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مدیرعامل بنیاد رودکی اعالم کرد:

تیم ملی فوتبال ایران صاحب
سرود اختصاصی میشود

نیمه تعطیل
شدن بازار
لوازم خانگی

بنیاد رودکی که ساخت سه قطعه برای
اعزام تیم ملی به جام جهانی روسیه را در دستور
کار قرار داده ،همچنین در تالش است که
موسیقیهای ثابت ،اختصاصی و همیشگی برای
تیم فوتبال کشورمان بسازد.علی اکبر صفیپور
ـ مدیرعامل بنیاد رودکی ـ در نشستی که در
فدراسیون فوتبال برگزار شد همچنین از ساخت
سه قطعه برای اعزام تیم ملی فوتبال به جام جهانی خبر داد و گفت که خواننده دو اثر آن ساالر
ی ماه بود که با فدراسیون فوتبال
عقیلی و علیرضا قربانی هستند.او در این زمینه توضیح داد :د 
تفاهمنامهای برای تولید سرود اعزام تیم ملی به جام جهانی امضا کردیم .در بسیاری از کشورها
تیمهای ملی و باشگاهی با استفاده از ارکسترها اقدام به ساخت سرود میکنند اما تا به حال
چنین اتفاقی در ایران رخ نداده بود.صفیپور اضافه کرد :پیشنهاد این کار از طرف بنیاد رودکی
به فدراسیون داده شد که مورد استقبال قرار گرفت .بعد از این تفاهمنامه در درون بنیاد رودکی
نیز مذاکراتی داشتیم و روی اینکه آثار موسیقی ایرانی به شکل ارکسترال ساخته شود توافق
داشتیم .او با بیان اینکه قرار بود از ابتدا به جای یک سرود ،چند سرود داشته باشیم ،اظهار کرد:
اولین کاری که قرارداد آن بسته شد ،ساخت اثری با صدای ساالر عقیلی ،آهنگسازی بابک زرین
و شعر احسان افشاری بود .در ادامه به ساخت اثری با صدای علیرضا قربانی ،آهنگسازی و رهبری
شهرداد روحانی (رهبر ارکستر سمفونیک تهران) و شعر ساعد باقری قرار شد .صفیپور بیان
کرد :سومین اثر نیز به رهبری و آهنگسازی فریدون شهبازیان (رهبر ارکستر ملی ایران) و شعر
عبدالجبار کاکایی در حال ساخت است و اسم خواننده آن بعدا اعالم خواهد شد .دلیل اعالم
نکردن نام خواننده نیز این است که ساخت این اثر دیرتر شروع شده و میخواهیم کار خروجی
پیدا کند .او درباره تاریخ اجرای ارکسترها در روسیه نیز گفت :ما برای اینکه بتوانیم عالوه بر
ایران در روسیه نیز اجرا داشته باشیم هماهنگی خوبی انجام شد .حتی بنیاد رودکی با کنسرواتوار
چایکوفسکی تفاهمنامهای را امضا کرد و مقدمات سه شب اجرا در روسیه را فراهم کردیم.
صفیپور بیان کرد :یک شب پیش از بازیهای ایران در دوره مقدماتی جام جهانی اجراها روی
صحنه خواهد رفت ۲۴ .خرداد در سنپترزبورگ ۲۷ ،خرداد در سالن کنسرواتوار چایکوفسکی
مسکو و  ۲۹خرداد در کازان اجرا خواهیم داشت .خیلی دوست داشتیم در شهر سومی که ایران
بازی داشت اجرا داشته باشیم اما سالن مناسب و مجهزی برای این کار وجود نداشت.

خبر
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری؛

تاکید بر افزایش سهم محصوالت
غذایی ایران در بازارهای جهانی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری بر افزایش سهم هلدینگ ها و
شرکت های زیرمجموعه در حوزه صنایع
غذایی و حضور فعال در بازارهای جهانی
تاکید کرد.
جمشید تقی زاده با بیان اینکه
صنعت مواد غذایی به عنوان یک صنعت
استراتژیک و همچنین به عنوان یکی از
بزرگترین صنایع درگیر در بازار جهانی،
دارای جایگاه مهم و تعیین کننده ای در
سیاست های کالن اقتصاد کالن کشور
است ،تصریح کرد :براساس گزارش های
منابع معتبر از جمله وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،در حال حاضر نزدیک
به  ۱۴هزار واحد صنایع غذایی در کشور
فعالیت دارند و از حیث تولید نیز این
صنعت پس از صنایع سنگین ،رتبه
دوم صنایع تولیدی کشور را به خود
اختصاص داده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری تاکید کرد :باوجود ظرفیت باالی
صنعت غذا در کشور ،متاسفانه کشورمان
در میان صادرکنندگان مواد غذایی رتبه
و جایگاه مناسب و قابل توجهی ندارد
که در این زمینه باید با بررسی موانع
و چالش های پیش روی آن در داخل و
خارج ،برای رسیدن به جایگاه واقعی این
صنعت برنامه ریزی و راهکارهای مناسب
تری بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان
صنایع غذایی پیش بینی شود.
فتاح به مدیران کمیته امداد ابالغ کرد

خرید کاالی خارجی ممنوع

رئیس کمیته امداد با ابالغ
بخشنامهای خرید هرگونه کاالی خارجی
را ممنوع اعالم کرد.
مهندس سید پرویز فتاح ،رئیس
کمیته امداد در این بخشنامه با اشاره به
فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری
سال  ۹۷با عنوان سال حمایت از کاالی
ایرانی» و تأکید معاون فنی و حسابرسی
امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات
مبنی بر ممنوعیت خرید کاالهای
خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط
دستگاه های دولتی و سایر نهادها و
عناوین مشابه که به نحوی از بودجه
عمومی یا دولتی استفاده می کنند
(شامل تمام اقالم مصرفی و غیر مصرفی
با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی)
تأکید کرده است« :خرید هرگونه کاالی
خارجی دارای تولید مشابه داخلی در
کمیته امداد ممنوع است و مدیران کل
ف هستند تمهیدات
دفاتر استانی موظ 
الزم را برای نظارت دقیق بر خریدهای
مورد نیاز داشته باشند».

3
در نشست بررسی بازار ارز؛

تالش برای رفع ابهامات طرح جدید ارزی

گرچه طرح دولتی کنترل نوس انات
ارز که حدود یک هفته است به اجرا
درآمده و در کنترل نوسانا ت قیمت
انواع ارز موثر بوده است ،اما کاستی ها
و ابهاماتی داشت که به مرور در حال بر
طرف شدن است.
به گزارش صدا و سیما؛ در نشست
بررسی بازار ارز که با حضور معاون اول
رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی
همچنین دیگر مدیران اقتصادی کشور
برگزار شد به تعدادی از ابهاماتی که در
طرح کنترل نوسانات ارز وجود داشت
پرداخته شد.
در بعضی از مراکزی که بیشتر مردم با
ارز سر و کار داشتند مشخص شد که برای
مثال هنوز بسیاری از مردم در فرودگاههای
بین المللی از نحوه تبدیل ارزهای خود به
ریال بی خبر هستند که این باعث به وجود
آمدن مشکالت بسیاری به خصوص برای
توریست های خارجی می شود.
براساس طرح جدید کنترل نوسانات
ارز دولت صرافی ها دیگر اجازه خرید و
فروش ارزهای خارجی را ندارند به همین
دلیل برای کسانی که به طور مثال نیاز به

ارز برای گرفتن روادید در سفارتخانه ها
دارند هم مشکالتی به وجود آمده است.
البته اجرای این طرح در کنترل قیمت
ارز کامال موثر بوده و مسافران کشورهای
خارجی از نحوه تهیه روشن و شفاف آن
ابراز خرسندی کرده اند.
در طرح جدید ارزی دولت ،مسافران
کشورهای خارجی باید مدارک خود را
که شامل بلیط هواپیما ،گذرنامه ،برگه
عوارض خروج پرداخت شده و کارت
ملی است به یکی از شعب ارزی بانک

ملی یا سامان تحویل داده و حواله آن
را بعد از پرداختن معادل ریالی آن برای
کشورهای نزدیک و همسایه مبلغ 500
یورو و برای کشورهای دور هزار یورو
دریافت کنند و موقع خروج از کشور بعد
از رد شدن از گیت های فرودگاه های
بین المللی با تحویل برگه حواله خود
به باجه های این دو بانک ،ارز خود را
دریافت کنند.
به گفته هاشمی مدیر شعب غرب
بانک ملی ایران از روز پنج شنبه که این

طرح اجرا شده است حدود  2هزار نفر برگه
حواله خود را تحویل گرفته و از طریق باجه
های فرودگاه های بین المللی ارز خود را
دریافت کرده اند و از روز شنبه هفته جاری
هزار و هفتصد نفر دیگر هم حواله خود را
ثبت کرده اند.
بهبانی مدیر عامل بانک سامان هم
ضمن تاکید بر انجام عملیات ارزی در
تمام شعب این بانک گفت :تنها در روز
اول اجرای این طرح یعنی پنج شنبه
هفته گذشته در شعب ،کمی ازدحام به
وجود آمده بود اما با توجه به اینکه تمام
شعب بانک سامان این عملیات ارزی را
انجام می دهند در حال حاضر تحویل
حواله و پرداخت ارز در شعب و باجه
این بانک در فرودگاه های بین المللی
تقریبا بدون هیچ صفی و به سرعت در
حال انجام است.
در جلسه بررسی ابهامات طرح ارزی
دولت که امروز با حضور معاون اول رئیس
جمهور برگزار شد هم ،به گفته رئیس کل
بانک مرکزی در انتهای جلسه به ابهاماتی
در این طرح رسیدگی شد که شاید در این
چند روز سوال بسیاری از مسافران بود.

ولی اله سیف گفت :در جلسه امروز
به مشکل مسافرت دوم و سوم افراد کثیر
السفر پرداخته شد و ضمن پیدا نمودن
راهکارهایی برای آن مسئله پرداخت هزینه
ویزا به سفارتخانه هایی که این هزینه را
نقدا دریافت می کنند هم بررسی شد.
وی افزود :با نامه نگاری هایی که
از طریق دستگاه دیپلماسی با بعضی از
سفارتخانه ها انجام شده است قرار بر این
شد تا مثل دیگر کشورها هزینه های ویزا
به ریال دریافت شود و ما در بانک مرکزی
ساز و کاری برای تبدیل آن به ارزهای آن
کشورها تهیه کنیم.
هر چند ممکن است طرح ارزی جدید
دولت که برای کنترل نوسانات ارز در حال
اجراست کم و کاستی هایی هم داشته باشد
اما به تاکید مدیران اقتصادی کشور ،این
کاستی ها به دلیل ضربتی بودن این طرح
است و بانک مرکزی در تالش است تا به
سرعت در اطالعیه ها و بخشنامه هایی که
بعد از این صادر می کند تمام کاستی های
این طرح را پوشش داده و هر چه سریع
تر از به وجود آمدن مشکالت بیشتر برای
مردم جلوگیری کند.

شبکههای اجتماعی و شگردهای ترویج اعتیاد

روایت پلیس از کار شیادان

کارشناسان ارشد حوزه انتظامی و مبارزه با مواد مخدر نسبت به نقش
پررنگ شبکه های اجتماعی در اعتیاد جوان ها و تبلیغات دروغین آن ها
هشدار می دهند .بر اساس آمار ۳ ،آسیب اعتیاد ،طالق ،فقر و بیکاری
درصدر آسیبهای امروزی جامعه قرار دارند .در این میان کاهش سن
اعتیاد در کشور و ورود مواد مخدر جدید ،موضوعی است که باعث نگرانی
مسئوالن ذی ربط شده است.پیش از این اعتیاد بیشتر در میان طبقه
محروم جامعه رواج داشت؛ طبقه ای که عمدتا به دلیل فقر فرهنگی و
اجتماعی به سمت آسیب ها گرایش پیدا می کردند اما بر اساس آمارهای
موجود با وجود آنکه محرومین و نیازمندان و افراد ناآگاه و کمسواد بیشتر
در معرض اعتیاد هستند اما اعتیاد در تمام گروهها و طبقات اجتماعی از
نیازمندان و توانگران ،تحصیلکردهها و غیرتحصیلکردهها ،شیوع داشته و رو
به گسترش است .در این میان کارشناسان معتقد هستند که مواد مخدر
جدید و تبلیغات پیرامون آن ها باعث شده است که نوجوان ها و اقشار
تحصیل کرده نیز به دام استفاده از مواد مخدر بیفتند.
به اعتقاد کارشناسان ،آموزش مهارت های زندگی در سنین پایین
و آشنا کردن نوجوان ها با مواد مخدر جدید و شیوه های تبلیغی آنها،
مهمترین راه مبارزه اجتماعی با اعتیاد است.
قدرت نه گفتن را به نوجوان ها بیاموزیم
سردار منتظرالمهدی در نشست خبری خود بیان کرد :برای سالم سازی
جامعه باید قدرت (نه گفتن) به پیشنهادهای آسیب زا را در نسل جوان تقویت
کنیم چرا که آسیب های اجتماعی جزء الینفک زندگی در جوامع بشری است
و نمی توان اثرات آن را نادیده گرفت .معاون اجتماعی ناجا خاطرنشان کرد:
خانواده و مدرسه از مهمترین پایگاه های تقویت شخصیت افراد هستند و
آموزش های این دونهاد تعیین کننده آینده و سرنوشت نسل جوان کشور
هستند.وی تاکید کرد :پیشگیری از آسیب های اجتماعی یکی از اولویت های

ناجا در تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و پلیس دراین
خصوص برنامه های متعددی دارد .معاون اجتماعی ناجا افزود :باید مهارت
تاب آوری روانی را در برابر مسائل و مشکالت در نسل جوان تقویت کنیم
تا در برابر آسیب های اجتماعی واکسینه شوند.سردار رحیمی رئیس پلیس
پایتخت نیز بر قدرت «نه» گفتن تاکید کرد و گفت :با توجه به گردش مالی
بسیار باال در حوزه مواد مخدر و نوآوری های فراوان قاچاقچیان در این عرصه،
ما باید گام اصلی را در پیشگیری و آموزش قرار دهیم ،در قدرت «نه» گفتن به
پیشنهادهای نادرست.
شبکه های اجتماعی و اغفال نوجوان ها
سردار منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره به
فعالیت شبکه های اجتماعی تاکید کرد :مسدود شدن روزانه حدود ۲۰۰
کانال که در حوزه انواع جرایم فعالیت می کنند نشان از چیره دستی
پلیسی دارد که پشت پرده دستان ناپاک را آشکار کرده و نقاب از رخ
شیادان بر می دارد؛ هر چند که ضرورت ارتقاء دانش رسانه ای و سواد
فضای مجازی کاربران برای ناکام ماندن مجرمان کامال احساس می شود.
وی با بیان این که در فضای مجازی ۴۶ ،درصد از جرایم در تلگرام
و  ۲۵درصد در اینستاگرام رخ می دهد ،گفت :بیشترین جرایم در حوزه
کالهبرداری های مالی و برداشت های غیرمجاز با  ۳۵درصد است؛ در
مرحله دوم فروش و تبلیغات مواد مخدر قرار دارد که در این زمینه
شناسایی و برخورد با  ۳هزار و  ۳۲۰کانال ،گروه و سایت از جمله فعالیت
های مردان تیز بین پلیس فتاست که مجرمان حقیقی در پس فضای
مجازی را به طرفه العینی شکار می کنند.
این روزها بر اساس آماری که پلیس اعالم می کند ،سوداگران مرگ
و فروشندگان مواد مخدر ،بر روی شبکه های مجازی تمرکز کرده اند و با
توجه به گرایش جوان ها به این فضا ،هر روز نیز بر میزان فعالیت آن ها در

این شبکه ها افزوده می شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره
به تغییری که در الگوی مصرف مواد مخدر درحال شکلگیری است ،گفت:
این تغییر رفتار را می توان در رواج مخدرهای جدید و گرایش به مصرف
مخدری مانند گل که یکی از مشتقات گیاه شاهدانه است مشاهده میشود.
سرهنگ بخشنده ادامه داد :متاسفانه با رشد روز افزون شبکه های
اجتماعی در فضای مجازی ،افرادی شیاد از این طریق قصد فروش مواد
مخدر در این شبکه ها را دارند که به صورت روزانه شاهد تبلیغات دروغین
آن ها در سایت ها هستیم.
وی توضیح داد :گرایش به سمت استفاده از این ماده قابل توجه است
و می توان گفت حدود  ۱۲درصد کشفیات ما را این ماده مخدر به خود
اختصاص داده است .این مواد جدید ،چون در داخل کشور تولید میشوند،
سختیهای مواد سنتی را برای رسیدن به تهران ندارند ،چرا که خیلی از
آنها حتی در اطراف تهران یا پایتخت تولید میشوند.
وی افزود :با توجه به تبلیغات گسترده ،اثرگذاری شبکههای اجتماعی
و دوره حساس آغاز جوانی ،این خانوادهها هستند که نباید از مسئولیت
شانه خالی کنند و برای شناخت مواد مخدر جدید ،شناخت آثار آنها و
برای فرزندانشان وقت بگذارند.

سرمقاله
با تلگرام ضد فیلتر چه کنیم؟
هومن جعفری

خبر آمده که تلگرام فیلتر می
شود ولی تاریخش مشخص نیست .بعد
هم از قول مالک تلگرام نقل کرده اند
که آپدیت جدید این نرم افزار اصوال
و اساسا ضد فیلتر است و تحت هیچ
شرایطی امکان فیلتر شدنش وجود
ندارد .حاال این ها بحث های علمای
فن آی تک است و خودشان بیشتر
از من و شما درک می کنند که نرم
افزار قابل فیلتر هست یا نه .منتهی
بحث اینجاست که باید ببینیم فیلتر
کردن پاسخگو هست یا نه.در طول
مدتی که تلگرام فیلتر شد  ،میزان
دانلود فیلترشکن در کشور چند برابر
شد .آمارش موجود است و اعالم هم
گردید .فیسبوک سالهاست فیلتر است
و مردم هنوز در آن فعالیت دارند.
ماهواره سالهاست غیرقانونی شده و
می اندازند اما
روی آن پارازیت
مردم همچنان تماشا می کنند.
سروش و دیگر نرم افزارهای
داخلی هم تا زمانی که کاربر به آن
اعتماد نکند  ،توسط مردم جدی
گرفته نخواهند شد.
مطمئن هم باشید وقتی تلگرام
فیلتر شود ،کسی به سمت پیام رسان
داخلی نخواهد رفت چرا که آنقدر نرم
ازفراهای دیگر وجود دارد که سروش
حاال حاالها باید دنبال آن بدود.
در چهل سال اخیر ویدئو و سینما
و موسیقی و خیلی چیزهای دیگر
طعم این محدودیت ها را چشیدند اما
تکنولوژی همه را آزاد کرد.
ویدئو وقتی آزاد شد که خطر
ماهواره کشور را در برگرفت .حاال
مسووالن باید دست به دعا بردارند که
مردم به دوران ویدئو برگردند .دیگر با
اینترنت کسی به ماهواره و تلویزیون و
ویدئو نیاز ندارد و فیلترشکن ها هم
آنقدر دسترسی ها را آزاد کرده اند که
دیگر نمی شود سایتی را مسدود کرد.
مسدود کردن هم کمک حال نیست
چرا که راه اندازی سایت های بعدی
و جایگزین کار سخت و هزینه بری
نیست.
کاش این وضع تغییر کند و
رضایتمندی مردم بیشتر مورد توجه
قرار بگیرد .وقتی میلیون ها کاربر
ایرانی در تلگرام در حال فعالیت
هستند یعنی این فضا را قبول دارند و
در آن احساس رضایت می کنند .وقتی
حتی یک صدم از این کاربرها در پیام
رسان های داخلی فعالیت نمی کنند
دیگر نیازی به مقایسه نیست.

