
كشمكشي كه سال هاست تمام نشده و همچنان 
ادامه دارد. يك س�ر ماجرا س�ازمان بهزيستي 
اس�ت و طرف ديگ�ر وزارت آموزش و پرورش؛ 
موضوع اين كشمكش هم بر سر مهدهاي كودك 
اس�ت. آموزش و پرورش مدعي است مهدهاي 
كودك بايد تحت نظارت اين وزارتخانه باش�د و 
بهزيستي هم به قوانين موجود استناد مي كند 
و معتقد است اين س�ازمان اختياردار مهدهاي 
كودك اس�ت. اخيراً ه�م ظاه�راً تفاهمنامه اي 
امضا ش�ده كه طبق آن بهزيستي مرجع صدور 
مجوز مهدهاي كودك شده اس�ت. در كنار اين 
كشكمش ها اما هر از چندگاه اخبار ناخوشايندي 
از مهد كودك ها به گوش مي رس�د؛  اخباري كه 
از رفتارهاي ناخوش�ايند مربيان مهد كودك با 
بچه ها حكايت دارد و مربيان�ي كه اغلب درباره 
چگونگي برخورد با كودك كمترين آموزش�ي 
نديده اند. در برابر اين كشمكش ها كودكاني قرار 
دارند كه تا هفت س�الگي يعني پيش از ورود به 
دبستان 70 درصد شخصيتشان شكل مي گيرد 
و كيفيت آموزش در مهد كودك و پيش دبستاني 
بخ�ش مهم�ي از اي�ن ش�الوده ش�خصيتي را 
پايه گذاري مي كند، اما هنوز آموزش اين بچه ها 
از ساز و كاري علمي و قابل قبول پيروي نمي كند. 

ش��كل گيري ش��اكله اصلي ش��خصيت انسان تا 
سن هفت س��الگي اهميت س��رمايه گذاري براي 
دوره پيش دبستاني را آشكارتر مي سازد. به گفته 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش در 
كشور هاي توسعه يافته نرخ پوشش پيش دبستاني 
باالي ۹۰ درصد است و هرچقدر نرخ توسعه يافتگي 
پايين مي آيد نرخ پوش��ش پيش دبستاني كاهش 
مي يابد. از سوي ديگر اخيراً در فرانسه سن آموزش 
اجباري را از سه سالگي تعيين كرده اند تا دو سال به 
صورت رايگان و اجباري تمام كودكان تحت پوشش 
آموزش پيش دبس��تاني قرار بگيرند. در ايران اما 
هنوز تكليف صدور مج��وز و نظارت بر آموزش در 
مهدكودك و پيش دبستاني روشن نيست و آنطور 
كه معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش 
مي گويد: طبق قانون نظارت و تعيين ش��اخص ها 
بايد ب��ر عه��ده آموزش وپ��رورش باش��د، اما در 
مرحله اجرا به نقطه مطلوب قانون نرس��يده ايم و 
در مهد هايي ك��ه آموزش پيش دبس��تاني دارند، 
آموزش وپرورش مكانيسم نظارتي ندارد، بنابراين 
در تفاهمنامه با سازمان بهزيس��تي به دنبال اين 
هستيم كه وظيفه به رسميت شناختن اين سازمان 
براي اعطاي مجوز و وظيفه آموزش وپرورش براي 

نظارت لحاظ شود. 

  سير تاريخي يك دعوا!
بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي )سال 
۱۳۶۵( »مهدهاي كودك خصوصي و غيرانتفاعي 
و واحدهاي مش��ابه آن« در محدوده مس��ئوليت 
سازمان بهزيستي اس��ت و ضوابط مربوطه بايد به 
تصويب وزراي آموزش و پرورش و كشور نيز برسد. 
مجلس شوراي اسالمي هم در ۱۳۸۰، دامنه فعاليت 
سازمان بهزيستي را از مهدهاي كودك خصوصي 

گسترش داد. 
عالوه ب��ر مصوبه س��ال ۶۵، ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي در س��ال ۱۳۷۷ در مصوبه ديگري مقرر 
كرد كه تمامي مسائل آموزش پيش  دبستاني بايد 
در ش��وراي عال��ي آموزش و پرورش مطرح ش��ود. 
پيرو اين مصوبه، ش��وراي عال��ي آموزش و پرورش 
ه��م تصويب كرد ك��ه آموزش و پ��رورش به عنوان 
تنها مرج��ع صادركنن��ده مجوز تأس��يس مراكز 
دوره پيش از دبستان محس��وب مي  شود و تمامي 
مراكز پيش  دبس��تاني، اع��م از مراكز وابس��ته به 
آموزش و پ��رورش و س��اير نهاده��اي دولت��ي و 
غيردولتي )از جمله س��ازمان بهزيس��تي( ملزم به 

تطبيق برنامه هاي خود با اين مصوبه هستند.
بدي��ن ترتيب، به دلي��ل ابه��ام در تعريف آموزش 
پيش دبس��تاني و محدوده س��ني فعالي��ت مراكز 

مربوطه در قوانين ص��دور مجوز فعاليت اين مراكز 
دوگانگي به وجود آم��د و منجر به ب��روز اختالف 
بين وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان بهزيستي 
شد. به  دنبال اختالفات پيش آمده در سال ۱۳۸۹، 
تفاهمنام��ه  اي بين اي��ن دو نهاد به امضا رس��يد و 
بر اساس آن، آموزش پيش از چهار سالگي به سازمان 

بهزيستي سپرده شد. 
  تقسيم غنايم 

آخرين دخالت قانون براي برطرف كردن اختالف 
بين آموزش و پرورش و س��ازمان بهزيس��تي بر سر 
تملك دوره مهد كودك و پيش دبس��تاني به سال 
۹۵ باز مي گردد. براس��اس قان��ون مصوب مجلس 
در سال ۹۵ هر يك از سازمان هاي متولي آموزش 
پيش دبس��تاني وظايفي را برعهده دارند و در اين 
قانون آمده است مهد هاي كودك براي كودكان تا 
سنين چهار سال فعاليت مي كنند كه در اين بخش 
اعطاي مجوز بر عهده بهزيس��تي اس��ت، اما برنامه 
آموزشي و نظارت بر عهده آموزش وپرورش است. 
براي كودكان چهار تا ش��ش س��ال تمام كه شامل 
دوره پيش دبستاني هستند اعطاي مجوز، برنامه ها 
و شاخص هاي آموزش��ي و پرورش��ي و نظارت بر 
عه��ده آموزش وپرورش اس��ت؛ بنابراي��ن نظارت 
و تولي��د برنامه و محت��وا در هر دو ح��وزه بر عهده 

آموزش وپرورش است. 
براساس مصوبه س��ال ۹۵ مجلس و تقسيم غنايم 
مهدهاي كودك  به چهار، شش ساله و زير چهار ساله 
و واگذاري يكي از اين بخش ها به آموزش و پرورش 
و ديگري به بهزيستي هم نتوانسته در عمل كاري 
پيش بب��رد.  همين چند روز پي��ش هم چهارمين 
جلسه تدوين آيين نامه مشترك سازمان بهزيستي 
و آموزش و پرورش با حضور نمايندگان دو دستگاه 
در كميس��يون اجتماعي دولت تشكيل و مواردي 
از آيين نامه به تصويب رس��يد. دس��تاورد جلس��ه 
اين بود؛  ارائه ش��اخص هاي آموزشي و پرورشي بر 
عهده آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه 

مهدهاي كودك بر عهده بهزيستي. 
  5 سالگي سن آموزش رسمي 

رضوان حكيم زاده، مع��اون آموزش ابتدايي وزارت 
آموزش وپرورش مي گويد: در تالش هستيم پوشش 
پيش دبستاني در اين مناطق به صددرصد برسد، 
به خصوص آنكه در مناط��ق دو زبانه كودكان براي 
ورود به كالس اول بايد با زبان فارسي آشنا باشند، 
اما در اين رابطه محدوديت اعتبار داريم. وي تصريح 
مي كند: مطلوب ما اين است پيش دبستاني به عنوان 
يك دوره رسمي در نظر گرفته شود و در سند تحول 
بنيادين نيز تأكيد شده است سن آموزش رسمي از 
پنج سالگي باش��د و نبايد اين سال مهم را از دست 
بدهيم و تمام كودكان بايد از آموزش پيش دبستاني 

بهره مند شوند. 
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وزير آموزش و پرورش بدون اشاره اي به راهكارها گفت: نشانه هاي ناكارآمدي در آموزش و پرورش هويداست؛ اسير دست دالالن شده ايم 

مسجد جامعي: منشأ درآمد شهرداري تخلفات است
ادامه از صفحه اول

  بدهي هزار و 500 ميلياردي مؤديان به شهرداري از آراي 
ماده ۱00

با افزايش تخلفات ساختماني و سرگرداني شهروندان و سازندگان 
حاال شوراي شهر درصدد اس��ت تا تخلفات ساختماني را به نوعي 
جرم به حساب بياورد. هرچند افش��ين حبيب زاده، معاون نظارت 
شوراي ش��هر تهران در جلسه شوراي ش��هر اعالم كرد با توجه به 
مشكالت مالي شهرداري تهران ضروري است در خصوص تعيين 
تكليف بدهي مؤدياني كه مشمول جرايم ريالي كميسيون هاي ماده 

۱۰۰ شده اند، اقدام ضروري را به عمل آورند. 
افش��ين حبيب زاده با اش��اره به عدم وص��ول جرائ��م ريالي آراي 
كميسيون هاي ماده ۱۰۰ گفت: پيرو گزارش هاي كميسيون هاي 
م��اده ۱۰۰ كه به درخواس��ت بن��ده واصل ش��ده بالغ ب��ر هزار و 
۵۰۰ ميليارد توم��ان بدهي مؤديان مربوط ب��ه جرائم ريالي آراي 
كميس��يون هاي م��اده ۱۰۰ وجود دارد ك��ه اين رق��م مربوط به 
پرونده هاي بي��ش از ۵۰۰ ميليون ريال اس��ت؛ نكته حائز اهميت 
اين است كه هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به ۱۵۰ پرونده 

است. 

روز گذش��ته با مصوبه شوراي ش��هر مقرر ش��د تا موضوع كاهش 
تخلفات و جرم انگاري اين تخلفات به صورت اليحه از سوي شوراي 

عالي استان ها در دولت طرح و پيگيري شود. 
بايد در نظر داشت سال هاست مشكالت شهرها در دولت ها دست 
به دست مي شود و دولت براي فرار از حل مشكالت درآمدي شهرها 
سر خود را همچون كبك در برف فرو كرده است. تا زماني كه خأل 
قوانين رفع نشود و دولت نيز موظف به دادن سهم شهر و شهروندان 
از درآمدها و عوارض نش��ود، نبايد اميد داشت كه ش��هرها از اين 

معضل عبور كنند.  

كارنامه درخشان بطحايي در انتقاد از آموزش و پرورش !

تخلف زيربناي توسعه شهری !

بهزيستي آموزش و پرورش مي دهد !
بر اساس يك تفاهمنامه عجيب، شروع پروسه آموزشي فرزندان ايراني به نهاد حمايتي بهزيستي سپرده شده است

س��يد محمد بطحايي در ديداره��اي مجزايي كه 
روز گذش��ته داش��ته، به دو نكته مبني بر »هويدا 
بودن نش��انه هاي نا كارآمدي در آموزش و پرورش« 
و »ابزار دست ش��دن دالالن آموزش��ي و باز بودن 
راه براي آنها« اشاره كرده است. واقعيت هاي مهم 
و قابل اس��تنادي ك��ه اعتراف ب��ه ناكارآمدي هاي 
موجود در دو بخش آموزش��ي  و پرورشي است. اما 
بيان چنين اظهار نظري از س��وي ش��خص وزير به 
عنوان اولين مقام اجراي��ي وزارتخانه كمي عجيب 
و غيرمنطقي هم به نظر مي رسد. هر چند كه بايد 
گفت »انتقاد از خود« جاي تحسين دارد، اما آيا بيان 
اين اظهار نظرها يا اعترافات كمكي به دردهاي حاكم 
در آموزش و پرورش مي كند؟ راستي اصاًل چه كسي 
مسئول است؟ آيا اين مردم هستند كه با اعترافات 
وزير آموزش و پرورش بايد ارائه راه��كار كنند و از 
اكتفا كردن به گفتار و تيتر رسانه اي پرهيز كنند؟! يا 
اينكه اين شخص وزير است كه بايد با تبيين راهكار، 

از برنامه هاي عملي صحبت به عمل آورد؟!
س��يد محمد بطحاي��ي در مق��ام ش��خص وزي��ر 
آموزش و پرورش خود پيش از اين در توييتي بيان 
داش��ته بود به اندازه كافي مطالعات انجام ش��ده، 
مشكالت را مي شناس��يم، راهبردها و راهكارهاي 
تحول را بايد با جديت و فوريت اجرا كنيم، اما به رغم 
اين مهم همچنان ش��اهد هس��تيم كه به گره هاي 
موجود در بدنه اش��اره مي ش��ود، بي آنكه راهكار و 
راهبردي براي خروج از آن پيشنهاد شود. سؤال اين 
است كه راهبرد تحول چيست و چه كسي مسئول 

اجراي آن است؟!

   اعتراف جديد وزير
وزير آموزش و پرورش در كسوت باالترين فردي كه 
در وزارتخانه اس��ت، بار ديگر ضمن تشخيص درد 
حاكم بر آموزش و پرورش از ابزار دست بودن دالالن 
آموزشي صحبت كرد و گفت: به تعبير رهبري راه 
را براي دالل هاي آموزش��ي ب��از كرده ايم و گاهي 
در مدرس��ه ابزار دست آنها ش��ده ايم. از خانواده ها 
مي خواهم كمك كنند اين مس��ير اصالح ش��ود و 
بچه ها در دوره ابتدايي زندگ��ي كردن و ورزيدگي 

جسماني را بياموزند.
وي در بخش ديگ��ري از اظهارات خ��ود در جمع 
دبيركل و ش��وراي معاونان اتحادي��ه انجمن هاي 

اسالمي دانش آموزان به صراحت از نشانه هاي آشكار 
ناكارآمدي در آموزش و پرورش سخن گفته است. 

هر چند كه بايد اين انتقاد از خود و اعتراف را قابل 
تحسين دانس��ت، اما اين ناكار آمدي از كجا نشئت 
مي گيرد؟ بطحايي آبان ماه سال گذشته در تشريح 
راه حل ها در زمينه حل عقب ماندگي در پيش��برد 
س��ند تحول در آموزش و پرورش گفت��ه بود: عدم 
شايستگي مديران آموزشي مهم ترين دليل ناكامي 
وزارت آموزش و پرورش در 4۰ سال گذشته است. 

  فقط انتقاد!
انتقادات اخير و اعتراف به ناكار آمدي در حالي است 
كه وزي��ر آموزش و پرورش هم��واره به عنوان يكي 

از افرادي اس��ت كه انتقاد از اين نهاد را در كارنامه 
خود دارد. انتقاد از ش��كاف ميان نيازهاي جامعه و 
محتواي آموزشي در مدارس، انتقاد از برخي روش ها 
و شيوه هاي آموزشي مثل آزمون هاي پي در پي در 
مدارس و مواردي ك��ه اضط��راب دانش آموزان را 
افزايش مي دهد، انتقاد از تنبيه بدني دانش آموزان، 
نوشداروهاي بعد از مرگ سهرابي چون فاجعه اخير 
مدرسه اي در غرب تهران كه تأكيد وزير را بر نظارت 
بيشتر به دنبال داشت و ساير مواردي كه دردهاي 
آموزشي و پرورشي است، اما راه حلي به دنبال آن 

ارائه نمي شود!
چال��ش مديري��ت منابع مال��ي، مديري��ت منابع 
انس��اني، كس��ري بودجه در اين وزارت خانه، گره 
كور دغدغه هاي معيشتي و ضعف هاي آموزشي و 
تصميم هاي يك شبه و غير كارشناسي چون حذف 
مدارس س��مپاد، فرار نخبگان دانش آموز به دليل 
ضعف هاي حاكم در آموزش و پ��رورش و امثالهم از 
جمله مواردي اس��ت كه قطعاً مورد شناسايي قرار 
گرفته است، اما بعد از شناس��ايي درد براي درمان 
بايد انديشيد.  »كار آمدي« همان اصل مهمي است 
كه قبل از شروع و به صدارت رس��يدن در جايگاه 
شخص اول وزارتخانه، درباره آن حرف هاي خوب 
و ش��عار زياد زده مي ش��ود، اما در نهايت اين عمل 
است كه نتيجه كار را مشخص مي كند. الزمه اين 
كار آمدي هم در ابتدا پياده كردن اسناد باالدستي 
و تدوين بس��ته هاي جامع با سياستگذاري دقيق 
در بخش آموزش و پرورش اس��ت تا زمينه را براي 

بالندگي اين وزارتخانه فراهم كند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 وحيد يامين پور توييت زد: سردار سليماني رو به دوربين: امروز 
مي خواهم پيشنهاد بي سابقه اي به مردم اس��رائيل بدهم: عكس هاي 
پهپادهاي ما نشان مي دهد شما از كمبود زمين هاي زراعي رنج مي بريد. 
ما حاضريم با يك تكنولوژي كاماًل ايراني ظرف چند ساعت تمام حيفا و 

تل آويو را براي شما شخم بزنيم. به ما اعتماد كنيد. 

 دزد بغداد با انتش�ار اين تصوير توييت زد: جوري  كه  علينژاد و 
نوچه هاش سوژه ميسازن.

  كيوان راد با انتشار اين تصوير توييت زد: كاش دست ورداريد از 
اين آبروريزي ها. 

  
محمد علي رجايي با اشاره به سفر نمايندگان مجلس به روسيه براي 
نظارت بر تيم ملي فوتبال تويي�ت زد: تو خبر ۲۰:۳۰ نماينده مجلس 
جوري مي گفت ۱۰۰ميليون پولي نيست و به بودجه  كشور برنميخوره كه 
انگار داش��ت درباره ۱۵۰ تك تومني حرف مي زد. اون��ي كه پاي تلويزيون 
نشسته و ۱۵هزار تومن براي نان و پنير نداره يا درگير۵۰۰ هزار تومن پول 

داروست آهش دامنتون رو ميگيره. حاال شما خوش باشين.

 علي رضا شايسته توييت زد: دوستان من ديابتي هستم. از داروخانه 
معتبر انسولين خريدم و چون داروخانه هميشگي بود تاريخ انقضا رو 
چك نكردم. انسولين تاريخ گذشته بود و داشتم مي مردم. )۲۰۱۷/۰۲ 
انقضاش بوده( لطفا ريتوييت كنيد، سايرين در اين اوضاع كه قيمت دارو 

چند برابر شده اقاًل دارو مشكل دار نگيرند. 

  احس�ان رس�تگار با انتش�ار اين عكس توييت زد: داش��تم از  
باش��گاه انقالب خارج مي ش��دم كه با اين صحنه مواجه شدم. هميشه 
از نوجواني روي بحث #آب شرب پاشيدن روي سنگفرش خيابون ها 
و پياده روها حساس بودم و تذكر مي دادم. به ايشون كه حراست باشگاه 

انقالب بودن گفتم: االن خيلي كم آبي داريم. اين آب شربه ديگه؟

  كاظم با انتشار اين تصوير توييت زد: يكي از اهداف اصلي اشغال 
بلندي هاي جوالن توسط اسرائيل، دزدي و س��يطره بر ۱۲۰ميليارد 
مترمكعب آب هاي زيرزميني اين منطقه اس��ت، اس��رائيل از بين بره 

مشكل كم آبي خاورميانه از بين ميره به همين راحتي.

 علي رجبي توييت زد: در وسط معركه تحريم و جنگ اقتصادي، از 
وزير اقتصاد، وزير صنعت  و تجارت، رئيس بانك مركزي و ساير وزرای 
اقتصادي تقريباً هيچ خبري نيست. احتماالً آقايان فعاًل در حال رتق و 

فتق امور شركت هاي فاميلي شان هستند. 

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

   رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: هجمه ها به كميته امداد امام 
خميني )ره( به ناحق انجام مي شود و مش��خص است كه خطي براي 
ايجاد تخريب اس��ت تا روي اراده مردم تأثير بگ��ذارد. كميته امداد از 

امكاناتي كه مردم كمك مي كنند براي مردم ايران استفاده مي كند. 
   رئيس انجمن متخصصان داروس��ازي باليني ايران ضمن هش��دار 
نسبت به مصرف خودسرانه ريتالين توسط دانشجويان گفت: مصرف 
خودسرانه اين دارو مي تواند عالوه بر ايجاد وابستگي در افراد، عوارض 

متعددي به ويژه بر سيستم قلبي، عروقي و مغز گذارد. 
   سازمان حج و زيارت موارد دارويي ممنوعه در حج امسال را اعالم 
كرد. بر اين اساس به همراه داشتن  آمپول پتيدين ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم، 
، آمپول مرفين ۱۰ ميلي گرم، قرص متادون ۵ و ۲۰ ميلي گرم، شربت 
متادون، ق��رص هيدرومرفي��ن ۲ ميلي گ��رم، قرص متي��ل فنيدات 
هيدروكلرايد، قرص ترام��ادول ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم، آمپول ترامادول 
۵۰ ميلي گرم، شربت اكسپكتورانت كدئين و قرص استامينوفن كدئين 

ممنوع است. 
   شهردار تهران گفت: رابطه مستقيمي بين آزادي رسانه ها و سالمتي 
سيستم ها وجود دارد. اگر نشريات نقد كنند سيستم درست مي شود، 

كسي كه مسئوليت مي پذيرد بايد نقد شود. 
   وزير ورزش و جوانان گف��ت: اميدواريم تا پايان دولت دوازدهم ۳۰ 

درصد مديران دولتي زنان و جوانان باشند. 
   معاون س��اماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از پرداخت 
4۰۰ ميليارد تومان اعتبار به طرح هاي اشتغالزايي سازمان هاي مردم 

نهاد جوانان خبر داد. 
   رئيس شبكه ملي تحقيقات ليزرپزشكي كشور از توليد ليزر ملي براي 
كمك به بيماران اورولوژي و همچون افراد دچار س��نگ كليه و مشكل 
پروستات خبر داد و گفت: قيمت اين ليزر نصف مشابه خارجي آن است. 
   معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران با اشاره به اينكه بخش هايي 
از خط ۷ مترو را تخريب كرديم و دوباره ساختيم، گفت: اين خط به طور 

كامل تا پايان سال جاري افتتاح و آماده بهره برداري مي شود. 
   دستيار ويژه رئيس جمهور در حقوق ش��هروندي با اشاره به شيوع 
افسردگي، خودزني و كاهش سن آسيب هاي اجتماعي در بين دختران 
گفت: اجراي طرح هاي ورزشي براي دختران دانش آموز ضروري است. 
   معاون اجتماعي س��ازمان بهزيستي كش��ور معتقد است: نيمي از 
كودكان كار، اتباع  غير ايراني بوده و اغلب از خانواده هايي با درآمد پايين 
هس��تند؛ بنابراين بايد از اين خانواده ها حمايت ك��رد؛ چراكه نگرانيم 
اين كودكان به س��مت كارگاه هاي زيرزميني فاقد مج��وز و غير قابل 

رؤيت بروند. 

نيره ساري
  گزارش  2

اكبر محمودي
  گزارش  2

 »مدوساميت«
 مي تواند تحول آفرين باشد اگر... 

نخستين رويداد  مد و كس��ب كار با نام »مد وساميت« تهران با حضور 
جمعي از صاحبان برند، طراحان مد و لباس، اساتيد دانشگاه و چهره هاي 

مطرح مد و لباس برگزار شد. 
برگزاركنندگان اين رويداد با بررسي هايي به اين جمع بندي رسيدند كه 
مهم ترين مشكل براي رشد و توسعه صنعت مد داخل عدم ايجاد بستري 
مناسب جهت تعامل و همكاري تمامي فعاالن صنعت مد در كشور است. 
به همين دليل راه حل آنها براي اين مش��كل كمك به ايجاد بس��تري 

مناسب جهت تعامل و همكاري تمامي فعاالن اين صنعت است. 
»مدوساميت« به عنوان رويداد ساالنه مد و كسب و كار ايران قصد 
دارد تا با برگزاري اين رويداد بتواند ضم��ن گردهمايي فعاالن اين 
صنعت به رشد و بهبود كسب، رش��د دانش، كسب تجربه و معرفي 
آخرين ايده ها و كالكش��ن هاي طراحان و تجاري سازي محصوالت 

مد قدم بردارد. 
مدوساميت قصد دارد در س��ال هاي آتي به مهم ترين رويداد كسب و 
كار منطقه تبديل شود و تالش خواهد كرد تا صنعت مد ايران و آوازه 

طراحان ايراني را جهاني كند. 
اين رويداد كسب و كار در چهار بخش با نام هاي طراحي، مد و فناوري، 

مد وگفت وگو و كارگاه مد برگزار خواهد شد. 
مثاًل در بخش طراحي 4۰ طراح به ارائه و نمايش آخرين مجموعه خود 
خواهند پرداخت و با تقويت چهره و هويت برندشان، جايگاه خود را در 
بازار پر رقابت مد و لباس تقويت خواهند كرد. در بخش مدوتاك شاهد 
سخنراني هش��ت فرد موفق در صنعت مد و لباس خواهد بود و آنها از 

تجربه ها و دستاوردهايشان صحبت خواهند كرد. 
غيركاربردي  بودن بيشتر طرح ها و لباس هاي طراحي  شده، نپذيرفتن 
لباس ها و طرح هاي پيش��نهادي حتي در ادارات، نهادهاي رسمي و... 

اينها تنها بخشي از مشكالت صنعت مد و لباس در كشور است. 
واقعيت اين اس��ت كه صنعت مد و لباس در ايران هنوزش��كل نگرفته 
است. مسئله مد و لباس دچار شرايطي است كه از  يك سو بايد شئونات 
عرفي را رعايت كند و از  سوي  ديگر بايد در عين وجود نداشتن تدبير و 

رفتارهاي سليقه اي، گليم خود را از آب بيرون بكشد. 
در حالي ك��ه دانش��گاه ها و مؤسس��ه هاي عمومي و خصوص��ي تعداد 
بي ش��ماري از فارغ التحصيالن طراحي را تربيت مي كنند، بازار كاري 
جز فضاهاي خصوصي و حتي مجازي براي آنها وجود ندارد. ورود افراد 

خالق و كارآفرين مي تواند به اين صنعت در كشور رونق دهد. 

صعود پرشتاب رتبه جهاني پيام رسان هاي 
بومي و سقوط ۷۶۵ پله اي تلگرام

معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي كشور از سقوط 7۶5 پله اي 
رتبه جهاني پيام رسان تلگرام پس از مسدود سازي در ايران خبر داد. 
امير خوراكيان، در مورد رنكينگ تلگرام در ايران پس از فيلترينگ اين 
پيام رسان گفت: بررسي ترافيك دامنه هاي پيام رسان تلگرام بر اساس 
آمار رتبه بندي ترافيك وب س��ايت الكس��ا در س��ه ماه گذشته نشان 
مي دهد كه دامنه Telegram. org )مربوط به تلگرام وب( با ۳۳ رتبه 
كاهش داراي رتبه t. me ،۳۰۰ با ۱۱4 رتبه كاهش داراي رتبه ۶۰۰ 
و telegtram. me با ۷۶۵ رتبه كاهش داراي رتبه ۲ هزار و ۳۲۸ در 

ترافيك جهاني شده اند. 
وي تصريح كرد: دامنه telegram. me كه به نرم افزار موبايلي تلگرام 
اختصاص داشته و از زمان رصد آن، رتبه ۱۷۳ هزارمي جهان در سال 
۲۰۱۵ را داشته است، در مدت سه سال به رتبه هزار و ۵۲۰ ارتقا پيدا 
كرده بود، اما با مسدودسازي تلگرام در ايران در تاريخ ۱۱ ارديبهشت، 
ميزان بازديد و ارجاع به اين دامنه ها با شيب بيشتري كاهش پيداكرده 
و به رتبه پايين تر از ۲ هزار و ۳۲۸ در تاريخ ۱۹ خردادماه رسيده است. 
معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي تأكيد كرد: در مقايس��ه آمار 
رتبه جهاني الكسا، پيام رسان هاي داخلي روند رشد بسيار پرشتاب تري 
نسبت به تلگرام در آغاز فعاليت داشته اند كه بسيار اميدبخش و نشان از 

اقبال كاربران به اين خدمت بومي است. 
خوراكيان با اشاره به روند توسعه خدمات پيام رسان هاي داخلي اظهار 
اميدواري كرد: با توجه به س��اختار رشد و ش��كوفايي خدمات فضاي 
مجازي و نمونه هاي موفق مطرح در دنيا، حضور كاربران در اين خدمات 
به توسعه و بلوغ آنها كمك كرده و بي شك با فرصتي كه كاربران ايراني به 
ارائه كنندگان خدمات داخلي خواهند داد، زمينه ايجاد زيرساخت هاي 

ملي و بومي براي كشور فراهم خواهد شد. 

  درختان خشك خيابان را قطع كنيد
اكبری-تهران: در طوفان پايتخت، سرشاخه درختان كهنسال برخی 
از معابر شهر تهران شكسته ش��د و عالوه بر خس��ارت مالی به برخی 
شهروندان هم آسيب رساند. چرا شهردار به درختان معابر كه خشك 
شده و يا احتمال خطر شكسته شدن دارد،  رسيدگی نمی كند و با هرس 

درختان از ميزان خسارت های احتمالی نمی كاهد. 

  هزينه باالی درمان امان بيماران را بريده است
اصغری-تهران: هزينه درمانی بس��يار افزايش يافته اس��ت و مراكز 
خصوصی موجه می توانند از بيماران پول بيشتری دريافت كنند. برای 
انجام يك عمل آندوسكوپی مراكز خصوصی چيزی حدود يك ميليون 

و نيم پول می خواهند. بيماران اين پول ها را از كجا بياورند؟


