  برای  داخلی  شیوه نامۀ   یک  باید  افزود:  وی 

بنویسیم و اعمال شود.

مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست 
بین  تعامل  و  همکاری  بر  کرمان  استان 
دستگاه های اقتصادی استان برای ارتقای 

خدمات رسانی به مردم تأکید کرد.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
 ، پور  زینل  ، حمید  کرمان  استان  مالیاتی 
در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
گسترده  های  همکاری  به  اشاره  با  استان 
بین دستگاه های اقتصادی استان  به ویژه 
نظام  کرد:  خاطرنشان  مالیاتی  حوزه  در 

دیگر  همیاری  و  حمایت  بدون  مالیاتی 
تواند  نمی  حاکمیتی  و  دولتی  های  بخش 
کشور  عمومی  درآمدهای  رشد  ساز  زمینه 

شود.
های  دستگاه  با  تعامل  اینکه  بابیان  وی 
اجرایی همکار از اولویت های مهم اداره کل 
امور مالیاتی استان است ، بر لزوم همکاری 
بین بخشی به منظور مقابله با فرار مالیاتی 

و تسهیل امر وصول مالیات تاکید کرد.
استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست 

میان  در  اعتماد  فضای  ایجاد  کرمان 
را  دوسویه  تعامل  پایه  بر  مالیاتی  مودیان 
مهم برشمرد و گفت : در چهارچوب قانون 
حداکثر تالش خود را درجهت رفع مشکل 

فعاالن اقتصادی خواهیم نمود.
اعمال  با   : کرد  تصریح  پور  زینل 
مدیریت هدفمند، دسته بندی و تمرکز بر 
تالش  و  مالیاتی  بزرگ  و  مهم  پرونده های 
در جهت وصول معوقات می توان اهداف و 

برنامه های سازمان را تحقق بخشید.

در ادامه این دیدار، مدیرکل امور اقتصادی 
و دارایی استان نیز ضمن تقدیر و تشکر از 
مالیاتی  امور  مجموعه  و  مدیرکل  همکاری 
در زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی ، گفت: 
یکی  عنوان  به  باید  را  مالیات  شک  بدون 
های  مولفه  ترین  اساسی  و  ترین  اصلی  از 

توسعه پایدار در کشور دانست.
تعامل  و  همکاری  از  نژاد  سلطانی  صادق 
رفع  هدف  با  متولی  های  دستگاه  خوب 
مالیات  بخش  در  ویژه  به  جاری  مشکالت 

خبر داد و افزود : مالیات به عنوان یکی از 
منابع درآمدی دولت همواره در  مهمترین 
داشته  ای  ویژه  توسعه جایگاه  برنامه های 

است.
استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
از  حمایت  راستای  در   : کرد  خاطرنشان 
به  کنیم  می  تالش  مالیاتی  امور  اقدامات 
تصمیم مناسب و مشترکی دست یابیم که 
هم اهداف کالن نظام مالیاتی و هم مصالح 

استان تامین شود.

سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون 
گل  معدنی  و  صنعتی  شرکت  انسانی 
برای  شرکت  این  همکاری  بر  گهر 
آماده سازی تیم ملی مهارت جمهوری 

اسالمی ایران خبر داد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، 
در جلسه هم اندیشی مشترک با حضور 
محمدرضا جهانگیری مدیرکل آموزش 
فنی وحرفه ای استان، راز معاون دفتر 

و  مهارت  المللی  بین  و  ملی  مسابقات 
مجید علیدادی معاون توسعه مدیریت 
بر  گهر  گل  شرکت  انسانی  منابع  و 
راه  در  مشترک  آموزشی  همکاری 
اماده سازی تیم ملی مهارت جمهوری 
مسابقات  به  اعزام  برای  ایران  اسالمی 
تاکید  چین  ۲۰۲۲شانگهای  جهانی 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  شد. 
انسانی شرکت گل گهر در این جلسه 
گفت: در شرکت های صنعتی و معدنی 

که خالقیت، تعهد و مدیریت هزینه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، ارزش 
بیشتر  مراتب  به  انسانی  نیروی  های 
می  شرکت  اصلی  سرمایه  و  است 
ما  مدت  بلند  برنامه  افزود:  وی  باشد. 
آینده نگری پرورش و شناسایی نیروی 
را در دستور  ای  ماهر و حرفه  انسانی 
کار داریم که بایستی نگاه کالن به آن 
شود و با تعامل با آموزش فنی و حرفه 
ای و مراکزدانشگاهی  این موضوع در 

ملی  مسابقات  و  است  پیگیری  حال 
راستا  این  در  مناسبی  زمینه  مهارت 
و  فنی  آموزش  مدیرکل  بود.  خواهد 
به  اشاره  با  کرمان،  استان  ای  حرفه 
مراکز  در  ما  کارگاه های  اکثر  اینکه 
دولتی رایگان بوده و درخواست داریم 
این  از  و  کارگاه ها  این  از  ما  جوانان 
کار  بازار  کنند گفت:  استفاده  ظرفیت 
شدت  به  رشته ها  از  برخی  در  استان 
عدم  صورت  در  و  دارد  نیاز  آنها  به 

مراجعه جوانان هم استانی، بنگاه های 
اقتصادی و کارآفرینان کرمانی مجبور 
سایر  از  را  خود  کار  نیروی  هستند 

استان ها تامین کنند.
وی با بیان اینکه اردوی آماده سازی 
بهمن   ۲۵ از  مهارت  جهانی  مسابقات 
کرمان  استان  در  رشته   ۲۸ با  ماه 
آغاز خواهد شد افزود: نفرات برگزیده 
جهانی  مسابقات  به   ۱۴۰۱ مهرماه 

شانگهای اعزام خواهند شد.

یادداشت: 

خیال محال
باید فراموشت کنم اما دریغ 

دنیای من بی خنده ات فردا ندارد بنشین که 
لبریز از نگاهت پر بگیرم. در کوچ و تبعید 
چشم  در  غیرواقعی  دنیای  نمیرم.  پرستوها 
اینجا  نیست.  اما  باشد  بهشتم  هایت می شد 
باید فراموشت کنم دیگر عزیزم تا زندگی 
از گم شدن خالی بماند. تو نیستی خیالت در 
سرم می جوشد و من خورشید را در سمت 
باید  انتخاب من بودی  تو پیدا می کنم. تو 
دانم  نمی  از جان می گذشتم. حاال  برایت 
به ساز کیستی؟ کانون پرواز کیستی؟ حاال 
در این جهان بزرگ گم شدی و غریبه ای 
همچون مردم شدی و باید از تو گم شوم. 
خودم برای خودم مرهم شوم، دشت مریم 
شوم، آب زمزم شوم که دل را جال دهم، 
شهر را صفا دهم، درد را دوا دهم که هیچ 
با ما نیست.  کس در راه نیست، هیچ کس 
نیست.  فردا  زندگی  امروزست،  زندگی 
با خودم دریابم. تویی که از  باید خودم را 
از من هم خواهی گذشت.  دل گذشته ای 
نیامده بودی که رفتنت را غم بخورم. برخی 
آدم  بعضی  گذاشت.  کنار  باید  را  آرزوها 
به  از یک جایی  نداشت.  راباید دوست  ها 
باشند  پابستگی  هایم  دلبستگی  نباید  بعد 
وگرنه فراموش می کنم و هر آتشی را در 
خودم خاموش می کنم. سر به خیابان خودم 
می گذارم، پا به بیابان خودم می گذارم به 
زندگی  هستند  کنارم  که  هایی  آدم  خاطر 
می کنم نه برای ارابه هایی که نان خودشان 
را می خورند و فقط صدایشان برای ماست. 
فراموشت می کنم ای خیال محال، ای قصه 
ی دروغ تو را تا ابد کنار می گذارم چرا که 
غریبانگی های خودم را بهتر از این دوست 
را  تو وجودم  و خیاالت  دارم که محاالت 

آزار دهد.
دلبستگی ها در خطر سودی ندارد 

این آتش افروخته دودی ندارد 
باید فراموشت کنم اما دریغ 

دنیای ما با عشق کمبودی ندارد 

به قلم
مهناز سعید
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نشر آفتابکاران منتشر کرد؛

در سکوِت حرف هایمان؛ داستانی مادرانه
رمان »در سکوِت حرف هایمان« نوشته سیمونا 
نشر  سوی  از  عربشاهی  هدا  ترجمه  با  اسپاراکو 

آفتابکاران به بازار کتاب رسید.
سکوِت  »در  رمان  در  اسپاراکو  سیمونا   
حرف هایمان« که به تازگی با ترجمه هدا عربشاهی 
و به همت نشر آفتابکاران به چاپ رسیده است، از 
احساسات مادرانه می گوید و آنچه هر فرزندی در 
طول زندگی از عشق و عالقه مادر به خود درک 

می کند و می بیند، روایت می کند.
اسپاراکو،  سیمونا  که  آمده  ناشر  توضیح  در 
نویسنده ایتالیایی زمانی که با کنجکاوی، خبری 
را درباره حادثه آتش سوزی برج ِگرنفل لندن در 
روزنامه ها می خواند، نمی دانست طرح اولیه رمان 

خالقش  ذهن  در  را  حرف هایمان«  سکوِت  »در 
خواهد زد.

او داستان مادرانی را در این کتاب روایت می کند 
که نیاز دارند برای احساسات مادرانه شان صدایی 
رمان  این  در  که  بیابند. صدایی  وجود  ابراز  برای 
خود  که  اسپاراکو  است.  شنیدن  قابل  وضوح  به 
مادر دو فرزند است با الهام از شعری تحت عنوان 
»اولین و آخرین نام« معتقد است اولین نامی که 
از  نامی که پیش  نیز آخرین  و  زبان می آوریم  بر 
حوادث  است.  »مادر«  می بریم  پناه  آن  به  مرگ 

داستان در برلین آلمان می گذرد.
روزنامه نگار  و  نویسنده  مترجم،  عربشاهی،  هدا 
زبان  از  را  حرف هایمان«  سکوت  »در  رمان 

به  ترجمه  حق  است.  کرده  ترجمه  ایتالیایی 
ادبی »ویکلی َستال«،  آژانس  را  این رمان  فارسی 
مالک کپی رایت آن، به نشر آفتابکاران واگذار کرده 

است.
 جایزه ادبی DeA Planeta  ایتالیا در سال 
2019 به سیمونا اسپاراکو برای نوشتن این رمان 
تعلق گرفت. جایزه ادبی د پالنتا در اسپانیا بیش از 
هفتاد سال اعتبار دارد و از سال 2019 در ایتالیا 

هم برگزار می شود.
نوشته سیمونا  »در سکوت حرف هایمان«  رمان 
هزار   68 قیمت  به  صفحه،   246 در  اسپاراکو، 
تومان، در قطع رقعی، جلد شومیز، با ترجمه هدا 
عربشاهی و از سوی نشر آفتابکاران به چاپ رسید.

نوشتاری درباره آثار ژول ورن؛

ژول  ورن سعی می کرد آینده علم را حدس بزند

نشر گیلگمش منتشر کرد؛

"درآمدی بر مطالعات سینمایی«؛ صفر تا صد فیلم به زبان ساده

مترجم آثار ژول ورن می گوید که او خالق بود و مطالعات 
در  بزند؛  حدس  را  علم  آینده  می کرد  سعی  او  داشت.  زیادی 
نتیجه تخیالتش روی هوا نیست و بر پایه علوم آن دوران بوده 

است.
 بدون شک بخشی قابل توجهی از خاطرات دوران کودکی ما 
با کتاب های جذاب و فراموش نشدنی ژول ورن )1828-1905( 
فرسنگ  هزار  »بیست  همچون  کتاب هایی  است؛  خورده  گره 
زیر دریا«، »دور دنیا در 80 روز« و... که بدون شک، فراتر از 
این نویسنده  آثار  اما چرا؟ چه جادویی در  رمان و داستان اند. 
فرانسوی وجود دارد که با گذشت بیش از یک قرن، همچنان 

برای مخاطبان نسل جدید، خواندنی و جذاب اند؟
در  است که  ژول ورن  آثار  مترجمان  از  یکی  فرزانه مهری،   
این  از  کتاب  چهار  ققنوس،  نشر  دعوت  به  و  اخیر  سال های 
نویسنده را ترجمه کرده است. او در توضیح ویژگی این آثار و 
راز ماندگاری شان می گوید: »ژول ورن با کمک هتزل )ناشر آثار 
ژول ورن( بابی را باز می کنند که کتاب های آموزشی را در اختیار 
عموم مردم قرار دهند. این آثار تنها متعلق به کودکان نبود و 
به همه مردم اختصاص داشت.« و اینکه: »آن ها نمی خواستند 
فقط آثار تفریحی خلق کنند؛ بلکه سعی داشتند با کتاب هایی 

که منتشر می شود، فرهنگ عموم مردم را گسترش دهند."
در ادامه نظرات فرزانه مهری را بخوانید...

یکی از ویژگی های مهم آثار ژول ورن عامه فهم بودن آن هاست. 
آثار او بسیار جذاب است و از همان ابتدا بسیار پرفروش بودند. 
نویسندگان  پیشگامان  را جزء  ورن  ژول  آن که  بر  عالوه  یعنی 
فرهنگ  کتاب های  پیشگامان  از  را  او  می دانند،  تخیلی  علمی 

عامه نیز می دانند.
که  می بینید  کنید،  کنکاش  و  مطالعه  ورن  ژول  آثار  در  اگر 

و  نویسنده ها  چه  گرفته اند؛  تاثیر  او  آثار  از  نویسندگان  اغلب 
فیلم سازانی که در ژانر علمی تخیلی کار کردند و چه نویسندگان 
کتاب های مصور که اواسط قرن بیستم در آمریکا بسیار باب شد 
مانند »سوپر من«، »بت  فیلم هایی ساختند  آن ها  اساس  بر  و 
فوق العاده  قدرت های  که  تخیلی  شخصیت های  تمام  و  من« 
دارند. اغلب نویسندگان این آثار تحت تاثیر آثار ژول ورن بودند. 
در واقع همه این ها کسانی بودند که در کودکی آثار ژول ورن 
را خواندند. بسیاری از آن ها نیز اذعان دارند که وام دار ژول ورن 

هستند. 
او عالوه بر این که یک سری داستان نوشته که مفرح و جذاب 
بودند و ماجراهای شگفت انگیزی در خود داشتند و می توانستند 
برای کودکان ایجاد هیجان و جذابیت کنند، بُعد آموزشی هم 
در  یعنی  است.  اهمیت  حائز  بسیار  مساله  این  که  داشته اند 
بابی  ورن(  ژول  آثار  )ناشر  هتزل  کمک  با  ورن  ژول  حقیقت 
را باز می کنند که کتاب های آموزشی را در اختیار عموم مردم 
قرار دهند. این آثار تنها متعلق به کودکان نبود و به همه مردم 

اختصاص داشت. به این معنا که اطالعات جغرافیایی، اطالعات 
زیست شناسی و حتی مباحثی در رابطه با علوم زمین شناسی و 
فیزیک و... را به زبان ساده و طی یک سری داستان  در اختیار 
ارتقای  حقیقت  در  ناشر  هدف  بنابراین  می گذاشتند.  مردم 
فقط  نمی خواستند  دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  مردم  فرهنگ 
با کتاب هایی که  داشتند  بلکه سعی  تفریحی خلق کنند؛  آثار 
منتشر می شود، فرهنگ عموم مردم را گسترش دهند. به همین 
این  بررسی  با  هستند.  مهم  بسیار  ورن  ژول  کتاب های  خاطر 
مساله می بینید که در نیمه دوم قرن نوزدهم، ژول ورن و ناشر 
برای  الگویی  را  آن  می شود  و  دادند  انجام  عظیمی  کار  او چه 
کابردهای  مساله  این  بی شک  گرفت.  نظر  در  دیگر  کارهای 

بسیاری می تواند داشته باشد و مثمر ثمر واقع شود.
 ژول ورن بسیار مطالعه می کرد؛ یعنی فقط تخیل نمی کرد. 
بود.  مطالعه  حال  در  روز  دیگر  نصف  و  می نوشت  روز  نصف 
خواندن  مشغول  یا  می پرداخت  مطالعه  به  کتابخانه  در  یا  او 
بدانید که ژول  ورن، مشترک  است  بود. جالب  نشریات علمی 
او  است.  بوده  دوران  آن  جغرافیایی  و  علمی  نشریات  بیشتر 
یک جورهایی مثل یک کارگر کار می کرد، تمام این مطالب را 
می خواند، مطلب تهیه می کرد و مسلما وقتی یک نفر تمام این 
مطالب علمِی روز را مطالعه کند و در ضمن، یک نویسنده خالق 
ببیند  بگذارد و  پا جلوتر  باشد، طبیعی  است که یک قدم  هم 
مسائل علمی یا سوژه هایی که درباره آن ها می نویسند، در آینده 
همان طور  علوم  این  مطالعه  با  او  حقیقت  در  هستند.  چگونه 
و  علمی  کتاب های  تا  می کرد  سعی  بود،  خواسته  ناشرش  که 
داستانی تهیه کند؛ اما چون خالق بوده، سعی می کرد حدس 
بزند؛ به این معنا که قرار است چه اتفاق هایی رخ دهد. در نتیجه 

تخیالتش روی هوا نیست و بر پایه علوم آن دوران بوده است.

با  سیکوف،  اد  نوشته  سینمایی«  مطالعات  بر  »درآمدی  کتاب 
ترجمه ای از بشیر سیاح و از سوی نشر گیلگمش روانه بازار کتاب شد.
 اد سیکوف در کتاب »درآمدی بر مطالعات سینمایی« که به تازگی 
با ترجمه بشیر سیاح و از سوی نشر گیلگمش منتشر شده است، با 
روایتی ساده، روان و یکدست، عناصر اساسی فیلم را به تفضیل بیان 
می کند و به تعدادی از عوامل اساسی فیلمسازی همچون نورپردازی، 

استفاده از رنگ و صدا، تدوین و روایت می پردازد.
نویسنده در »درآمدی بر مطالعات سینمایی« که با موضوع سینما 
و تئاتر و در مبحث فن سینما ارائه شده است، با توصیف یک به یک 
نکات موردنظر در این حوزه، از خواننده ای که تنها تماشاگر فیلم است، 
منتقدی فعال پرورش می دهد. بنابراین این اثر عالوه بر هنرجویان و 
فعاالن فیلم سازی، تماشاگران و دوستدارن سینما را نیز مخاطب قرار 

می دهد.
عامه  فرهنگ  و  فیلم  تئوری  فیلم،  تاریخ  دوره های  به  کتاب  این 
عملی،  توصیه های  اصلی،  مفاهیم  همچون  مسایلی  و  پرداخته 

بخش های فنی و زیباشناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

مباحثی  به  سینمایی«  مطالعات  بر  »درآمدی  کتاب  در  سیکوف 
در  تا  می کند  خواننده کمک  به  روایت  نوع  اما  می پردازد؛  آکادمیک 
ادامه با زبان رسمی، پیکره فیلم و تکنیک های تحلیل فیلم آشنا شده 

و قادر به بررسی مشکالت اصلی فیلم ها باشد.   
 در توضیح ناشر آمده است:

آشنایی  الفباست؛  کتاب  همچون  سینمایی  مطالعات  بر  "درآمدی 
این  تازه کارها هستند. در  به زبان ساده. و مخاطبان آن  با سینمایی 
کتاب، مسائل ساده بیان شده اند، به این معنا که اطالعات عرضه شده 
سر راست اند و به کار همه دانشجویانی می آید که مشتاق فراگیری اند.

که  فیلم هایی  است؛  روایی  سینمایی  فیلم های  درباره ی  کتاب  این 
داستان های خیالی را روایت می کنند و زمانی بین نود دقیقه تا سه 
یا سه ساعت و نیم دارند. تمرکز این کتاب بر جنبه هایی از فرم فیلم 
برای خلق  فرمی  ابزار  و فنی سینما و همچنین  انتقادی  زبان  است؛ 

معانی بیانگرانه به جریان می افتد.
درآمدی بر مطالعات سینمایی عناصر اساسی و مرسوم تحلیل فیلم 
را در برمی گیرد. از مفاهیم بیان گرانه در هر تصویر گرفته تا شیوه هایی 

روایی  ساختارهای  از  می کنند؛  پیدا  ارتباط  یکدیگر  به  تصاویر  که 
فیلم نامه ها گرفته تا اطالعاتی پایه ای درباره ی فیلم برداری، جلوه های 
ویژه و صدا. فصل آخر راهنمای گام به گامی است برای نوشتن مقاله ای 

نهایی درباره ی هدفی که این کتاب به  خاطرش نوشته  شده است."
در برشی از کتاب می خوانیم:

آستروک،  الکساندر  سینما،  نظریه پرداز  و  منتقد   1948 سال  "در 
به  تا توصیفگر شیوه ای باشد که  اصطالح دوربین-قلم را به کار برد 
موجب آن کارگزدان از دوربین، صدا، نور و مواردی از این دست به 
ابزارهایی برای نوشتن و خودبیانگری استفاده می کند. برای  مثابه ی 
آستروک خلق فیلم همانند نوشتن رمان یا سرود بود: نه تنها عملی 

خالقانه، بلکه بسیار هم شخصی بود.
او این ایده را مردود دانست که کارگردان فیلم صرفا یک فیلم نامه ی 
را  آن  مندرج  توضیحات  براساس  و  انتخاب  را  شده  پیش نوشته  از 
فیلم برداری می کند. در عوض، او معتقد بود که بهترین کارگردان ها 
فیلم نامه صرفا  و  بدیع و شخصی خلق می کنند  آثار هنری ای کامال 

طرحی برای داستان، پیرنگ، دیالوگ و شخصیت هاست."

اد سیکوف، محقق و نویسنده آمریکایی متولد 1957 در پنسیلوانیا 
دانشگاه  از  دکتری  مقطع  در  انگلیسی  زبان  رشته  فارغ التحصیل  و 
دانشکده  همچون  دانشگاه  و  دانشکده  چندین  در  او  است.  کلمبیا 
کلرادو، دانشگاه کلمبیا و دانشکده هاورفورد مطالعات فیلم را تدریس 
نمایشی  کمدی های  هسیتریک:  »خنده  کتاب های  است.  کرده 
آمریکایی دهه 1950«)1994(، »در بلوار غروب: زندگی و زمانه بیلی 
وایلدر«)19998( و »آقای استرنج الو«)2002( از جمله آثار سیکوف 

هستند.
اف.  بر  کمبریج  »مقدمه  بوردول)2016(،  دیوید  نوشته  "نقال ها« 
بر  »درآمدی  و  کرنات)2007(  کرک  نوشته  جرالد«  فیتز  اسکات 
مطالعات سینمایی« نوشته اد سیکوف)2020( از آثار ترجمه ای بشیر 

سیاح به شمار می آید.
کتاب »درآمدی بر مطالعات سینمایی« نوشته اد سیکوف، در 290 
با  شومیز،  جلد  رقعی،  قطع  در  تومان،  هزار   108 قیمت  به  صفحه، 

ترجمه بشیر سیاح و به همت نشر گیلگمش به بازار کتاب رسید.
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روایتی از فروغ فرخزاد برای نوجوانان

آشنایی با صنعت دستی و سنتی کجاوه بافی و کاربرد آن

 ناهید معتمدی در نوشتاری به معرفی و 
بررسی کتاب »قرار با ستاره ۵، فروغ فرخزاد« 

به کوشش زهره مسکنی پرداخته است.
پژوهشگر  مدرس،  این  ایسنا،  گزارش  به 
سالروز  با  همزمان  کودک  ادبیات  منتقد  و 
درباره  یادداشتی  در  فرخزاد  فروغ  درگذشت 
به  فرخزاد«  فروغ   ،۵ ستاره  با  »قرار  کتاب 

کوشش زهره مسکنی نوشته است:
"پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است".
درگیر  پویایی،  باز  متن  یا  ویژگی یک شعر 
نگاه  است.  شناخت  و  معنا  حوزه  در  شدن 
تیزبین و ذهن فعال و قوی هنرمند در دیدن، 
گزینش موضوع و محتوای آثار از عوامل مهم 
که  است  باکیفیت  اثر  یک  آفرینش  و  خلق 
ارتباط  نوجوان  و  با مخاطب کودک  می تواند 
برقرار کند. نویسندگان باید با خلق آثارشان 
آگاهی  به  را  خود  مخاطبان  ذهنی  اطالعات 
تبدیل کنند و به شناخت برسانند. کتاب )آثار 
هنری، داستان و شعر و ... ( باید ابزاری باشد 
که اندیشیدن بیشتر را در کودکان و نوجوانان 
تقویت کننده  و  محرک  کتاب  کند،  تقویت 
است  پلی  اثر  تخدیرکننده.  نه  است  حافظه 
می تواند  موفق  اثر  هنرمند،  و  مخاطب  بین 
نگرش  وجود  کند.  برقرار  ارتباط  مخاطب  با 
فلسفی هنرمند و چندبعدی نگاه کردن به هنر) 
داستان، شعر، تصویر( باعث برانگیخته شدن 
با مخاطب می شود.  روانی  و  ارتباط ذهنی  و 
اثری  ایستا و مکانیکی  و پرورش  در آموزش 
وجود  درسی  کتاب های  در  معاصر  ادبیات  از 
مثله  و  نوع گزینشی  اگر هم هست،  و  ندارد 
کردن متن، کودک و نوجوان را برنمی انگیزد. 
حال آن که کودکان باید با مطالعه آزاد و وجود 
ادبیات معاصر در کتاب های درسی به ادبیات 

عالقه مند شوند و آن را بشناسند.
آثاری  نبود  علت  به  کنونی  شرایط  در 
مجموعه  گویا  نشر  نوجوانان،  با  هماهنگ 
پروژه ای  را منتشر کرده که  با ستاره«  »قرار 
است در معرفی شاعران و نویسندگان معاصر. 
نوجوانان امروزی عالقه مند به مطالعه داستان 
و شعر با سطح آگاهی و اطالعات و شناختی 
که از جامعه و جهان دارند، چون آثار مربوط 
به گروه سنی خود آن ها را راضی نمی کند به 
فاصله  که  چرا  دارند  گرایش  بزرگساالن  آثار 
آثارشان  با مخاطب  نگاه و دید هنرمندان ما 
تشبیهات  واژگان،  تنگ  دایره  یا  است  بسیار 
زبان  و  مفاهیم سطحی  تکراری،  و  کلیشه ای 
بزرگسال توجه آن ها را جلب نمی کند. برای 
با  نوجوانان  آشنا شدن  آن ها  بیشتر  شناخت 
ایران زمین  معاصر  فرهنگ  و  ادب  مشاهیر 

نویسندگان  آثار  و  زندگی  روی  پژوهش هایی 
شده  منتشر  و  چاپ  و  انجام  معاصر  شاعران  و 
پژوهشگران  و  گویا  نشر  قدردان  دارد  جا  است. 
مثبتی  قدم  که  باشیم  ستاره«  با  »قرار  پروژه  
در آشنایی نوجوانان با چهره های ادبی، فرهنگی 
برداشته اند. تاکنون دو سری از این مجموعه در 
باال  به  سال   ۱۴ کودکان  برای  جلد   ۱۷ قالب 
منتشر شده است. قالب کتاب ها به سبک بوک 
 – به کتاب  (، و معروف   bookazine( آزین
مجله است. شماره پنج مجموعه »قرار با ستاره«، 
به کوشش خانم زهره مسکنی، به معرفی فروغ 
ایران  فرهنگ  و  از ستاره های هنر  یکی  فرخزاد 
چهره  برجسته،  شاعر  است.  یافته  اختصاص 
هنری، فیلمساز، مترجم، بازیگر، مستندساز که از 
او پنج دفتر شعر به چاپ رسیده و سروده هایش 

به چندین زبان ترجمه شده اند.

و  خودمحوری  از  دور  به  مسکنی  خانم 
زندگی  روند  و  سیر  به  کاربردی  شکل  به 
هنری،  و  فکری  انگیزه  فروغ،  خانوادگی  
و  اجتماعی  فرهنگی-  هنری،  فعالیت های 
آثارش در زمینه های مختلف با نگاهی نسبتاً 
به  دیگران  نگاه  از  را  او  و  می پردازد  جامع 
ضمن  کرده  سعی  او  می شناساند.  مخاطب 
رعایت خط قرمزهای حوزه نشر توجه الزم را 
به مناسبت های کودک و نوجوان داشته باشد. 
تنظیم  بخش  سه  در  فرخزاد«  »فروغ  کتاب 
شده است؛ بخش اول نگاهی اجمالی و نسبتاً 
جامع به زندگی خانوادگی فروغ دارد و او را 
که  دوم  بخش  می کند.  معرفی  مخاطب  به 
صفحات بیشتری از کتاب را دربرمی گیرد، به 
فعالیت ها و آثار شعری فروغ، معرفی کتاب ها 
ویژگی های  از  و  پرداخته  او  اشعار  منتخب  و 
در حد  تعاریفی  قالب  و  گونه  فرم،  در  اشعار 
مثال  با ذکر  با مخاطب  و هماهنگ  شناخت 
آورده است و محتوای شعر »ایمان بیاوریم« 
او را در یک پاراگراف تحلیل کرده که ذهن 
مخاطب نوجوان را به چالش می کشد و در او 
کنجکاوی و اشتیاق برای خواندن کامل اشعار 
فروغ ایجاد می کند تا مخاطب خود به درک 
ارزش هنری و محتوایی شعر فروغ برسد. در 
مستند  کارهای  فیلم،  با  مخاطب  فصل  این 
تاریخچه، سیر ساخت و موضوع آن ها  فروغ، 
آشنا می شود و انگیزه ای برای پیگیری و دیدن 
فیلم برای نوجوان به وجود می آید و او را با 
براین  عالوه  می سازد.  آشنا  جهانی اش  چهره 
مخاطب با داستان ها، ترجمه ها، گفت وگوها و 
سفرنامه ها با گستره فعالیت های هنری- ادبی 
به  توجه  با  و  می شود  آشنا  فروغ  فرهنگی  و 
نگاه چندبعدی، خالق و پرسشگر او درمی یابد 

که فروغ چهره ادبی- فرهنگی ماندگار است 
و در تمام آثارش عشق و زندگی موج می زند.
دست هایم را در باغچه می کارم                    

سبز خواهد شد، می دانم، می دانم
در این فصل مخاطب ضمن آشنایی با آثار 
و  آثار  در  زندگی  و  عشق  درونمایه  فروغ، 
رویکرد جسورانه اش در بیان خواسته هایش پی 
می برد و این که لحن و سبک فروغ منحصر به 
فرد و تنها شاعر مستقل و اجتماعی است که 
با زبانی شیوا و سری پرشور آن چه در ذهن و 
سرش می گذرد، بیان می کند و در غمبارترین 
آن  و حقیقت های  زندگی  به  اشعارش عشق 
و  سبز  زندگی  نوید  همواره  و  می زند  موج 

رستن های ماندگار می دهد.
دیگران  نگاه  کتاب،  پایانی  و  سوم  بخش 
فروغ است که جنبه های گوناگون  به  نسبت 
را  فروغ  چندبعدی  چهره  از  شگفت آوری  و 
و  کلی  دیدی  کل  در  کتاب  بازمی گشاید. 
گزینش  می دهد،  مخاطب  درخور  شناختی 
چهره ها ملموس و مناسب است اما بهتر بود 
رنگ  دلیل  به  و  صفحه  بوم  و  طرح  در  اگر 
کاغذ و طرح های خاکستری آن ها که از ابعاد 
بیشتری  توجه  است،  کاسته  زیبایی شناسی 
روحیه  با  و  ملوس تر  و  تا چشم نوازتر  می شد 

نوجوان امروزی سازگارتر باشد.
ادبیات  در  پژوهش ها  این گونه  خالی  جای 
و  گویا  نشر  برای  و  می شود  حس  ما 
دست اندرکاران پروژه »قرار با ستاره« آرزوی 
توفیق داریم و امید است با انتشار آثار مناسب 
بیشتری  قدم های  نوجوانان  و  کودکان  برای 
در راه اعتالی ادبیات و آینده سازان برداشته 

شود."

میان  در  کجاوه  بافت  که  بدانید  باید  ابتدا  در 
مردم ترکمن رواج دارد . نوعی کجاوه وجود دارد 
می  آن  درون  که  منزلش  به  عروس  بردن  برای 

نشیند و نوع دیگر برای نگهداری وسایل .
بافت کجاوه در میان مردم ترکمن مرسوم است و 
کجاوه ترکمن بسیار معروف است .بد نیست بدانید 
که کجاوه از شاخه های گندم درست می شود .به 
این صورت که پس از خیس کردن شاخه ها آنها را 
خم می کنند و سپس از هم عبور می دهند . کجاوه 

چهار گوش است و شکلی گنبدی دارد . 
در زمان های نه چندان دور عروس را در داخل 
کجاوه ای که بر روی کوهان یک شتر نصب می 

شده، نشانده و به منزل داماد می آورده اند.
مورد  در  مقاله  این  در  بحث  مورد  موضوع  اما 
کجبه«  »اؤرمه  آن  به  که  است  دیگری  کجاوه 
)کجاوه ای که از طریق بافتن درست می شود(. 
می گویند و استفاده از این کجاوه کاماًل متفاوت 

می باشد.
این احتمال وجود دارد شکل کجاوه ای که در 
عروسی استفاده می شده از شکل کجاوه بافتنی 

)اؤرمه کجبه( گرفته شده باشد.
چهار گوش بودن این کجاوه، گنبدی شکل بودن 
با نخ ها  تزئین شدن آن  نیز  باالی آن و  قسمت 
تأیید کننده موضوع مذکور  و قپه های رنگارنگ 

است.
این کجاوه از شاخه گندم سفید بافته می شود. 
اینکه گندم سفید کاماًل می رسد قسمت  از  بعد 
سوار  آن  بر  گندم  خوشه  که  آن)قسمتی  باالی 
است( را بریده و به صورت بسته ها تهیه می کنند.

  قبل از شروع به بافت کجاوه، کاه های گندم را 
به مدت یک روز در آب نگهداری و کاماًل خیس 

گردد. بعد از اینکه کاه را از آب در می آورند، آنها 
را طوری می گذارند که آبش کاماًل بچکد.

کاه  از  شاخه  یک  کجاوه،  دیوارهای  بافت  برای 
خیس شده را گرفته و آن را به صورت مساوی خم 
می کنند و بعد , شاخه های دوم، سوم و چهارم 
را نیز به دست گرفته و آنها را نیز بصورت مساوی 

خم می کنند.
نحوه بافت کجاوه ترکمن

سپس آنها را از الی همدیگر عبور می دهند و 
بافتن را به صورت ردیفی آغاز می کنند. این کار 
چهار  هر  و  بگیرد  انجام  دقت,  و  حوصله  با  باید 
گوشه کجاوه باید مساوی و شبیه به همدیگر باشد.

بعد از آن، کاه های اضافی آن با قیچی بریده می 
شود و برای محکم شدن بافت کناره های آن با نخ 

سفید , دوخته می شود.
به این ترتیب پنج دیواره کجاوه حاضر می شود 
و برای ساخت سقف آن و در آوردن آن به صورت 
سه  صورت  به  را  دیگر  تکه  چهار  شکل،  گنبدی 

گوشه باید بافت.
چهار  بافت  مثل  عیناً  نیز  ها  گوشه  سه  بافت 
گوشه ها صورت می گیرد ولی آن را نه از چهار 

کاه بلکه از سه کاه باید بافت.
عالقه  به  بستگی  کجاوه  کوچکی  یا  و  بزرگی 
امکان  ها  کجاوه  انواع  تهیه  بنابراین  دارد.  بافنده 
پذیر می باشد. چهار گوشه تهیه شده برای ساخت 
بستر و دیواره های کجاوه به همدیگر چسبیده و 

از پایین به باال دوخته می شوند.
چهار تکه سه گوش تهیه شده با همدیگر دوخته 
و در باالی دیوارهای کجاوه به شکل گنبد نهاده 

و دوخته می شود.
استفاده  منظور  به  را  ها  گوش  سه  آن  از  یکی 

بصورت دریچه نباید دوخت و بایستی بصورت باز 
گذشت.

به این ترتیب کجاوه حاضر می شود.
کاربرد های کجاوه ترکمن

بعد از آن اطراف کجاوه با آالجایوپ )نخی که با 
استفاده از پشم شتر و رنگ های مختلف , تزیین 

می گردد( ترسیم می گردد.
تزئین کجاوه ترکمن

می  نصب  زیبا  های  قپه  کجاوه  های  گوشه  در 
کجاوه  در  خاص  زیبایی  ایجاد  باعث  که  گردد 
می گردد و به قسمت داخل آن نیز پارچه سفید 

دوخته می شود.
تیغ،  همچون  وسایلی  کجاوه  داخل  در  مردها 
بیز  جوالدوز،  )فندک(،  چخماق  موچین،  قیچی، 

)جوالدوز دسته دار(، چاقو و غیر را نگهداری می 
کرده اند.

زنان و دختران نیز در داخل آن وسایلی همچون 
مچ  گوشواره،  انگشتر،  زینتی،  لوازم  شانه،  آینه، 
بند، یونگسه, )انگشتانه( قیچی و غیره را نگهداری 

می کرده اند.
از  را  آن  و  است  بوده  دم دست  کجاوه همیشه 
آالچیق(  دراز  های  )ستون  های  اوق  و  دیوارها 
کجاوه  در  که  وسایلی  اند.  کرده  می  آویزان 
در  و  مانده  می  تمیز  است،  شده  می  نگهداری 
طول سال ها از سوی صاحبش مورد استفاده قرار 

می گرفته است.
با  همراه  اند،  کرده  می  ازدواج  وقتی  دختران 
جهیزه های خود کجاوه هایی را که با دست های 

خود بافته بودند با خود به خانه داماد می برده 
اند.

آن  از  استفاده  و  ها  کجاوه  این  بافت  متأسفانه 
در اواسط قرن ۲۰ کم شده و بعدها تقریباً از بین 
رفته است. این کجاوه ها را در روستاهای واقع در 
به  نشین  صحرا  روستاهای  و  کوهستانی  مناطق 

ندرت می شود مالحظه نمود.
کاربرد کجاوه

َکجاوه اتاقکی است چوبی که بر پشت شتر یا هر 
چارپای دیگری می بندند و یک یا دو نفر در آن 
می تواند  کجاوه  می کنند.  مسافرت  و  می نشینند 
اتاقک باشد و روی گرده چارپا قرار گیرد و  یک 
می تواند دو قسمت داشته در دو طرف گرده چارپا 

آویزان شود.
صاحب  و  مهم  مردان  و  زنان  قدیم  در  معموال 
مقام را سوار بر کجاوه می کردند و مردان بر پشت 

چارپا نشسته و سفر می کردند.
کجاوه شرح  مورد  در  فارسی  نامه های  لغت  در 
)اِ(   ] ِو   / َو   َ ک   [ کجاوه.  شده است:  داده  کافی 
کجابه.  قژاوه.  قزاوه.  کزاوه.  کزابه.  گژابه.  کژاوه. 
کجبه. کجوه. )فرهنگ فارسی معین(. کجابه است 

که به عربی هودج خوانند.
)برهان(. آنچه بر پشت شتر بندند و دو شخص 
اللغات(.  )غیاث  نشینند.  یکدیگر  مقابل  آن  در 
که  جایگاهی  و  نشیمن  االرب(.  )منتهی  َمحِمل. 
یکی  طرفی  هر  در  و  کنند  بار  شتر  و  استر  بر 
بنشیند و در اول کرسی واری از چوب ساختند و 
باریسمان کجن از پهلوی استر آونگ کردند و در 
آن نشستند  و کژاونگ و کژاوه خواندند چون زاء 
پارسی با جیم تبدیل می پذیرد کجاوه گفتند و او 

را با باء عربی بدل نمودند کجابه نیز نامیده شد.
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بیمه های تکمیلی، کالهی گشاد بر سر کارگر و بازنشسته هستند؛
آیادرمانازقلمرویبیمههایپایهواجباریخارجمیشود؟

رییس جدید سازمان حج و زیارت مطرح کرد:
آغاز سفر های نوروزی عتبات و سوریه از ۲۴ اسفند

این  در  دارد.  بازنگری  به  نیاز  بیمه ها  ساختار 
کم  بیمه شدگان  از  حمایت  به  باید  دولت  زمینه 
درآمد بپردازد؛ نه اینکه گستره ی فعالیت بیمه های 
تجاری را وسیع تر کند؛ حتی بیمه های پایه، خدمات 
خود را تعدیل می کنند تا دریافت درمان باکیفیت، 
پیش  شدن  دلبخواهی  سمت  به  بیشتر  و  بیشتر 
اقسام  دارد، می تواند  پول  یعنی هر کس که  برود؛ 
بیمه نامه ها را بخرد و هرکس هم که ندارد باید خود 
را در وضعیت قرار دهد که بیمه های پایه و اجباری 

به سراغش بیایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، »من آن زمان هم که وزیر 
بهداشت بودم با »بیمه تکمیلی« مخالف بودم، این 
بیمه برای ثروتمندان است.« این سخن از »مسعود 
کنونی  نماینده  و  بهداشت  اسبق  وزیر  پزشکیان« 
در  بیمه ها  عمده  که  شده  بیان  حالی  در  مجلس، 
خود  برای  را  سازی  هریک،  و  ندارند  متولی  ایران 
کوک می کنند. سال ها است که مسئوالن از ضرورت 
و  )پایه  درمانی  بیمه های  سر  بر  سقف  یک  ایجاد 
تکمیلی( و بازنشستگی صحبت می کنند. منظور از 
به کار بردن واژه »سقف« این نبود که بیمه ها ادغام 
شوند؛ بلکه تعیین یک سازمان سیاست گذار و قرار 
مرکزی«  »بیمه  مسئولیت های  فرای  در  آن  دادن 

است.
علی رغم  واحد،  سیاست گذار  یک  تعیین  آرزوی 
پنجم  پنج ساله  برنامه  قانون  در  برنامه ریز،  تمایل 
هرچند  نیافت؛  جایی   )۱۳۹۴ تا   ۱۳۹۰( توسعه 
ایجاد  به  نسبت  دولت  باالدستی،  سند  این  در 
ایجاد  راستای  در  ساختاری  انسجام  و  هماهنگی 
دانسته  مجاز  اجتماعی«  تامین  الیه  چند  »نظام 
)اجتماعی  بیمه  دو سطح  اساس،  این  بر  بود.  شده 
درمانی  بیمه های  و  پایه  مستمری های  شامل  پایه 
و  بازنشستگی  مکمل  بیمه  های  همچنین  و  پایه 
درمان( تعریف شده است تا دولت بین آن ها انسجام 
ساختاری ایجاد کند؛ حتی با ورود کرونا به کشور و 
تحمیل هزینه های سالمت و خرید »بیمه های عمر« 
و بازنشستگی )بیمه های خصوصی( به مردم، دولت 
نسبت به رفع این فاصله اقدام نکرد و این »قوز باالی 

قوز« باقی مانده است.
شاغالن  و  عام  صورت  به  مردم  میان،  این  در 
مرز  به  بخش،  این  بازنشستگان  و  خصوصی  بخش 
پررنگ بین بیمه های پایه و مکمل که تجاری سازی 
درمان و تحمیل تورم سنگین حوزه درمان به سبد 
مصرف را به دنبال داشته، معترضند. در این زمینه، 
بیمه های  به  خود  درمان  سپردن  به  بازنشستگان 
تکمیلی معترضند و شاغالن هم به ضعف بیمه های 
پوشش  در  اجتماعی(  تامین  و  )سالمت  پایه 
هزینه های فرسایشی دارو و درمان و باز شدن پای 

بیمه های تکمیلی به روابِط کارگر و کارفرما اعتراض 
دارند.

کاهش کیفیت بیمه های پایه
میان  کشور  درمانی  نظام  که  تفکیکی  اساسا 
بیمه ها قائل شده، زمینه کاهش کیفیِت »بیمه های 
این در حالی است که  است؛  فراهم کرده  را  پایه« 
بازنشستگی  )عمر،  تجاری  بیمه های  وضعیت  در 
به  می توان  پول  پرداخت  با  مکمل(  یا  درمان  و 
بسیاری از خدمات عادی دسترسی پیدا کرد؛ حتی 
می توان با پرداخت پول بیشتر، کلیه نیازهای خود 
به بیمه های پایه را برطرف کرد. از این جهت بیمه 
تامین اجتماعی و سالمت به کار فقرایی می آیند که 
در ابتدایی ترین هزینه های زندگی خود هم مانده اند 
و از سر ناچاری و اجبار قانونگذار به این بیمه ها روی 

آورده اند.
البته در مورد تامین اجتماعی، بیمه شدگان بیشتر 
به استفاده از خدمات بازنشستگی و از کاراُفتادگی 
با  اجتماعی  تامین  درمان  که  چر  دارند؛  تمایل 
در  بیمارستان  به  دسترسی  عدم  شلوغ،  صف های 
تعداد زیادی از شهرستان های کم برخوردار کشور، 
خدمات  »سطح بندی  سیاسِت  تسلِط  سبب  به 
بهداشت،  وزارت  سوی  از  آن  ترویج  و  درمانی« 
مجموعه ی  از  نوبت گیری  صف  در  ماندن  معطل 
بیمارستان های میالد، ضعف در پوشش هزینه های 
دندانپزشکی که تنها شامل کشیدن دندان، پر کردن 

عادی و جرم گیری می شود، همراه است. 
ردیفی برای بیمه تکمیلی کارگران

بیراه نیست که پزشکیان، در ادامه سخنی که به 
هر  ثروتمندان  و  مسئوالن  که  گفت  اشاره شد  آن 
پیدا  تکمیلی دسترسی  بیمه  به  بخواهند  که  موقع 
بیمه  هدف  وی،  گفته  به  که  حالی  در  می کنند 
تکمیلی این است که دوباره پول بیشتری را از مردم 
ضعیف جامعه برای ارائه خدمات دریافت کند؛ البته 
برای  منابعی  اینکه  مورد  در  بحث هایی  گذشته  در 
شود،  گرفته  نظر  در  کارگران  تکمیلی  بیمه های 
مطرح شده بود. در این زمینه، می توان به سخناِن 
کمیسیون  رئیس  نائب  کارنامی«  بابایی  »علی 
اجتماعی مجلس اشاره کرد که گفته بود: »معتقدم 
یکی از موضوعاتی که در زمینه هزینه های درمانی 
بودجه  لوایح  بررسی  در  و  مانده  مغفول  کارگران 
بیمه  برای  ردیفی  شده،  گرفته  نادیده  ساالنه، 

تکمیلی کارگران است." 
وی اشاره کرده بود که جمعی از نمایندگان مجلس 
اجتماعی  کمیسیون  اعضای  از  تعدادی  همراه  به 
شرایطی  طرحی،  تدوین  با  دارند،  نظر  در  مجلس، 
نیز  کارگران  برای  تکمیلی  بیمه  تا  شود  فراهم 
»امری  به صورت  اجتماعی  تأمین  پایه  بیمه  مانند 

اجباری« تلقی شود. وی اعالم کرده بود که »در این 
طرح خواهان حمایت هایی نیز از کارفرمایان از محل 
منابع عمومی هستیم که باید شرایط آن با رویکرد 

کمترین آسیب به کارفرما بررسی شود." 
برای  تدبیری  هیچ  تنها  نه  تاکنون  حال،  این  با 
تعریف منابع برای اجباری شدن بیمه های تکمیلی 
بیمه های  مسئله ی  مجلس  بلکه  نشده،  اندیشیده 
مشخص  که  بطوری  است؛  کرده  رها  هم  را  پایه 
نیست که با هر نوبت گران شدن نرخ داروهای تحت 
پوشش بیمه های پایه، بیمه شدگان باید هزینه های 
روسای  حتی  بیمه ها؛  یا  شوند  متقبل  را  آن 
و  کرده اند  سکوت  هم  پایه  بیمه های  سازمان های 
تنها درخواست شان از دولت این است که در صورت 
حذف ارز مرجع دارو، مابه التفاوت آن را به بیمه ها 
بپردازند تا نرخ داروهای مورد استفاده مردم، بیش 

از این گران نشود!
سالمت  اقتصاد  علمی  »انجمن  زمینه  این  در 
چهره های  و  سابق  دولت  مقام های  که  ایران« 
آن  عضو  گذشته،  دولت های  به  نزدیک  دانشگاهی 
هستند، درخواست حمایت از بیمه ها را داشته اند تا 
سبد داروی مردم گرفتار رشد قیمت ۴ تا ۷ برابری 
این در شرایطی است که صنعت داروسازی  نشود. 
کشور در اختیار شرکت های وابسته به صندوق های 
چهره های  و  است  رفاه  وزارت  تابعه ی  بازنشستگی 
شاخص انجمن یاد شده هم از مدیران این وزارتخانه 
شدن  روشن  درخواست  بدون  حاال  که  بودند 
هزینه های  قبال  در  پایه  بیمه های  مسئولیت های 
سالمت، پول بیشتری را بابت خدمات عادی آن ها 

طلب می کنند.
به هر حال، بدون پاسخگویی و پاک کردن صورت 
درمانی  نظام  همیشه  برای  یکبار  نمی توان  مسئله، 
درمان  هزینه های  موثر  کاهش  جهت  به  را  کشور 

مردم و کارگران و بازنشستگان، سازمان داد. 
کاغذبازی بیمه های تکمیلی 

بیمه های  ناحیه ضعف  از  تنها  احوال،  این  با همه 
درمان  سیاست گذاری  و  هزینه ها  پوشش  در  پایه 
کشور، نیست که بیمه های تکمیلی به میدان آمده اند 
ساختار  چراکه  می پردازند؛  قوای خود  تقویت  به  و 
بیمه های  شده  موجب  سیاست گذاری،  نامتقارن 
نگه  کاغذبازی  البالی  در  را  بیمه شدگان  تکمیلی 
دارند. در این فقره، می توان به پرداخت هزینه های 
هزار   ۵۰۰ از  بیشتر  هزینه های  کرد.  اشاره  درمان 
تومان در مدت طوالنی تری به بیمه شدگان پرداخت 
این  از  پایین تر  هزینه های  که  حالی  در  می شوند؛ 
میزان در مدت ۲۴ ساعت به بیمار برمی گردند. برای 
هزینه های باالی ۵۰۰ هزار تومان بیمه شدگان ناچار 
بیمه  به شعب  خود  درمان  کاغذی  اسناد  بردن  به 

تکمیلی هستند.
با  درمان  هزینه های  شده  موجب  که  موضوعی 
زمینه،  این  در  شوند.  پرداخت  ماهه  چند  تعویق 
بیمه  سازمان  عامل  مدیر  ناصحی«  »محمدمهدی 
سالمت گفت: »درسازمان های بیمه سالمت و بیمه 
درحالی  این  و  نکردیم  هزینه  کم  اجتماعی  تامین 
است که خیلی ها از جمله »بیمه های تکمیلی« پای 
کار نیامدند و اکنون اعالم می کنند که مردم کاغذ 
بیاورند پول آن ها را بدهیم، درحالی که این سامانه 
بیمه های  به  سالمت  بیمه  در  و  می شد  آماده  باید 
تکمیلی لینک دادیم تا مردم بتوانند بدون مراجعه 

به بیمه تکمیلی هزینه اسناد را دریافت کنند." 
پیشنهاد ادغام بیمه های پایه و تکمیلی

پرداخت  هدف  با  که  داده  پیشنهاد  ناصحی  البته 
پایه  بیمه های  از  بخشی  بیماران،  جیب  از  کمتر 
نظر  به  که  موضوعی  شوند؛  اذغام  تکمیلی  بیمه  با 
شود.  مواجه  تکمیلی  بیمه های  مقاومت  با  می رسد 
قالب  در  تکمیلی  بیمه های  فعالیت های  اساسا 
که  حالی  در  می یابد؛  معنا  تجاری  قراردادهای 
قراردادها  نوع  این  قلمروی  از  خارج  پایه  بیمه های 
است؛  تکلیفی  مسئولیت هایشان  و  می کنند  عمل 
و  اجتماعی  تعهد  اساس  بر  که  مسئولیت هایی 
اساسی  قانون   ۲۹ اصل  چارچوب  در  و  حاکمیتی 

شکل می گیرند.
تقویت بیمه های تجاری ذیل ساختار دولتی 

استان  کارگر  دبیرخانه  موسیوند«  "محمدحسن 
ایلنا،  به  پایه  بیمه های  جایگاه  مورد  در  لرستان 
حمایتی  نقشی  عموم،  برای  پایه  »بیمه های  گفت: 
را دارند؛ در حالی که مردم نگاه خوبی به بیمه های 
تجاری ندارند. بیمه تجاری جایی است که هرکس 
می کند  مراجعه  آن  به  باشد  داشته  اضافه  پول  که 
اجبار  به  درآمدی  گروه های  ضعیف ترین  امروز  اما 
در  شده اند.  داده  سوق  تجاری  بیمه های  سمت  به 
درمان  هزینه های  می توانند  تا  باید  دولت ها  واقع، 
عمل  در  اما  دهند  کاهش  را  مردم  و  بیمه شدگان 
ذیل یک ساختار دولتی، بیمه های تجاری را تقویت 
می کنند. همین حاال ذیل بیمه مرکزی، شرکت های 
بیمه تجاری مستقر هستند که منافع خود را تامین 
حامی  باید  مرکزی  بیمه  که  حالی  در  می کنند؛ 

مصرف کننده هم باشد!" 
وی با بیان اینکه تجاری شدن ساختار بیمه ها در 
تامین  توان  بازنشستگان  و  کارگران  که  شرایطی 
هزینه های درمان خود را ندارند راه به جایی نمی برد، 
گفت: »ساختار بیمه ها نیاز به بازنگری دارد. در این 
کم  بیمه شدگان  از  حمایت  به  باید  دولت  زمینه 
درآمد بپردازد؛ نه اینکه گستره ی فعالیت بیمه های 
تجاری را وسیع تر کند؛ حتی بیمه های پایه، خدمات 

خود را تعدیل می کنند تا دریافت درمان باکیفیت، 
پیش  شدن  دلبخواهی  سمت  به  بیشتر  و  بیشتر 
اقسام  می تواند  دارد،  پول  که  هر کس  یعنی  برود؛ 
بیمه نامه ها را بخرد و هرکس هم که ندارد باید خود 
را در وضعیت قرار دهد، که بیمه های پایه و اجباری 

به سراغش بیایند."
در  »مثال  افزود:  لرستان،  استان  کارگر  دبیرخانه 
مورد بیمه های پایه می بینیم که طبق آمار رسمی، 
همین  البته  نیستند؛  پوشش  تحت  نفر،  میلیون   ۷
زنان  آزاد،  مشاغل  قالب  در  هم  پایه  بیمه های 
را  خود  خدمات  متفاوت  نرخ های  با  و…  خانه دار 
عرضه می کنند. در واقع هرکس که بیمه درمانی را 
در قالب خدماتی که می خواهد دریافت کند، طلب 
کند، باید »سرانه درمان« خود را هم بپردازد. تازه 
همین هم برای خیلی از افراد کافی نیست؛ بطوری 
از  درمان  بیمه نامه های  خرید  سمت  به  اجبارا  که 

بیمه های تجاری می روند."
موسیوند، تصریح کرد: »روی همین حساب، هرچه 
قدر پول بدهید آش می خورید! این در حالی است 
زندگی  هزینه های  سبد  در  درمان  تورم  سهم  که 
مردم باال است. در واقع پس از هزینه های مسکن، 
متوجه  هزینه  بیشترین  نقل،  و  و حمل  خوراکی ها 
درمان مردم است. به طور متوسط، حدود ۷ درصد از 
تورم تحمیلی به دهک های درآمدی، به طبقه بندی 
مردم  نتیجه  در  دارد.  اختصاص  درمان  و  بهداشت 
ارتباطات،  پوشاک،  آموزش،  جای  به  که  مجبورند 
فرهنگ و… برای نیازهای اولیه خود مانند مسکن 
و درمان هزینه کنند؛ در حالی که نیازهای اولیه در 
مستتر  کشورها  از  بسیاری  رفاهی  و  پایه  خدمات 
است. با این حال شاغل و بازنشستگان ما باید خود 
را با این هزینه ها سرگرم کنند و به مسائل رفاهی 

دیگر فکر نکنند." 
عادی سازی »پول دادن و خدمات گرفتن"

پایه  بیمه های  که  گرفت  نتیجه  اینطور  می توان 
)اجتماعی( خود بر طبل تفکیک شدن و تعدیل سطح 
خدمات خود می کوبند؛ در حالی که قوانین و سیاست ها 
مشوِق عمل آن ها است. از این جهت، به زودی درمان در 
خارج از قلمروی بیمه های پایه و اجباری قرار می گیرد 
می شود.  تبدیل  نیافتنی  دست  کاالی  به  فقرا  برای  و 
که  فراگیر  تکمیلی  بیمه های  از  دفاع  شرایط،  این  در 
از خرج بیمه شدگان و بیمه های پایه و منابع عمومی، 
خود را فربه می کنند، مصداق عادی سازی »پول دادن و 
خدمات گرفتن« است؛ در حالی که کارگر و بازنشسته 
بیمه پول داده اند و حاال  از  بهره مندی  بابت  از  عمری 
انتظار استفاده از خدمات فراگیر را دارند. از این منظر 
گشادی  کاله  تکمیلی،  بیمه های  که  گفت  می توان 

هستند که بر سر کارگر و بازنشسته می گذارند

حسینی گفت: ثبت نام سفر های نوروزی عتبات عالیات عراق و سوریه 
از ۳۰ بهمن  آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  رییس سازمان حج و زیارت گفت: در سفر های 
عراق و سوریه باید سفر آسان و ارزان را فراهم کنیم، برای مثال سفر های 
زمینی را راه اندازی کنیم تا قیمت شکسته شود و به نصف و شاید کمتر 
سفر های  شعبان  ماه  ابتدای  از  احتماال  شده  اعالم  که  طور  آن  برسد. 

زمینی را بتوان برنامه ریزی و اجرا کرد.
به گفته حسینی بسته های سفر عتبات عراق نوعی تحمیل شرایط به 

بوده است، در سفر های هفت و هشت  روزه که  سازمان حج و زیارت 
زائر در آن قدرت مانور ندارد، باید شرایطی ایجاد کرد تا سفر های کوتاه، 
ارزان و متنوع طراحی شود. در حال حاضر هر هفته سه کاروان ۲۵ نفره 
به سوریه اعزام می شود که سعی می کنیم جمعیت آن ها را تا ۲۵۰ نفر 
برسانیم و آن هایی که برای این سفر ثبت نام کرده اند تا قبل از عید اعزام 

شوند.
از کرونا در سال ۹۷ حدود دو  قبل  زیارت،  و  آمار سازمان حج  طبق 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر غیر از اربعین با کاروان به عتبات عالیات رفتند.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پایه مزد را به ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برسانید؛

 هزینه های زندگی بیش از یازده میلیون تومان است

انتقاد مقام مسئول در وزارت علوم از افزایش اختالل اینترنتی؛

 "کندی اینترنت" باعث استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان شده است

یک فعال کارگری گفت: پایه مزد و مستمری باید 
به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.

با  ارتباط  در  کارگری(  )فعال  نژاد  گیالنی  مازیار 
رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی به خبرنگار ایلنا 
گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن 
ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب آور ۸ میلیون 
نرخ گذاری  اینگونه  اینکه  شد.  تومان  هزار   ۹۷۹ و 
چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم 
ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این 

درصدی   ۳۰ قیمت  افزایش  اما  وامی گذاریم.  شورا 
خوراکی ها در این مصوبه، تعجب آورترین بخش آن 
است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی ها فقط 

سی درصد گران شده اند؟
می گوید:  کار  شورایعالی  اعضای  به  خطاب  او 
لبنیات  و  شیر  و  مرغ  و  گوشت  شما  مگر 
گوشت،  ازجمله  اصلی  خوراکی های  نمی خرید؛ 
برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد 
رسمی  سبد  وقت  آن  داشته اند؛  نرخ  افزایش 

همین  و  شده  گران  درصد   ۳۰ فقط  خوراکی 
سبد خوراکِی غیرواقعی، مبنای محاسبه ی سبد 

معیشت کلی قرار گرفته است!
اینکه  بیان  با  ادامه  در  کارگری  فعال  این 
خط  دانشگاه،  در  اقتصاد  استادان  گفته ی  به 
و  است  تومان  میلیون  یازده  از  بیش  امروز  فقر 
با  اقتصادی  کارشناسان  مصاحبه های  آن  سند 
فالکت  با خط  فقر  می گوید: خط  رسانه هاست، 
این حداقل سازی در محاسبات سبد  فرق دارد؛ 

معیشت یعنی خانواده های کارگری باید با کمتر 
باید  فقر  خط  برنیاورند؛  دم  و  بسازند  کم،  از 
دربربگیرد؛  را  شایسته  زندگی  یک  هزینه های 
و  است  همگان  دسترس  در  که  هزینه هایی 

انتزاعی و دور از دسترس نیست.
به گفته گیالنی نژاد، نکته مهم تر این است که 
بعد از امضای سبد معیشت آن را به راحتی کنار 
می گذارند و مزد را با استناد به نرخ تورم رسمی 

تعیین می کنند.

او در پایان تاکید می کند: در مذاکرات مزدی 
پایه  همان  یعنی  دستمزد  حداقل  باید   ۱۴۰۱
مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار 
همه  که  همانطور  برسد؛  معیشت  سبد  تومانی 
به  کشور،  کارگاه های  از  بسیاری  در  می دانیم 
پرداخت پایه مزِد خالی اکتفا می شود و به همین 
دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، 
کارگران  برای  هم  و  شاغل  کارگران  برای  هم 

بازنشسته.

وزارت  الکترونیکی  یادگیری  کارگروه  رئیس 
تاثیر  به  واکنش  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
اینترنت در آموزش مجازی گفت: اختالالت  کندی 
گذشته  ماه  چند  در  اینترنت  سرعت  و  کیفیت  در 
برگزاری  در  اذیت  و  آزار  موجب  و  یافته  افزایش 

کالس ها و امتحانات شده است.
یادگیری  کارگروه  رئیس  صفوی،  اکبر  علی 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  الکترونیکی 
واکنش به شروع آموزش مجازی با شیوع پیک ششم 
کرونا و مواجه دانشجویان با کندی شدید اینترنت و 
اختالالت در آموزش های مجازی بیان کرد: واقعیت 
اینترنت در طول  این است که همه ما از اختالالت 

چهار پنج ماه گذشته گالیه داریم و رنج می بریم. 
وی ادامه داد: به طور کلی ظرفیت مصرفی کشور 
کمی با اختالف روبه رو شده و کیفیت سرویس دهی ها 
پایین تر آمده است. این مشکل در طول چند ماه اخیر 
وجود داشته و در بازه زمانی امتحانات هم مشکالتی 

را ایجاد کرد. 
صفوی در ادامه بیان کرد: دو نفر از دانشجویان من 
شدیم  مجبور  ما  و  شدند  مواجه  مشکل  این  با  نیز 
که امتحانات را به صورت حضوری برای آن ها برگزار 
کنیم، آن ها نیز از استان های مختلف برای شرکت در 

امتحان آمدند. به نظر من نوسانات و اختالالتی که در 
اینترنت و کیفیت آن وجود دارد در چند ماه گذشته 
خیلی بیشتر شده است. من این موضوع را طی یک 
آموزش  مدیران  و  همکاران  برخی  از  سواالت  سری 
الکترونیکی دانشگاه های مختلف استان های گوناگون 

کشور پرسیدم، آن ها نیز همین نظر را داشتند. 
علوم،  وزارت  الکترونیک  یادگیری  کارگروه  رئیس 
تحقیقات و فناوری تاکید کرد: تشخیص این اختالل 
و مشکل توسط مسئوالن امر ساده است، یعنی آن ها 
در رکوردهای فنی خود به سادگی می توانند بفهمند 
اختالالت  میزان  و  باند  پهنای  مصرف  میزان  که 
بحث  اما  است،  شده  نوسان  دچار  چقدر  اینترنتی 
اصلی این است که این کار در حوزه وزارت ارتباطات 

است و از این طریق باید پیگیری شود. 
صفوی بیان کرد: ما مشکل را به آقای دکتر زاهدی 
اکنون  و  بوده اند  کارگروه  اعضای  از  خودشان  که 
منتقل  است  علوم  وزارت  اطالعات  و  فناوری  مدیر 
کرده ایم اما گروهی که باید مسئولیت اصلی کار را 
پیگیری کنند و برای رفع مشکل کمک کنند حوزه 
اختالالت  زیرا  اپراتورها هستند،  و  ارتباطات  وزارت 
گذشته  ماه  چند  در  اینترنت  سرعت  و  کیفیت  در 
و  برگزاری کالس ها  در  اذیت  و  آزار  موجب  و  زیاد 

امتحانات شده است. 
حضور  امکان  دانشجویان  بیشتر  وقتی  افزود:  وی 
در یک کالس درس مجازی را ندارند، علت مشخص 
است زیرا در آموزش استفاده از اینترنت از چندین 
خدمات دهنده سرویس می گیرند پس مشکل فقط 
از جانب یک خدمات دهنده و یک سرویس نیست 
من  دارد.  وجود  سراسری  طور  به  مشکل  این  لذا 
چند ماه پیش دوستانه از برخی همکاران در وزارت 
که  کردند  تایید  نیز  آن ها  و  کردم  سوال  ارتباطات 
اختالل در اینترنت وجود دارد و یک مقدار کیفیت ها 
پایین آمده است اما گفتند که پیگیر موضوع هستند. 
وزارت  الکترونیکی  یادگیری  کارگروه  رئیس 
کار  و  بستر کسب  در  اینترنت  اهمیت  درباره  علوم 
مربوط  باند  پهنای  و  اینترنت  به  نیاز  گفت:  مردم، 
به دوره شیوع کووید ۱۹ نیست. شغل ها و کسب و 
کارهای متعددی در این زمینه وجود دارد، وقتی ما 
ایجاد  شغل  و  بزنیم  بزرگ  صنایع  مرتبا  نمی توانیم 
کنیم باید از فرصت اینترنت استفاده کنیم، زیرا یکی 
از روش هایی که می توان توسط آن شغل ایجاد کرد 
و مردم با آن شغل ها و بیزینس های خود را مدیریت 

کنند، در بستر اینترنت رخ می دهد. 
اختالل  مشکالت  حل  برای  اینکه  بیان  با  وی 

به  گفت:  بگیرد،  اقدامات الزم صورت  باید  اینترنت 
خاطر همه مردم، همه شرایط اقتصادی کشور و به 
خیلی  اقدامات  باید  کشور  آموزش  بخش  خصوص 
کیفیت  و  اختالالت  مشکالت،  برای  جدی تری 

اینترنت صورت بگیرد. 
صفوی درباره ارزیابی از وضعیت امتحانات مجازی 
دی ماه با توجه به اختالالت اینترنت گفت: وضعیت 
فرزند  سری  یک  شما  مثال  که  می ماند  این  مثل 
دارید که می خواهید به آن ها آب و غذا برسانید اما 
نمی توانید در زمان مشخص به آن ها غذا بدهید. این 
موجب می شود فرزندان شما سختی بکشند و عصبی 
البته که به هر طریقی آب و غذا را به آن ها  شوند 
اختالالت  وقتی  که  است  این  واقعیت  می رسانید. 
فشار  و  استرس  میزان  می شود  ایجاد  اینترنت 
به دانشجو، استادان، مدیریت دانشگاه و  روحی که 

کارشناس های فنی وارد می شود بسیار زیاد است. 
علوم  وزارت  الکترونیکی  یادگیری  کارگروه  رییس 
مرحله  چند  طی  را  مجازی  امتحانات  ما  گفت: 
می گیریم و به خاطر مشکالت متعددی که در بستر 
قید  من  دانشجویان  از  یکی  داشته  وجود  اینترنت 

نمره آخرین امتحان خود را زد. 
و  استاد  بر  فشار  موجب  اختالل ها  گفت:  صفوی 

اساتید  و  کارگروه ها  مدیریت  اما  می شود  دانشجو 
مجبورند که چهار مرحله امتحانات را تکرار کنند تا 
لذا هرگونه اختاللی  به دانشجو ظلم نشود.  حداقل 
ایجاد می شود، موجب فشار روحی  برنامه ها  که در 
بیشتر و استرس زیاد به دانشجویان، اساتید و کل 

سیستم دانشگاهی خواهد شد. 
وی اشاره کرد: یک مشکل دیگر این است که وقتی 
اختاللی به وجود می آید یک گروه و یا شخصی باید 
منشا  ببینند  تا  کنند  پیگیری  را  اختالل  منشاء 
اختالل از کجاست و حال اگر منشا مشکل پیدا شد 
باید بدانیم چطور آن را حل کنیم، همه این موارد 
بحث  باید  می کند.  ایجاد  زیادی  روانی  فشار  قطعا 
صورت  اختالالت  حل  و  کیفیت  ارتقاء  برای  جدی 

بگیرد.
وزارت  الکترونیکی  یادگیری  کارگروه  رئیس 
روز  اینترنت  و  مخابرات  در شبکه  باید  علوم گفت: 
امروز،  ما  اگر  باشیم.  شاهد  خوبی  روز گسترش  به 
فردا و چند ماه آینده این بستر را گسترش ندهیم 
و  کرده ایم  عقب گرد  یعنی  نبریم  باال  را  ظرفیت  و 
توانمندی شبکه ما امروز نسبت به دیروز ضعیف تر 
شده است، زیرا نیاز بزرگتر شده اما توسعه صورت 

نگرفته است.

گزارش »کرمان امروز« از دغدغه تکراری چالش های معیشتی بازنشستگان و هزینه های سر به فلک کشیده ی سال 1400:

سبد معیشت بازنشستگان لبریز از وعده و شعار!

به ماه های پایانی سال در حالی نزدیک می 
شویم که بازنشستگان و حتی کارگران شاغل 
این روزها اصال وضعیت خوبی ندارند. معیشت 
سخت و گذران طاقت فرسای زندگی در این 
خم  را  آنها  کمر  اقتصادی،  نامطلوب  روزهای 
های  سفره  حقوق،  حداقلی  پرداخت  و  کرده 
خالی آنها را خالی تر از دیروز کرده است. این 
در حالی است که بازنشستگان پس از گذران 
بی  زندگی  داشتن  به  اشتغال  و  جوانی  دوره 
دغدغه یا حقوق مکفی نیاز دارند تا  سال های 
سپری  آسودگی  و  آرامش  در  را  خود  آینده 
برای  حاضر  حال  در  که  ای  مساله  کنند. 
بازنشستگان به علت بی توجهی دولتمردان به 
یک رویای در دوردست تبدیل شده است. در 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه 

قابل مطالعه است.
با نگاهی به زندگی بازنشستگان در کشورهای 
پیشرفته و مقایسه آن  با زندگی در ایران به 
زندگی  سطح  فاحش  تفاوت  متوجه  خوبی 
کشور  یک  در  شد.  خواهیم  کشورها  این  در 
یا  بگیر  اگر کسی مستمری  پیشرفته صنعتی 
بازنشسته شد بیمه ها از او حمایت می کنند و 
خودش بخشی از درآمدش را برای این منظور 
اختصاص می دهد. افراد اوقات بازنشستگی را 

در قالب گروه های گردشگری می گذرانند و 
دارند  برنامه  افراد  بازنشستگی  برای  ها  دولت 
از سی سال  بعد  اما در کشور ما کارگری که 
جان کندن در کارخانه ها بازنشسته می شود 
نمی  تامین  بازنشستگی  با حقوق  اش  زندگی 

شود و در نتیجه در جست و جوی شغل بعد از 
بازنشستگی است.

متاسفانه امروز و با توجه به شرایط موجود، 
و  کارگران  های  هزینه  از  اعظمی  بخش 
بازنشستگان صرف هزینه های درمان می شود 

و این هزینه ها به قدری باالست که از عهده 
آن بر نمی آیند. از سوی دیگر نیاز به تامین 
افراد  که  شود  می  باعث  زندگی  های  هزینه 
بعد از بازنشستگی هم به کار و شغل دوم فکر 
هزینه  کفاف  بازنشستگی  حقوق  چون  کنند 

های معیشت و نیازهای روزمره را نمی دهد 
در واقع بازنشستگی برای انها معنا و مفهومی 

ندارد و شروع فعالیت دوباره است. 
سبد  نرخ  ماه،  بهمن  شانزدهم  نشسِت  در 
معیشت خانوارهای کارگری کشور، ۸ میلیون 
رقمی  قیمت گذاری شد.  تومان،  هزار  و ۹۷۹ 
که با پیش بینی ها و انتظارات کارگران تفاوت 
بسیار دارد. در سبد معاش محاسبه شده برای 
 ۳۶.۶ خانوار،  خوراکی های  سهم   ،۱۴۰۱ مزد 
درصد و سهم اقالم غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد 
در نظر گرفته شده. نرخ سبد خوراکی ها، حدود 
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ اما سوال 
اینجاست که آیا با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره می توانند نیازهای 
خوراکی خود را تامین کنند و آیا با باقیمانده 
نرخ سبد که سهم سایر اقالم ضروری زندگی 
تومان،  هزار  و ۷۰۰  میلیون  با ۵  یعنی  است 
هزینه های  پرداخت،  خانه  اجاره  می توان 
درمان و آموزش خانواده را تامین کرد، لباس و 
وسایل خانه خرید و از پس هزینه های روزانه و 
سنگین حمل و نقل برآمد!؟ این پرسشی است 
که همه ساله بازنشستگان از خود می پرسند 
و هیچ گاه هم پاسخ مناسبی از سوی مسئوالن 
این مطالبه،  دریافت نمی کنند! در حالی که 
یک مطالبه به حق است به ویژه همین بیماری 
هزینه ی  تومان،  هزار  صد  چند  ماهی  کرونا، 
مازاد بابت پیشگیری و درمان به خانواده های 
هستند،  ابتال  خطر  معرض  در  که  بازنشسته 

تحمیل کرده است.

  به ماه پایانی سال در حالی نزدیک می شویم که بازنشستگان و حتی کارگران شاغل این روزها اصال وضعیت خوبی ندارند. معیشت سخت 
و گذران طاقت فرسای زندگی در این روزهای نامطلوب اقتصادی، کمر آنها را خم کرده و پرداخت حداقلی حقوق، سفره های خالی آنها 
را خالی تر از دیروز ساخته است به ویژه اینکه همین بیماری کرونا، ماهی چندصد هزار تومان، هزینه ی مازاد بابت پیشگیری و درمان به 
خانواده های بازنشسته که در معرض خطر ابتال هستند، تحمیل کرده است و در این میان مسئوالن تنها وعده می دهند و عمل نمی کنند و....
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یادداشتی به قلم استاد سید محمد علی گالبزاده، مدیر مرکز کرمان شناسی:

طلوع سپیدای امید در هتل وکیل کرمان

دیداری  در  بود  کرمان  استاندار  بانک،  مرتضی  که  هفتاد  در دهه 
و  حال  نشسته،  اشک  به  دیده ای  و  دل  با  داشتیم  ایشان  با  که 
و  دادم  شرح  برایش  را  ـ  موت  حال  در  ـ  وکیل  کاروانسرای  روز 
گفتم ای کاش می دانستید که محمد اسماعیل خان نوری حاکم 
کرمان)1276 هـ ق( در یک و نیم قرن قبل، برای ساخت این بنا 
چه خون دلها خورد تا به عنوان یکی از پایگاه های معتبر اقتصادی 
این دیار در آید، همین بس که زنگ ساعتی را که استاد محمد 
ساعت ساز ـ پدر مشکوه ـ در پای چشمه شیر دوش ساخته بود 
به مبلغ یکصد تومان از هندوستان خریداری کرد زیرا می خواست 
صدای زنگ آن ـ که گفته می شود تا سرآسیاب به گوش می رسیده 
ـ هشداری باشد برای آنان که زندگی را در بی تفاوتی و سکوت و 

سکون جستجو می کنند.
اثر  این  مالکیت  چگونگی  از  بانک  آقای  توضیحات،  این  از  پس 
پرسید، گفتم چندین مالک خصوصی دارد. نگاه پرسشگر و معنی 
داری به من کرد و گفت اگر خیلی دلت می سوزد، سهام آنها را آزاد 
کن، بازسازی آن با من. موضوع را جّدی گرفتم و گفتم شرط آن 
چه باشد؟ کمی فکر کرد و گفت: این پاسخ به کارشناسی نیاز دارد 
و فرصتی می خواهد. دو روز بعد مرا خواست و گفت این مجموعه را 
به عنوان هتل وکیل بازسازی می کنیم، منازل و زمین های امتداد 
آن  سوی  دو  در  می کنیم  تملک  را  شریعتی  خیابان  تا  کاروانسرا 
هم  معبر  این  سازیم، وسط  می  فروش صنایع دستی  های  مغازه 
آب نما تعبیه می کنیم، ضمناً سهام مالکین را به عنوان آورده غیر 
نقدی منظور کرده و پس از ساخت هتل، این درآمد را به کودکان 
یتیم و بی سرپرست پرورشگاه کرمانیان اختصاص می دهیم. به جز 
این، لوحی که اسامی سهامداران روی آن درج شده باشد تهیه، در 

ورودی هتل نصب خواهیم کرد.
این توضیحات، آنقدر برای من رؤیائی بود که از همان روز دست 
به کار شدم، عملی سخت و دشوار همراه با پیدا کردن نام و نشان 

عده ای که اکثراً پیر زنان و پیر مردان فامیل بودند، اما چاره ای نبود 
جز پیمودن این راه دراز ، ابتدا سراغ امان اِل خان عامری رفتم. در 
باغ منزل ایشان، این دیدار صورت گرفت و... پس از شرح بسیار، 
سرانجام توافق او جلب شد. با این موفقیت و با گام هائی استوارتر 
سراغ دیگران رفتم، حتی شبی که به منزل شادروان سید محمود 
عمرانی در خیاباِن منتهی به مسجد صاحب الزمان مراجعه کردم و 
والده ایشان اعالم کرد که هنوز نیامده، در اتومبیل نشستم تا او از 
راه رسید و در منزل آن مرحوم با حضور مادرش به طرح موضوع 
پرداختم و از آنجا که بهره این اقدام به جز احیاء یک اثر قدیمی به 

بّچه های یتیم تعلق می گرفت، او هم موافقت کرد.
سهام  جز  به  تا  کشید  طول  سال  یک  قریب  تالش ها،  این  باری 
مختصری که مالکان آن در خارج از کشور بودند، بقیه در اختیار 
قرار گرفت و حاال نوبت وفای به عهد آقای استاندار بود. ایشان نیز 

در این راه از هیچ تالشی فرو گذار نکرد، اما کارها به کندی پیش 
می رفت و این نگرانی قوت می گرفت که تا تریاق از عراق آورند مار 
گزیده مرده باشد. در حدود سال 1379، آقای محمود بهمنی عضو 
هیات مدیره بانک ملی ایران برای دیداری به کرمان آمد، به اتفاق 
را به دیدن  ایشان  »رفیع زاده« رئیس وقت میراث و گردشگری، 
ناهار را هم در یکی از حجره ها خوردیم  کاروانسرا دعوت کردیم، 
و بعد خواهش کردیم که دستور دهد تا زمانی که زمینه بازسازی 
کامل و تبدیل این بنا به هتل فراهم می شود مبلغی به صورت وام 
در اختیار قرار گیرد که این اقدام صورت گرفت و با پنجاه میلیون 
تومان، کار پی بندی و استحکام بخشی بنا انجام شد، اما خبری از 
اقدامات اساسی و تبدیل کاروانسرا به هتل نبود. تا اینکه در زمان 
ریاست آقای مّشاعی بر سازمان میراث فرهنگی، اعالم شد که: »آب 
زنید راه را چون که نگار می رسد« و قرار است با آغاز بازسازی و 

تبدیل کاروانسرای وکیل به هتل، قرار، به دِل بی قراران باز گردد.
به  تا  شدیم  مکان  این  راهِی  ناشدنی،  وصف  شوقی  با  روز  آن 
سهامدارانی که دعوت ما را اجابت کرده و منتظر انجام تعهدات بعدی 
بودند، مژده وصل دهیم. مراسم در فضای ضلع شرقی کاروانسرا با 
تشریفات ویژه ای برگزار شد، پذیرائی ها و سخنرانی ها»چنانچه افتد 
و دانی« انجام گردید، اما از چند روز بعد، باز هم کاروانسرا به همان 
محاق پیشین فرو رفت و خبری از غبار زدائی چهره تکیده اش نشد. 
مدتی از این ماجرا گذشت تا خبر از ورود سرمایه گذاران دیگری 
بود،  بیائی  برو  روزی  رسید، چند  به گوش  از کشورهای همسایه 
اما باز هم تعطیلی و ادامه این شوربختی، حاال در انتهای فضائی 
که قرار بود آب نما شود و... طرح برج تجاری به چشم می خورد و 
بنائی که دست کم، بخشی از آن پروژه دلپسند را مخدوش می کرد 
که صد البته »آنچه به جائی نرسید گفته ها و ناله ها و نقدهای ما 
بود.« همه این دردها به کنار، پاسخگوئی همه روزه به سهامدارانی 
و  بازسازی  قدیمی  بنائی  تا  بودند  کرده  واگذار  را  خود  حق  که 
بچه های یتیم از رهگذر آن بهره ای ببرند،رنجمان را افزون می کرد. 
در همین رابطه به یاد دارم روزی حاجیه خانم عزیزیان که از جمله 
سهامداران و مالکین به شمار می رفتند، چنان بر آشفته و رنجیده 
خاطر مراجعه و ما را باز خواست کردند که چاره ای جز رفتن به 
اداره میراث فرهنگی و طرح موضوع در واحد حقوقی این سازمان 

نیافتم و...
همه این جزئیات را با تفصیل و گستردگی نوشتم تا:

1 ـ تاریخچه اخیر در غبار روزگار گم نشود و یاد و خاطره همه 
کسانی که در این راه هّمت گماردند و زمینه احیاء این مجموعه 

گرانسنگ را فراهم ساختند بر جای بماند.
از  بوده،  واقفین  و  نظر سهامداران  مورد  ابتدا  از  تعهداتی که  ـ   2
یاد نرود و دست اندرکاراِن بهره برداری از این اثر، به آنها احترام 

بگذارند.
3 ـ این واقعیت که »فی التأخیر آفات« را فراموش نکنیم، زیرا اگر 
این طرح ارزشمند در همان زمان اجرا می شد، بی گمان برج تجاری 
اخیر شکل نمی گرفت و آن همه زیبائی و ارزش های فرهنگی مورد 

نظر بر باد نمی رفت.
4 ـ سپاسگزار همه کسانی باشیم که با همتی بلند، یک طرح بر 
زمین مانده بیست و چند ساله را احیاء کردند و به انجام رساندند 
تا شهرمان از یک مکان توریستی و جاذبه فرهنگی دیگر برخوردار 

شود.

به قلم 
حمید عسکری 

یادداشتی درباره نامزدهای اسکار ۲۰۲۲  و تنها شانس ایران؛

قهرمانی که از خط پایان عبور نکرد!

آیین نود و چهارمین دوره اهدای جوایز اسکار 
در پیش است. نود و چهارمین مراسم اسکار 
سال 2022 میالدی به میزبانی آکادمی علوم و 
هنرهای سینما )AMPAS( از بهترین فیلم 
های بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن به نمایش 
یکم  و  سی  تا  مارس  اول  از  درآمده  عمومی 
نموده و  دسامبر سال 2021 میالدی تجلیل 
جوایز ارزنده ای که مهمترینش همان مجسمه 
این  نماید.  می  اهدا  را  است  مشهور  طالیی 
مراسم باشکوه قرار است در 27 مارس 2022 
در محل تاالر زیبای تئاتر دالبی، هالیوود، لس 
برگزار  آمریکا  کالیفرنیای  ایالت  در  آنجلس 
گردد. نامزدهای اسکار نود و چهارم در هشتم 
که  اعالم شدند  به طور رسمی  فوریه 2022 
البته با مقدار زیادی غافلگیری نیز همراه بود. 

شبکه تلویزیونی »ای، بی، سی« پخش رسمی 
های  شبکه  و  دارد  برعهده  را  مراسم  زنده  و 
روال  طبق  نیز  پرمخاطب  و  پرشمار  مجازی 
همه این سالها نه تنها حضوری گرم و پررنگ 
خواهند داشت بلکه در مواردی حتی از شبکه 
های تلویزیونی نیز پیشی گرفته و کفه رقابت 
نمایند.  می  تر  سنگین  خودشان  نفع  به  را 
نقش  کننده  خیره  فیلم  چند  حضور  امسال 
پررنگ و لعاب تری به این مراسم بخشیده و 
بر مقدار هیجان و جذابیت آن به مقدار زیادی 

اضافه کرده است.
چند  تنگاتنگ  و  نزدیک  سخت،  رقابت 
کارگردان خوش نام و بزرگ از جمله استیون 
پل  کمپیون،  جین  برانا،  کنت  اسپیلبرگ، 
توماس اندرسون و حضور فیلمهای درخشانی 
داستان  بران،  را  ماشینم  بلفاست،  همچون 
وست ساید، کودا و سگ قدرتمند، یکجورهایی 
به  اتفاق  یک  به  تبدیل  را  روی  پیش  اسکار 
شدت هیجان انگیزتر نسبت به چهار پنج دوره 
اخیرش کرده است. حضور خیره کننده خانم 

سگ  قدرت  درخشان  فیلم  با  کمپیون  جین 
که نامزدی دریافت دوازده جایزه را هم تا االن 
کسب نموده، جزو ویژگیهای دوره نود و چهار 
اسکار به شمار می رود و خانم جین کمپیون 
را تبدیل به قدرتمندترین کارگردان زن حال 

حاضر سینمای جهان کرده است.
او سازنده فیلم جذاب و ماندگار پیانو است 
به  را  چشمگیری  های  موفقیت  برایش  که 
تاریخ  آثار  ترین  عالی  از  یکی  و  آورد  ارمغان 
سینمای جهان به شمار می رود. رقابت جالب 
بازیگران موفق نقش اول مرد همچون خاویر 
ویل  اندروگارفیلد،  کامبریج،  بندیک  باردم، 
اسمیت و دترل واشنگتن، ازیسکو و رودررویی 
و رقابت به شدت نزدیک بازیگران خانم نقش 
قدرتمندی همچون جسیکا چستین، پنه لوپه 
از  استوارت  کریستن  و  کیدمن  ،نیکول  کروز 
اسکار  جذاب  و  قبول  قابل  رویدادهای  جمله 
نود و چهارم به شمار می روند که قرار است 

شاهد وقوع شان باشیم.
وقوع حوادث پیش بینی نشده، حذف شدن 

کننده  غافلگیر  های  نمودن  جایگزین  و  ها 
جزو سنت های مراسم اسکار به شمار می رود 
که در طول هر دوره برگزاری یک جورهایی 
و  نیست  بد  هم  اصال  که  هستیم  آنها  شاهد 
در واقع شیوه ایست هوشمندانه برای هر چه 
جذاب تر نمودن و هیجان انگیزتر شدن این 

حادثه مهم سینمایی.
تا  که  درخشان  فیلم  چند  نیز  امسال 
بودنداز  اصلی  رقیبان  جزو  لحظات  واپسین 
درصد شانس موفقیت بی شمار و باالیی هم 
کنار  ناگهانی  کامال  طور  به  بودند  برخوردار 

گذاشته شده و نادیده گرفته شدند.
اصغر  نامش  خوش  سازنده  و  قهرمان  فیلم 
از  ایران  سینمای  از  نمایندگی  به  فرهادی 
و  انگیز  هیجان  های  غافلگیری  همین  جمله 
ثانیه های آخر  بود که در  ما  برای  تلخ  البته 
شده  گرفته  نادیده  کامل  و  ناگهانی  طور  به 
است. قهرمان از قدرت کافی و ظرفیت های 
الزم برای دریافت جایزه اسکار برخوردار بود 
که البته به رغم تمام استعدادهای باالیش با 
نظر هیات انتخاب و داوری قهرمان با صالبت 
و غیور ایرانی در آخرین لحظات دوی ماراتون 
نتوانست  پایان  از خط  سخت و نفس گیرش 

بگذرد و جا ماند.
هیچ اشکالی ندارد همین که قهرمان و اصغر 
فرهادی دوست داشتنی تا همینجا پیش آمده 
اند جای خوشحالی و قدرشناسی فراوان دارد. 
اختیار  این بخت و شانس بزرگ همچنان در 
سینمای ایران هست که برنده واقعی اسکارهای 
و  شیرین  حادثه  چنین  قطعا  که  باشد  آینده 
وقوع  به  روی  پیش  سالهای  در  بخشی  نشاط 
باید بیشتر  نیز  خواهد پیوست. اصغر فرهادی 
ما  از طرف دیگر همه  و  باشد  مراقب خودش 
نیز باید خیلی بهتر و بیش از اینها مواظب و 
تاثیرگذار و قدرتمندی  قدرشناس چهره های 
یک  او  که  چرا  باشیم  فرهادی  اصغر  همچون 

سرمایه مهم ملی و بزرگ بین المللی است. 
به قول و تعبیر یک جمله رواشناسانه آنچه 
که دیگران درباره شما می اندیشند و بر زبان 
ارتباطی  کوچکترین  شما  خود  به  آورند  می 
ندارد. درست در زمانی که فیلم قهرمان برای 
و  شده  برگزیده  اسکار  سنگین  های  رقابت 
پیش  خوبی  به  چیز  همه  داشت  حالیکه  در 
شاهد  هم  عمومی  نمایش  در  و  رفت  می 
تماشاگرانش در داخل و خارج  استقبال گرم 
از کشور بودیم، ناگهان شاهد به وجود آمدن 

ایجاد  و  ها  حمله  هجم  سنگینی  از  موجی 
حاشیه های ریز و درشت علیه فیلم و به طور 
مقابل  در  بودیم.  نامش  خوش  سازنده  ویژه 
شاهد  مرتبه  اولین  برای  دیگر  سوی  از  و 
های  پاسخگویی  و  عجیب  گیریهای  موضع 
اینها  البته  بودیم.  فرهادی  اصغر  تیز  و  تند 
فیلم  اسکاری  سرنوشت  تعیین  در  هیچکدام 
و  اند  نداشته  را  تاثیرگذاری  قهرمان کمترین 
نود  اسکار  در  شدنش  قبول  یا  رد  فرآیند  به 
و چهار کوچکترین ارتباطی نداشته است. اما 
حرف اصلی بر سر تخریب است که در کشور 
خود من و به دست خودمان صورت پذیرفته 
اگر  و  اگر قهرمان هم می شد  است. قهرمان 
جایزه اسکار را هم دریافت می کرد دیگر آن 
برای  نه  را  و طبیعی  و شیرینی الزم  هیجان 
اصغر فرهادی به دنبال داشت و نه برای خیلی 
از ما که با هیجان و انگیزه ای غیرقابل تصور 
و  بودیم  موفقیتی  چنین  کسب  انتظار  چشم 
سردی  آب  دقیقا  شده  ایجاد  جنجالهای  بعد 
نظر  یک  این  ما.  هیجانزده  و  داغ  تن  بر  بود 
و هنرمندان  فرهادی  اصغر  شخصی است که 
بزرگی همچون وی در جایگاه او باید از اتخاذ 
شتابزده  های  العمل  عکس  و  مواضع  چنین 
از این دست به شدت پرهیز نمایند. آنها  ای 
یک سرمایه ملی و بین المللی محسوب شده 
خودشان  مراقب  باید  اینها  از  بیش  خیلی  و 
آنها در  به  باشند کوچکترین صدمه و آسیب 
و  اقتصادی  فرهنگی،  هنری،  موقعیت  واقع 
سرنوشت سینمای یک سرزمین را به چالش 
قرار خواهد  کشیده و در معرض خطر جدی 
داد. اصغر فرهادی را دریابیم. خودش از یکسو 
و همه ما از سوی مقابل باید کمک کنیم تا او 
هر چه زودتر به میدان بازگشته و وارد عرصه 
و  نود  اسکار  در  گردد.  رقابت  و  عرضه  خلق، 
فرهادی  اصغر  و  ایران  سینمای  جای  چهارم 

سبز است.

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی 1 و امام خمینی 5- کوچه حضرت ابوالفضل 
6 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 99/11/18 می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت 10 صبح تاریخ 99/12/5 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت 10 صبح تاریخ 99/12/6 می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی7758113914 تلفن: 34150749

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

بدین وسیله به اطالع می رساند شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد مقدار 200 تن ضایعات 
گلوله فوالدی خود را واقع در واحد تغلیظ 500 تنی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 1400/12/04 جهت دریافت اسناد شرکت 
در مزایده و اطالع از سایر شرایط با در دست داشتن مدارک کامل به آدرس شهر مس سرچشمه 
نسترن 2 پالک 13 دفتر مرکزی شرکت مدوار مراجعه و یا با شماره تلفن 56- 34312764 - 034 
با آقای احمدی تماس حاصل فرمایید. الزم به ذکر است جهت شرکت در مزایده واریز 5 درصد از 
مبلغ کل به حساب شرکت مدوار الزامیست و همچنین هزینه آگهی و ارزش افزوده به عهده برنده 

مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی شرکت تولیدی معدنی مدوار نوبت اول 1400
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