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طراح حمالت سایبری، آمریکا و رژیم صهیونیستی است

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور گفت: مردم شــناخت موثری از این حادثه 
داشــتند و ســریعًا حواسشــان جمع شــد که باالخره حادثه ای بوده و تهاجمی از بیرون 
انجام شــده و چند ســاعت صبر می کنیم تا درســت شــود. ســردار غالمرضا جاللی طی 

سخنانی  با اشاره به حمله سایبری اخیر به شبکه توزیع سوخت کشور اظهار کرد: ما 
دو حادثه را تحلیل کردیم. یکی حمله به بندر شهید رجایی و یکی هم حادثه راه آهن 

 | صفحه 4 را که به لحاظ مدل حمله به یکدیگر شباهت داشتند و مانند هم بودند...

راهمقابلهباریزگردهاچیست؟

ریزگردهای  دردسرساز 
صفحه 7 
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خطیــب زاده درخصــوص رد و بدل توافقات اولیه 
با عربستان:

گشاییسفارت تاباز
فاصلهداریم

     ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
کــرات میان ایران و  توافقــات اولیــه  در مذا
عربستان رد و بدل شده است و ما منتظر 

نهایی شدن آنها هستیم...

 نماینده مردم فالورجان 
در مجلس شورای اسالمی:

بورسقتلگاهمردمشده
ووزارتاقتصاد

منفعلاست
     نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: تضعیف مرجعیت بدون تردید 
تضعیــف انقــالب اســت و مراجــع واقعــا نگران 

زندگی مردم هستند...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

۱۰ میلیون خانوار هرگز 
خانه دار نمی شوند
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بایدها و نبایدهای یک 
ک پروژه میلیاردی خطرنا
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عالئم سرماخوردگی 
دارید، تست کرونا بدهید

8

 قیمت پراید
رویایی شد
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گهی مناقصه عمومی  آ

یاسر احمدی – شهرداری بهشهر 

 نوبت دوم

شــهرداری بهشــهر در نظــر دارد جهــت اجــرای دیوارکشــی و مســیر رفــت و آمــد در صفــی آبــاد طبــق مشــخصات با بــرآورد اولیــه )34/952/876/085( 
ریــال کــه مبلــغ 15/000/000/000 ریــال از منابــع انســانی و شهرســتانی مــی باشــد کــه بــر اســاس فهرســت بهــا ســال 1400 بــه مــدت 12 مــاه از طریــق 
مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران دارای تاییــد صالحیــت ابنیــه و حداقــل گریــد 5 کــه بایــد صالحیــت شــرکت هــای طــرف قــرارداد بــا تاییدیــه ایســتگاه 

صفــی آبــاد بــا شــرایط زیــر در ســامانه ســتاد )www.setadiran.ir( واگــذار نمایــد. 
الف(نحوهتنظیماسنادمناقصه:

- تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ یــک میلیــارد و هفتصــد و چهــل و هفــت میلیــون و ششــصد و چهــل و ســه هــزار و هفتصــد و پنــج ریــال 
)1/747/643/805( بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبــار ســه )3( ماهــه از تاریــخ چــاپ آگهــی و یــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه حســاب ســپرده 

4053011407550909 نــزد بانــک مرکــزی 
- شــرکت کننــدگان در مناقصــه اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن 
)پاکــت الــف( اســناد مناقصــه و مــدارک شــرکت شــامل )مــدارک شناســایی مدیــر عامــل، فتوکپــی شناســنامه، کار ملــی، کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه، 
پیــش قــرارداد تاییــد شــده، اساســنامه، آگهــی آخریــن تغییــرات روزنامــه، کــد کاربــری پایــگاه ملــی مناقصــات، کــد اقتصــادی، برگــه صالحیــت پیمانــکاری، 

گواهــی صالحیــت ایمنــی و تاییدیــه ایســتگاه صفــی آبــاد تمامــا بــه مهــر و امضــاء مدیــر عامــل شــرکت رســیده باشــد. در پاکــت )ب( 
- برگــه پیشــنهاد قیمــت و برگــه آنالیــز قیمــت بــر اســاس بخشــنامه 96/1232579 ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی کل کشــور را در پاکــت )ج( ارائــه و 

ارســال گــردد. 
ب(محلتحویلپیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 

گشایشپیشنهادها:مازندران – بهشهر – شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد  ج(محل
* شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه ســامانه ســتاد )www.setadiran.ir( مراجعــه 

نماینــد. 
* به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول 1400/08/03 و در نوبت دوم 1400/08/10 می باشد. 
* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

* تاریخ دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از تاریخ 1400/08/04 الی 1400/08/11 می باشد. 
* مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/08/26 ساعت 13:00 در سامانه ستاد می باشد.

* تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز چهارشنبه 1400/08/26 ساعت 13:30 می باشد. 

نوبتدوم:1400/08/10 نوبتاول:1400/08/03تاریخانتشار تاریخانتشار

گهی مناقصه عمومی تجدید شده  آ
شماره ۱4۰۰/45/ع

 کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

محــدودهدهکــده شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد "ارائــهخدمــاتحفاظتــیومراقبتــی)حفاظــتفیزیکــی(در
گردشــگری" خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط بــا ســابقه اجــرای موضــوع مناقصــه و دارای حداقــل رتبــه دو 
حفاظتــی و پروانــه فعالیــت معتبــر از اداره انتظــام پلیــس پیشــگیری ناجــا واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه 
ــه و  ــش مناقص ــدگان از بخ ــن کنن ــی تأمی زیاب ــنامه ار ــرم پرسش ــراه ف ــه هم ــور را ب ــناد مذک ــه و اس ــی WWW.GEG.IR مراجع ــه آدرس الکترونیک ب
مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت 9 الــی 14 روز یکشــنبه مــــورخ 1400/08/23 در محــــل دفتــر کمیســیون معـــامالت مجتمــع و 
یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ 1400/08/16 مقــرر شــده اســت. 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

دوراهیافزایشحقوقکارمنداندولت
   محمدتقی فیاضی
کارشناس اقتصادی

 با توجه به فرا رسیدن فصل تدوین 
بودجه، آیا دولت برای تعیین میزان 
افزایــش حقوق کارمندان، باید به 
حفــظ قدرت خرید آنها توجه کند 

یا جلوگیری از تورم بیشتر؟
بر اساس بند )پ( ماده )۲۸( قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت 
موظف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم ساالنه است. 
حفظ سرمایه انسانی مستلزم حفظ قدرت خرید کارکنان دولت 

و پرداخت حقوق متناسب با افزایش هزینه های زندگی است.
از طرف دیگر پرداخت حقوق به کارکنان دولت درصورتی که 
خــارج از تــوان مالی دولت باشــد و دولت بــرای تأمین آن و 
ســایر هزینه های کشــور، مجبــور به اســتقراض از بانک 
مرکزی )چه به صورت مســتقیم ماننــد تنخواه خزانه و چه 
به صورت غیرمســتقیم از طریق خرید منابع ارزی موهوم یا 
غیرقابل دســترس دولت یا خرید اوراق قرضه دولت توســط 
بانک هــا و …( شــود، نرخ تورم افزایــش می یابد و عالوه بر 
این که هدف اصلی دولت در حفظ قدرت خرید کارکنان نقض 
می شــود، موجبات بی ثباتی اقتصاد، توزیع نامتوازن درآمد و 
ثروت در کشور و فشار مضاعف به سطح زندگی افراد فرودست 

دیگر )به جز کارمندان دولت( را نیز فراهم می آورد.
در واقع دولت باید بین اهداف و سیاست های متناقض یعنی حفظ 
قدرت خرید کارمندان )با نرخی بیشتر یا حداقل برابر نرخ تورم(، 

کاهش نرخ تورم و توازن بودجه ای دست به انتخاب بزند.
برخی پیش بینی ها نشان می دهد نرخ تورم در سال جاری بیش 
از ۶۰ درصــد و در ســال ۱۴۰۱ بیــش از ۵۰ درصــد خواهد بود. 
به طورقطع دولت نمی تواند روند افزایش حقوق دو سال گذشته 
را ادامــه داده و حقــوق کارکنان را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد. 
موضوعــی که زمزمه هــای آن از صحبت های رئیس ســازمان 
برنامه وبودجــه مبنی برافزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در 

سال ۱۴۰۱ شنیده می شود.
منبع: تجارت نیوز

یادداشت

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 
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روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2

کسیون زنان مجلس: رئیس فرا

مالیات بر مهریه با سیاست های کلی 
خانواده در تعارض است

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: اعمال مالیات بر 
مهریه از جهت تعارض با سیاست های کلی خانواده 
محل چالش و بحث به شمار می رود و طرح کارآمدی 
هم نیست. فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان 
مجلس شورای اسالمی خبر اعمال مالیات بر مهریه 
را ایده یکی از نمایندگان مجلس دانســت و گفت: 
این موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون قضایی 
حقوقی نیز بررسی نشده است اما روند اصالح قانون 
مهریه در کمیسیون یاد شده در حال بررسی است. 
ایده مالیات بر مهریه از جهت تعارض با سیاست های 
کلــی نهاد خانواده محل چالش و بحث به شــمار 
می رود. وی با تأکید بر برقراری توازن حقوق میان 
زنــان و مــرد در نهاد خانواده بیان کرد: قراردادن بار 
مالی بر عهده زوج عالوه بر هزینه های فعلی ازدواج، 
بــر میــزان ازدواج هم اثر منفــی می گذارد. هدف 
طراحان از ارائه این ایده، ارائه راهکاری برای مقابله 
با میزان باالی مهریه اســت که البته هدف درستی 
به شــمار می رود اما آنچه اهمیت دارد این اســت 
که ایده مطرح شده نباید نقض غرض باشد. رئیس 

فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد: ایده مالیات بر 
مهریه نظام مالیاتی کشور را هم با مسائل عدیده ای 
مواجــه می کند. در هر صورت با توجه به دالیل یاد 
شــده، طرح یاد شده نمی تواند کارا باشد. قاسم پور 
تأکیــد کرد: به صــورت جدی تالش خواهیم کرد 
نظرهایی که بتواند اجماع نخبگانی و اقناع جامعه 
را به همراه داشته باشد، در اصالح قانون مهریه در 
نظر گرفته شود و با طرح ایده هایی که چالش هایی 
را بــرای نهاد خانواده به همراه دارند یا موجب عدم 
توازن حقوقی زن و مرد می شوند، مقابله می کنیم. 
وی تصریح کرد: روند قانون گذاری نیازمند فضایی به 
دور از التهابات سیاسی و اجتماعی است و باید فارغ از 
جنجال های رسانه ای و با مداخله حداکثری جامعه 
کارشناسی بتوان قانونی مؤثر و کارآمد را تدوین و 
مصــوب کرد. این نکته در قانون گذاری حوزه زنان 
و خانــواده اهمیتی صدچندان دارد. از این جهت از 
تمامی نمایندگان، فعاالن حوزه زنان و رسانه ها تقاضا 
دارم تا حد امکان در ایجاد این فضای آرامش و تضارب 

آرای کارشناسی و نخبگانی یاری گر ما باشند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی:

بورس قتلگاه مردم شده و وزارت 
اقتصاد منفعل است

نماینــده مــردم فالورجان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: تضعیف مرجعیت بدون تردید 
تضعیف انقالب است و مراجع واقعا نگران زندگی 

مردم هستند.
حجت االســالم ســید ناصر موسوی الرگانی در 
مجلس شــورای اســالمی در نطق میان دستور 
خود گفت: ســابقه نشــان داده است دولت های 
ایران خود را مســتاجری می دانند که عمرشان 
در خوشبینانه ترین شکل بعد از ۸ سال به اتمام 
خواهد رسید و از این رو هر کس در تالش است 
توشــه ای بــرای آینده، مانــدگاری در قدرت و 
انباشــت ثروت خویش جمع کند اما امیدواریم 

دولت رئیسی خالف این را نشان دهد.
وی ادامــه داد: اقدام رئیــس جمهور در احیای 
ســنت سفرهای اســتانی ستودنی است و باعث 
درک بهتر مشکالت و مسائل استان خواهد شد. 
توصیه می شود در سفرهای استانی مانند اسالف 
خود در دام کمیت گرایی نیفتد. اینکه رئیسی در 
دسترس مردم باشد، نوعی روحیه عالی و دوست 

داشتنی است، اما این موضوع نیمی از کار است.
نماینــده مــردم فالورجان در مجلس شــورای 
اســالمی تصریــح کرد: مــردم در حوزه اقتصاد 
منتظر اقدام عملی هســتند. بورس قتلگاه مردم 
 شــده و وزارت اقتصــاد در موضــع انفعال قرار 

گرفته است.
موسوی الرگانی افزود: در حوزه صنعت، اشتغال و 
کار آفرینی به جز شعار گزاف و بعضا خودستایی های 
نادرست شاهد برون داد مناسبی نبودیم. دو کلمه 
باید و نباید از اصلی ترین کلیدواژه های پر تکرار 
در سخنرانی های دولتمردان است که مخاطبی 

جز خودشان برای اجرا نیست.
وی تاکیــد کرد: تضعیف مرجعیت بدون تردید 
تضعیف انقالب است. مراجع واقعا نگران زندگی 
مردم هستند، این در حالی است که تورم افسار 
پــاره کرده و نیمی از مــردم عمال قادر به خرید 
گوشت، برنج و لبنیات نیستند. یک مرجع تقلید 
دغدغه مردم را بیان کرد اما به وی اهانت شــد 

که درست نبود.

اخبار كوتاه

عکس یادگاری رهبران گروه 
20 با كاركنان خط مقدم در 
مبارزه با كرونا و گرمایش 

زمین در نشست ایتالیا/ 
آسوشیتدپرس

حضور نظامی طالبان در 
شهربازی كابل/ رویترز

گزارش تصویری

دولتسیزدهموچالشبرزگپیشرو؛

قفل رابطه ایران و آمریکا باز می شود؟
یــک جملــه از آیــت اهلل صافــی گلپایگانی 
مرجع عالی شیعیان در نقد سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران بحث های بسیاری را 
در مخالفت و حمایت از ایشان به دنبال داشته 
اســت. درخواســت تعامل با همه کشور های 
جهان و پرهیز از آنچه ایشــان »قهر« با برخی 
کشــور های خارجی خوانده بار دیگر موضوع 
روابط ایران و آمریکا را این بار در شــرایط یک 
دست شــدن نهاد های قدرت و حاکمیت در 
ایران پررنگ کرده است؛ هرچند مثل گذشته 
نیستند کسانی که به حمایت از آیت اهلل بلند 
شوند و درخواست او را تکرار کنند و در میان 
همهمه اصولگرایان افراطی این صدا به گوش 
نرسید، اما بررسی شرایط ایران و دولت ابراهیم 
رئیسی مانع از توجه به اهمیت این گفتار مرجع 

عالی شیعیان نمی شود.
اهمیت و ضرورت مذاکرات هسته ای و احیای 
برجام امروز دیگر بر کســی پوشــیده نیست. 
شــرایط کشور در وضعیت تحریمی به قدری 
ســخت شــده که اکثریت مخالفان برجام در 
هشــت سال گذشته به محض تغییر دولت و 
روی کار آمدن جناح متبوع خود، امروز به دنبال 

مذاکره و احیای برجام هستند.
دولت ابراهیم رئیسی اعالم کرده که قرار است 
مذاکرات هسته ای که دولت حسن روحانی در 
هشت سال گذشته انجام داده بود را پیگیری 
کند. بر همین اساس علی باقری کنی به عنوان 
مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران 
در تهران و بروکسل گفتگو هایی را در این باره 

با طرف اروپایی انجام داده است.

باقری کنی از مخالفان تند برجام و مذاکرات 
هسته ای در دولت حسن روحانی بود. از باقری 
کنی به عنوان جلیلی ثانی یاد می کنند، کسی 
که در دوران مذاکرات هسته ای ایران با غرب 
به ریاست سعید جلیلی در تیم مذاکرات ایران 
حضور داشت؛ این مذاکرات در دوران محمود 
احمدی نژاد نتوانست به نتیجه مشخصی دست 
پیدا کند و تنها به تشدید تنش ها علیه ایران و 
صدور قطعنامه های تحریمی متعدد سازمان 

مل علیه ایران منجر شد.
اهمیــت حیاتی برجــام و عدم توانایی تهران 
از بهره منــدی از تجــارت و اقتصاد بین الملل 
بــدون در اختیار داشــتن مجوز برجام و رفع 
تحریم ها تا حدی اســت که سرســخت ترین 
مخالفــان برجام را پای میز مذاکره کشــانده 

اســت، هرچند شواهد و قرائن نشان می دهد 
مواضع شدید آن ها در مخالفت با برجام گویا 
با دولت و اشــخاص مذاکره کننده بود و حاال 
که خود ســکان دولت و مذاکرات را در اختیار 
گرفته اند، به گفته امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
ایران به مذاکرات و دیپلماسی با غرب پایبند 
هســتند و با غرب بر ســر احیای همان برجام 

دولت روحانی مذاکره هم می کنند.
اجماع اصولگرایان و اصالح طلبان بر اهمیت 
احیــای برجام امر مبارکی اســت و حاال قرار 
گرفتن آن ها در یک جبهه مشــخص را فارغ 
از اینکه کدام دولت و چه کســانی مذاکرات را 
رهبری می کنند از اهمیت ساقط است. کشور 
روزانه به دلیل تحریم های ســخت بین المللی 
متحمل میلیارد ها دالر زیان می شود. وضعیت 

اقتصادی در کشور به شدت شکننده و بغرنج 
است.

صــادرات نفــت ایــران تحت شــدیدترین 
تحریم های غرب قرار دارد و به روزانه کمتر از 
۴۰۰هزار بشکه کاهش یافته است. سقوط آزاد 
ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. همه 
اینها این در حالی است که ایران در منطقه نیز 
اوضاع خوبی ندارد و اسرائیل توانسته تا مرز های 
مشترک ایران و همسایگانش نفوذ کند. تنش 
میــان ایران با جمهــوری آذربایجان، ترکیه، 
طالبان در افغانستان و پایان انتخابات عراق به 
ضرر احزاب حامی ایران و همچنین ادامه تنش 
در روابط ایران و عربستان نشان می دهد ایران 
نه در داخل و نه در خارج نتوانسته دستاورد ها 
و عمکلرد موفقیت آمیزی داشته باشد. در این 

شــرایط تنها با تغییر رویکرد ضد آمریکایی و 
داشــتن مناســبات با همه طرف های درگیر 

می توان منافع ملت و کشور را تامین کرد.
ابراهیم رئیســی در زمان ثبت نام برای حضور 
در انتخابات ریاســت جمهوری خود را فردی 
مســتقل و فارغ از جناح بندی های مرسوم در 
کشور معرفی کرد. هرچند پس از پیروزی در 
انتخابات، انتصابات از وزرا تا استانداران همگی 
ظهور و بروز تفکر نظامی-اصولگرا در کشــور 
را نشــان می دهد، امــا رئیس جمهور جدید 
همچنان خود را مســتقل می داند و اخیرا نیز 
در گفتگــوی تلویزیونی گفته بود که برخی از 
کسانی که برای تصدی وزارتخانه های مختلف 
معرفی شــده بودند را از پیش نمی شناخته و 
این را گواهی بر عدم حضور اتوبوسی نیرو های 
منتسب به خود اعالم کرد. دفتر وی نیز پس 
از تشکیل دولت اقدام به برقراری تماس های 
تلفنی با شــخصیت ها و فعاالن اصالح طلب 
از جملــه احمدزیدآبــادی کــرد و نظرات و 
پیشــنهادهای آن ها را درباره شــرایط کشور 

جویا شد.
حاال که کشــور بر ســر لزوم ارتباط با آمریکا 
و احیــای برجام با تکیــه بر تجارت مذاکرات 
گذشته به اجماعی تاریخی دست پیدا کرده و 
رئیــس جمهور نیز خود را فردی فراجناحی و 
مستقل معرفی کرده که به دنبال احیای سفره 
مردم اســت، خوب است به غائله از سرگیری 
روابــط ایران و آمریکا پایان دهد و با برگزاری 
 رفرانــدوم بر اســاس قانون اساســی به نظر 

مردم رجوع کند.

خبر ویژه

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: توافقات اولیه  در مذاکرات میان ایران و عربســتان رد و بدل شــده 
است و ما منتظر نهایی شدن آنها هستیم.

ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات بین 
ایران و عربستان سعودی گفت: چهار دور از گفتگوها انجام گرفته ولی تماس ها بین دو کشور هیچ وقت 

قطع نشده است.
وی ادامه داد: مذاکراتی که در بغداد صورت گرفته اســت یعنی اینکه بنشــینیم و گفتگو کنیم، ۴ دور 
برگزار شده است؛ اما اینکه آیا بین ما و دولت عربستان سعودی دائماً پیام ها و تماس ها به صورت مستمر 

برقرار است؟! بله! این اتفاق افتاده است.

خطیب زاده با بیان اینکه ما توافقات اولیه را در این گفتگوها داشته ایم، گفت: این توافقات رد و بدل شده 
است و منتظر نهایی شدن آنها هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص زمان بازگشایی سفارتخانه های دو کشور نیز گفت: 
هنوز تا بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و ریاض یک مقدار فاصله داریم.

وی ادامه داد: اما اینکه ما بتوانیم این فرآیند را آغاز کنیم، باید بگویم آغاز آن به زودی می تواند انجام شود.
گفتنی اســت شــنبه  گذشــته »فیصل بن فرحان آل ســعود« وزیر امور خارجه عربســتان سعودی در 
 ُرم و در حاشــیه نشســت گروه ۲۰ گفت: »مذاکرات با ایران دوســتانه اســت اما پیشرفت زیادی نداشته

 است.«

خطیب زاده درخصوص رد و بدل توافقات اولیه با عربستان:

گشاییسفارتفاصلهداریم تاباز

نفتالی بنت:

جنگسردمیاناسرائیلوایران
درجریاناست

جنگ سرد میان اسرائیل و ایران در جریان است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: جنگ سردی 

میان اسرائیل و ایران در جریان است.
نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
اظهاراتی گفت که در حال حاضر یک جنگ سرد 

میان اسرائیل و ایران در جریان است.
بنابر گزارش شبکه خبری العربیه، وی در ادامه ادعا 
های خود علیه کشورمان مدعی شد: اسرائیل هر 
کاری که الزم باشد برای خنثی کردن تهدید ایران 

انجام خواهد داد.
مقامات رژیم صهیونیستی همواره تالش می کنند با 
ایران هراسی و طرح ادعاهایی واهی و ساختگی علیه 
کشورمان، توجه جامعه بین الملل را از این واقعیت 
کــه خود تهدید اصلی علیه ثبات و امنیت منطقه 
هستند، منحرف کنند تا بتوانند به اقدامات مخرب 
و جنگ طلبانه خود علیه ایران و سایر کشورهای 

منطقه ادامه دهند.

اشرفغنی
بهدنبالکسبتابعیتلبنان

رئیس امنیت ملی دولت اشــرف غنی در توئیتی 
نوشت: معلوماتی وجود دارد که اشرف غنی درصدد 

به دست آوردن تابعیت لبنان است!
رحمت اهلل نبیل، رئیس امنیت ملی دولت اشــرف 
غنی در توییتی مدعی شد که رئیس جمهور سابق 

افغانستان درصدد کسب تابعیت لبنان است.
نبیل در توییت خود نوشته است: »معلوماتی وجود 
دارد که اشرف غنی درصدد به دست آوردن تابعیت 
لبنان است! بیشتر از این خرد جمعی را به تمسخر 
نگیرید! عوام فریبی اشرف غنی مردم افغانستان را 

بدبخت ساخت. «

اجالسگروه۲0؛
صحنهتقالیبایدنبرایبازسازی

مناسباتبااروپا
 جــو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا با حضور در 
اجالس »رم« در ایتالیا  و »گالسکو« در اسکاتلند 
تالش کرد که نشان دهد آمریکا به متحدین دیرین 
خود در اروپا توجه دارد. روابطی که در چهار سال 

گذشته به شدت لطمه خورده است.
 نشریه آمریکایی واشنگتن تایمز در این باره نوشت:  
حدود پنج ماه پس از شعار »آمریکا بازگشته است« 
از سوی جو بایدن در قبال شعار دولت قبلی »اول 
آمریکا«، اکنون وی با حضور در دو اجالس متوالی، 
می خواهد نشان دهد که آمریکا با متحدان دیرینه 

خود است.
این نشــریه آمریکایی افزود: دیدگاه کاخ ســفید 
که از ســوی  مقامات ارشد دولت بایدن در جریان 
جلســات توجیهی در رم ارائه و مطرح شــد، این 
اســت که متحدان  آمریــکا و پیمان های بین دو 
ســوی آتالنتیک در طول دولت گذشته به شدت 
ضربــه خــورده و ترمیم این روابط در دوران بایدن 

درجریان است.
واشنگتن تایمز نوشت: یک مقام ارشد دولت آمریکا 
دراین باره گفت که کاخ ســفید بر این باور اســت 
کــه متحدان آمریــکا از بایدن می خواهند  که به 
عنوان رئیس جمهوری که عمیقا به اتحاد و پیمان 
های فرا آتالنتیک متعهد است به بهبود این روابط 

تداوم بخشد.
»بنیامین حداد«  مدیر مرکز اروپا از اندیشــکده 
آمریکایی »شــورای آتالنتیــک« دراین مورد به 
این نشــریه آمریکایی گفت: دولت بایدن  با شعار 
»آمریکا بازگشته است «، انتظارات باالیی را برای 
بهبود روابط فرا آتالنتیکی موجب شــده ، توقعات 
بسیاری باالیی بوجود آمده که دولت بایدن »می 
تواند« آنچه که طی چهار سال گذشته به بار آمده 

است را تغییر دهد.
واشــنگتن تایمز نوشــت: اما با آنچه در  اوایل کار 
بایدن در سال جاری رخ داد، مانند خروج آمریکا از 
افغانستان، تنش با فرانسه بر سر فروش زیردریایی 
به استرالیا، این توقعات را به زیر سوال برده است.

این نشــریه آمریکایی در ادامه نوشت: اروپایی ها 
همچنین از اقدام دولت بایدن در محدود ساختن 
سفر اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا 
به علت همه گیری ویروس کرونا مکدر هســتند، 
دولت آمریکا می گوید این محدودیت ها را که برای 
۳۳کشــور جهان ازجمله کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا وضع کرده به زودی برای این کشورها رفع می 
کند، اما این اتفاق هنوز بطور کامل رخ نداده است.
واشنگتن تایمز افزود: مساله دیگر تعرفه گمرکی بر 
واردات آلومینیوم  و فوالد اروپا به آمریکا است که 
با وجود بر سرکار آمدن دولت بایدن هنوز به خوبی 

این مشکل رفع نشده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق  آمریکا  پیمان 
های بین واشنگتن و دیگر متحدان که اکثرا مربوط 
به دوران جنگ سرد می شد را به صراحت پیمان 
هایی منسوخ شده و هزینه بار برای آمریکا  دانست؛ 
وی بــه ژاپــن و کره جنوبی گفته بود در مواجهه با 
تهدیدهای  منطقه ای خود باید به دفاع بپردازند و 
مسئولیت را خود بر عهده گیرند؛  پیمان ناتو را یک 
پیمان منسوخ شده و هزینه بار برای آمریکا خواند 
و آلمان را متهم کرد که واشنگتن درحالی برلین 
را در قبال تهدید مسکو محافظت می کند که آن 
کشور انرژی و گاز خود را از روسیه تامین می کند.

رتبهبندیمعلمان
افتاد بازهمبهتاخیر

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی الیحه رتبه بندی 
معلمــان را برای دومین بار و به منظور اعمال اصالحات 

به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلسه علنی 
روز یکشنبه با ۱۹۵ رای با بازگشت گزارش کمیسیون 
آمــوزش، تحقیقــات و فناوری در مــورد الیحه نظام 
رتبه بندی معلمان  به کمیسیون مربوطه موافقت کردند.
بررسی این الیحه طی هفته های گذشته در دستور کار 
جلســات علنی مجلس قرار داشــت و مواد یک تا ۳ این 
الیحه به تصویب رسید و بررسی ادامه مواد آن برای اعمال 
اصالحات به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع 

داده شد.
بر اســاس ماده ۳ که پیش از این به تصویب رســیده بود 
معلمان براســاس شایستگی های عمومی، تخصصی و 
حرفــه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های 
پنج گانه آموزش یارمعلم، مربی معلم، اســتادیار معلم، 
دانشیار معلم و استادمعلم قرار می گیرند. شرایط کسب،  
ارتقــاء، توقف و تنــزل در آیین نامه رتبه بندی معلمان 

تعیین می شود.
دیروز بار دیگر مواد ۴ تا ۱۰ این الیحه برای بررسی بیشتر 

به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد. 

دولتازرتبهبندیمعلمان
حمایتمیکند

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت سیزدهم کامال 
از نظام رتبه بندی معلمان حمایت می کند فقط انتظار 
ما از نمایندگان این است که این الیحه به طرحی جدید 
تبدیل نشود. سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس 
جمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به نگرانی هایی 
که بین معلمان وجود دارد موضع شــفاف دولت نسبت 
به اجرای الیحه رتبه بندی معلمان چیست، گفت: دولت 

به هیچ عنوان با اصل الیحه رتبه بندی مخالف نیست.
وی افــزود: بــا وجود اینکه این الیحه را دولت قبلی ارائه 
کرده اما دولت سیزدهم کاماًل از نظام رتبه بندی معلمان 
حمایت می کند فقط انتظار ما از نمایندگان این است که 

این الیحه به طرحی جدید تبدیل نشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: انتظار داریم 
این الیحه در همان سقفی که مورد تأیید است، به تصویب 
برسد تا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز نباشد و شورای 

نگهبان به آن ایراد نگیرد.
حســینی در پاســخ به این سوال که آیا رقم مورد توافق 
بــرای اجــرای الیحه رتبه بندی ۲۵ هزار میلیارد تومان 
است، تصریح کرد: بله، ما موافق اجرای الیحه رتبه بندی 

تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان هستیم.

حسن روحانی :

تضعیفجایگاهمرجعیتریختنآب
بهآسیابدشمناناست

حســن روحانی، رییس جمهور اسبق ایران، در پیامی، 
هجمــه به آیــت اهلل صافی گلپایگانی و تضعیف جایگاه 
مرجعیت را تقبیح کرد.  متن پیام حجت االسالم حسن 
روحانی به این شــرح اســت: جایگاه مرجعیت در تاریخ 
شــیعه، ضامن بقای مکتب اهل بیــت)ع(، الهام بخش 
ایستادگی در برابر استبداد و استعمار و مایه حفظ امید و 
انسجام جامعه ایران در سده های اخیر بوده است. تضعیف 
این جایگاه با هر توجیهی، ریختن آب به آسیاب دشمنان 
عزت و هویت ملی اســت. شــخصیت وارسته و مبارزی 
همچون آیت اهلل صافی گلپایگانی، با سوابق بی نظیر در 
دفاع از اسالم و نظام، خود شاخص انقالب و مبارزه است 
و ادعاهای انقالبیگری را باید با چنین ترازوهائی سنجید. 
رسیدگی به معیشت مردم و تعامل سازنده با جهان در 
چارچوب »عزت-حکمت-مصلحت«، از سیاست های 
همیشــگی جمهوری اسالمی بوده که امام و رهبری بر 
آن تصریح کرده اند.  قدر سرمایه هایمان را بدانیم و آزادی 

بیان را با ادب و تکریم فرزانگان جامعه پاس بداریم.

امیرعبداللهیان در دیدار با محمد:

درپیتقویتبخشهای
اقتصادیوزارتخارجههستیم

سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر امور مناطق 
آزاد تجــاری صنعتــی و ویــژه اقتصادی با حســین 
امیرعبدالهیــان وزیر امورخارجه دیدار و رایزنی کرد. 
در این مالقات سعید محمد با اشاره به آخرین تحوالت 
و پیشرفت های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور 
ظرفیت های فراوان موجود و زمینه های گســترده 
همکاری و سرمایه گذاری در این مناطق را بر شمرد و 
ضمن تشکر از تالش های وزارت امور خارجه خواستار 
مساعدت بیش از پیش وزارت امور خارجه برای ایجاد و 
گسترش همکاری با دیگر کشورها جهت حضور فعال 

و سرمایه گذاری در این مناطق شد. 
امیرعبدالهیان هم یکی از مهمترین اهداف سیاست 
خارجی دولت ســیزدهم را بســط و گسترش همه 
جانبه مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها 
بویژه کشورهای همسایه دانست و افزود: با توجه به 
برنامه ارایه شده به مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
استفاده از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی کشور 
برای ارتقای همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها 
در صدد تقویت بخش های اقتصادی وزارت خارجه 
و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج 

از کشور برآمده ایم. 

بین الملل
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3اقتصاد

 در شرایطی که براساس تازه ترین گزارش 
بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع 
واحــد مســکونی در پایتخت با کاهشــی 
۰.۲درصــدی در مهر به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ 
هزار تومان رسیده، خطر افزایش جمعیت 
در فقر مطلق مســکن در ســال های ۹۹ و 

۱۴۰۰ همچنان باال و نگران کننده است.
با نگاهی به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی از فقر 
چنــد بعدی در بخش مســکن در ســال 
۹۸، می توان دریافت که افزایش متوســط 
قیمت هر مترمربع تا چه اندازه برای جامعه 
خطرناک بوده و الزم اســت سیاستمداران 
نه با وعده های ساخت مسکن که با کنترل 
متغیرهای پولی جلوی کاهش دسترســی 
افراد به مســکن مقرون به صرفه را بگیرند. 
براســاس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی افراد ســاکن استان تهران بیشتر 
از سایر استان ها مجبورند برای مسکن هزینه 
کنند. در مقابل افراد ســاکن در سیستان و 
بلوچســتان و گیالن در فقر شدید مسکن 
بــه ســر می برند؛ بدین معنــا که عالوه بر 
اینکه هزینه های بیشــتری برای مســکن 
می پردازند، در خانه هایی ســکونت دارند 
که امکانات رفاهی ناقصی دارد یا از مصالح 
بادوامی ساخته نشده است. افزایش شاخص 
هزینه مســکن در سبد هزینه ای خانوارها 
در کنار ۲.۵ برابر بودن طول دوره انتظار در 
ایران نسبت به متوسط جهانی برای خانه دار 
شدن، نشان از فشار باالی هزینه مسکن بر 
خانوارهای کشــور است که این فشارها هر 
ساله با افزایش قدرت خرید افراد همچنین 

تضعیف ارزش پول ملی بیشتر می شود. 
با اســتناد به گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ 
تعداد خانوارهای کشور به ۲۵ میلیون و ۶۶۷ 
هزار رسیده که تعداد خانوارهای ساکن شهر 
و روستا به ترتیب  ۱۹ میلیون و ۵۶۱ هزار 
و ۶ میلیون و ۱۰۶ هزار در سال ۹۸ بودند. 
با مقایسه اعداد و ارقام تعداد خانوارها و نرخ 
عــدم برخورداری از مســکن به صرفه می 
تــوان ادعا کرد که حدود ۹ میلیون خانوار 
در شهرها و ۶۰۰ هزار خانوار در روستاها به 
مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند و 
با توجه به روند فعلی قیمت ها ممکن است 

هرگز خانه دار نشوند.
کاهشکمرمققیمتمسکن

براساس آنچه بانک مرکزی از تحوالت بازار 
مســکن پایتخت تعداد معامالت در اولین 
ماه از پاییز به ۵۴۷۱ فقره رسیده که نسبت 
به شــهریور و مهر ماه ســال ۹۹ به ترتیب 
کاهشــی ۳۰ و ۳۶.۸ درصدی داشته است. 

بیشترین قیمت متوسط قیمت مربوط به 
منطقــه یک بــا حدود ۷۰ میلیون تومان و 
کمترین متوسط قیمت نیز به منطقه ۱۸ با 
۱۵ میلیون تومان اختصاص داشت. اگرچه 
که متوســط قیمت نســبت به ماه گذشته 
کاهشی ۰.۲درصدی داشته اما ۳۱ میلیون 
و۶۳۱ هزار تومان نیز نسبت به درآمد افراد 
و سطح زندگی ایرانیان رقم باالیی است. به 
خصوص آنکه در سال ۹۸ بیش از ۳۶درصد 
از خانوارهای کشور هزینه مسکن شان بیش 
از یک ســوم درآمدشــان بود و ۴۵درصد از 
خانوارهای شــهری از مســکن مقرون به 
صرفــه در این مناطق برخوردار نبودند، اما 
وضعیت زمانی مرز هشــدار را رد می کند 
که بدانیم در ســال ۹۸ که هنوز متوســط 
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی به ۳۱ 
میلیون تومان نرسیده بود، حدود ۷۹درصد 
خانوارهای استان تهران بیش از ۳۰درصد 
درآمدشــان را به بخش مسکن اختصاص 
می دادند و به نوعی در فقر مســکن به ســر 
می بردند. این رقم در سال ۹۹ و البته سال 
جــاری افزایش خواهد یافت، چراکه با هر 
افزایشــی در قیمت مسکن، افراد بیشتری 
و به خصوص مســتاجران به زیر خط فقر 
مسکن سقوط می کنند و به نظر نمی رسد 
سیاست هایی همچون جهش تولید مسکن 
نیز بتواند خط فقر مسکن را کاهش داده یا 

زمان خرید یک خانه را کوتاه تر کند. 
آنچهبرسرمتقاضیانمسکنآمد

بــرای بررســی گــزارش وزارت تعــاون 
درخصوص فقر مســکن در ســال ۹۸ در 
ابتدا الزم است متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در تهران در آن سال مشخص 
شود؛ با استناد به گزارش دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در 

پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ 
هزار تومان رسیده بود. در آن سال ۳۶درصد 
از کل خانوارهای کشور از مسکن مناسب و 
مقرون به صرفه برخوردار نبودند این نرخ در 
مناطق شهری حدود ۴۵درصد و در مناطق 
روستایی نیز ۱۰درصد بود. نکته در این است 
که نرخ جهانی خانوارهای عدم برخوردار از 
مســکن به صرفه در مناطق شــهری و در 
جهان ۲۰درصد است که تفاوت معناداری 
بــا این نرخ در کشــور دارد. این وزارتخانه 
مهم ترین دلیلی که باعث شــده ۴۵درصد 
از شهرنشــینان به مسکن مقرون به صرفه 
دسترســی نداشته باشــند را هزینه باالی 
مسکن می داند که به نظر می رسد خودش 
را در افزایش هزینه مصالح ســاختمانی و 
البتــه قیمت گذاری های فراتــر از انتظار 
مسکن نشان داده است. براساس آنچه این 
وزارتخانه از اوضاع مسکن در سال ۹۸ منتشر 
کــرده، جمعیت عدم برخوردار از مســکن 
مقرون به صرفه در ایران دو برابر متوســط 
جهانی این شاخص است. یعنی افرادی که 
بیش از ۳۰درصد درآمد خود را به مســکن 
اختصاص می دهند بیشتر از متوسط آن در 
جهان گزارش شده که بسیار نگران کننده 
اســت. به خصوص آنکه متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در ایران از اسفند ۹۸ 
)که مورد مطالعه این وزارتخانه بوده( تا مهر 
سال جاری ۱۱۰درصد افزایش داشته است. 
این جهش می تواند شــمار جمعیتی که از 
مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند، 

افزایش دهد. 
نرخبدمسکنیدرفقرادوبرابرغیرفقرا

بد مســکنی براســاس تعریف وزارت کار، 
تعــاون و رفاه اجتماعی به وضعیتی اطالق 

می شــود که در آن افراد به حداقل یکی از 
موارد دسترسی به آب، سرویس بهداشتی، 
مکان زندگی کافی و مسکن بادوام و امنیت 
تصدی دسترسی ندارند و دچار محرومیت 
هســتند. وزارت تعاون بر این باور است که 
نرخ بد مسکنی در فقرا دو برابر غیرفقرا است. 
البته که از نظر این وزارتخانه فقرا به افرادی 
گفته می شود که زیر خط فقر مطلق زندگی 
می کنند. این وزارتخانه مدعی شــده که به  
طور کلی »فقر مسکن در ایران دارای طیف 
گسترده ای است شامل عدم توانایی تامین 
مالی مســکن و همچنین سکونت افراد در 
خانه های نامناسب از لحاظ قدمت، نوع سازه 
و دسترسی به امکانات شهری است.« نرخ 
بد مسکنی در استان های محروم یا با تورم 

باال نیز بیشتر است.
زنانسرپرستیکهمسکنندارند

در بخش دیگری از این گزارش به بررســی 
فقر برحســب جنسیت نیز پرداخته شده 
که براساس آن ۳۴درصد مردان سرپرست 
خانوار و ۵۳درصد زنان سرپرست خانوار از 
مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند و 
بیش از ۳۰درصد درآمد خود را برای مسکن 
کنار می گذارند. نکته ای که باید به آن توجه 
کرد، سال جمع آوری این داده ها؛ ۹۸ است. 
در آن ســال خبری از شیوع گسترده کرونا 
و تعطیلی های فراگیر همچنین مرگ و میر 
به دلیل این بیماری وجود نداشت. اما نکته 
نگران کننده تر درخصوص این آمار عالوه بر 
افزایش شمار زنان سرپرست خانوار در سال 
۹۹ به دلیل شیوع کرونا که افزایش متوسط 
سنی آنهاست که می تواند شرایط خانه دار 
شــدن را برایش ســخت تر کند؛ براساس 
گفته های مریم الســادات میرمالک ثانی، 
مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی 

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
اردیبهشت سال جاری »حداقل ۶۰درصد 
زنان سرپرست خانوار در ایران در گروه سنی 
باالی ۵۰ سال قرار می گیرند. میانگین سنی 
زنان سرپرســت خانوار تغییر کرده و به ۵۵ 
ســال رسیده اســت.« این میانگین سنی 
نشــان می دهد که عمده زنان سرپرســت 
خانوار عمال از سن کار کردن خارج شده اند 
که این امر نه تنها بر تامین هزینه های یومیه 
که بر تعداد سال های خانه دار شدن آنها نیز 

تاثیرگذار خواهد بود. 
خانههاییکهبامصالحبیدوامساخته

شدهاند
در بخــش دیگری از گزارش وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به درصدی از جمعیت 
کــه در خانه های بی دوام زندگی می کنند 
نیز پرداخته شده؛ براساس آن در هرمزگان، 
سیســتان و بلوچستان و گیالن به ترتیب 
۶۳.۲، ۴۴.۹ و ۴۴.۵ درصــد جمعیــت 
در خانه هایــی زندگــی می کنند که عمال 
دوام چندانــی ندارد. این در حالی اســت 
کــه میانگین کشــوری بــرای افرادی که 
در چنیــن خانه هایی زندگــی می کنند، 
۱۵.۳درصــد گزارش شــده بود. جمعیت 
۱۵ اســتان باالتر از میانگین کشوری است 
و اگر قرار باشد طرحی برای بهبود مسکن 
اجرایی شود بهتر است در آن استان ها باشد 
تا افراد بیشتری به مسکن با مصالح بادوام تر 

دسترسی داشته باشند. 
گرانترینمسکندرمیانکشورهای

OECDعضو
در بخش دیگری از گزارش این وزارتخانه 
به سهم مســکن در هزینه های خانوارها 
نیز اشاره شده که براساس آن خانوارهای 
کشور در بین کشورهای IECD بیشترین 
هزینه را برای مسکن پرداخت می کنند؛ 
۳۳.۲درصد که حدود دو برابر ۱۷.۴درصد 
متوسط کشورهای عضو است. همین امر 
بر شــاخص دسترسی به مسکن نیز تاثیر 
گذاشــته و آن را به ۲۴.۴ ســال افزایش 
داده اســت. البته که الزم به ذکر اســت 
حدود ربع قرن انتظار برای خانه دار شدن 
با قیمت های مربوط به سال ۹۸ محاسبه 
شــده و با افزایش ۱۱۰درصدی متوسط 
هر مترمربع واحد مسکونی از اسفند ۹۸ 
تــا مهــر ۱۴۰۰، قطعا میزان انتظار برای 
خانه دار شدن نیز افزایش یافته است. در 
حالــی که ایرانیان بایــد حدود ربع قرن 
انتظار برای خانه دار شــدن تا ســال ۹۸ 
می کشیدند که متوسط سال های انتظار 

برای کشورهای OECD حدود ۱۰ بود.

با استناد به تازه ترین گزارش بانک مرکزی؛

۱۰ میلیون خانوار هرگز خانه دار نمی شوند

فاجعه قیمت پراید

قیمت پراید رویایی شد
آخریــن قیمتــی که در کارخانه برای پراید اعالم شــد، ۴۰ میلیون 
تومان بود، اما اکنون همان پراید به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به صحبت های 
وزیر صمت در خصوص افزایش تولید خودرو، گفت: وزیر صمت اشاره 
کرده اند که برای سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو 

تولید خواهد شد که منوط به چند عامل است.
او با بیان اینکه افزایش تولید خودرو منوط به تقاضا است که با وجود 
چنــد نرخــی بودن نمی توان تولیــد را افزایش داد، گفت: اگر خودرو 
تک نرخی شود، رانت و فساد از صنعت خودرو خارج خواهد شد. در 
حال حاضر بیشتر از یک میلیون خودرو نمی توانیم در سال بفروشیم 

چرا که مردم توان خرید ندارند.
دبیر انجمن خودروســازان با بیان اینکه مطالعات نشــان داده بیشتر 
از یک میلیون دســتگاه خودرو در ســال نمی توانیم بفروشیم، گفت: 
آخرین قیمتی که کارخانه برای پراید اعالم شــد، ۴۰ میلیون تومان 

بــود، امــا اکنون همان پرایدی که تولید نمی شــود در بازار به ۱۴۰ 
میلیون تومان رسیده است.

نعمت بخش گفت: باید بتوانیم از شرایط بین المللی استفاده و با بزرگان 
صنعت خودرو مشورت کنیم؛ یعنی همزمان که میز های ساخت داخل 
را برگزار و وابســتگی به خارج را کم می کنیم، باید با شــرکت های 
بزرگ خودروســازی همکاری کنیم. همکاری با شــرکت های بزرگ 
خودروسازی باعث تولید یک خودرو مشترک می شود که به صادرات 
ختم خواهد شد.او با بیان اینکه اکنون مشکالت نقل و انتقال بانکی 
با کشــور های دیگر داریم و نیاز اســت این موانع برداشــته شود تا به 
تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسیم، گفت: اکنون به میزان 
محدود صادرات خودرو به عراق و آذربایجان و… داریم، ضمن اینکه 
محدودیــت هــم در این کار دارد. فرض کنید پول حاصل از صادرات 

خودرویی که به عراق ارسال می شود، با چمدان به ایران می آید!
او گفت: عالوه بر این تعداد خودرو های فرســوده در بازار بســیار زیاد 

است. تمام دنیا کمک می کنند که خودرو های فرسوده از رده خارج 
شــود و برای اینکه دارندگان خودرو های فرســوده اقشار ضعیف و کم 
درآمدی هستند باید به آن ها کمک شود؛ دولت امریکا اکنون ۴ هزار 

دالر به کسی که خودرو را از رده خارج کند می بخشد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور گفت: باید همه اطالعات بین الملل 
درست و راه صادرات باز شود و مستمر ادامه دار باشد؛ دولت باید وام 
ارزان قیمت به دارندگان خودرو های فرسوده دهد تا خودرو را از رده 
خارج کنند.او ادامه داد: با وجود خودرو های فرسوده و رانتی که توزیع 
می شود، توان تولید به بیش از یک میلیون دستگاه نمی رسد، یعنی 
نیاز است خودرو فرسوده را از رده خارج کنیم و رانت را از بین ببریم.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان اگر قرار باشد خریدار واقعی خودرو 
را بخرد، بیشــتر از یک میلیون دســتگاه نمی توان فروخت مگر اینکه 
کمک به از رده خارج کردن ۳۰۰ هزار خودرو فرســوده یا صادرات 

۳۰۰ هزار خودرو در بازار صادارتی کنیم.

سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ابزار ها و سیاست های تنظیم بازار از حلقه اول )تولید( تا حلقه 
آخر )توزیع( با مدیریت هوشمند انجام می شود.صدیف بیک زاده ابراز 
کرد: ابزار ها و سیاست های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی گرفته تا 
کاال های نهایی و مصرفی شکل هوشمند به خود گرفته است.وی بیان 
کرد: تغییرات در یکی دو ماه اخیر عالوه بر تغییرات مدیریتی، تغییرات 
ســاختاری را هم شامل می شود.بیک زاده تصریح کرد: کارگروه هایی 
در ســاختار تشــکیل شده است و سیاست ها و تنظیم بازار از تولید تا 
توزیع شــکل جدیدی به خود گرفته است. برنامه ریزی تولید، تنظیم 
تا نظارت در واقع زنجیره کامل در برنامه جدید تحت پوشــش اســت.

سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: اصالح نظام قیمت گذاری و کنترل های پیشــینی و پسینی در 

برنامه جدید دنبال می شود.وی افزود: سعی می شود قیمت ها با توجه 
به اهمیت کاال ها بر اساس کمترین دخالت تعیین شود.صدیف بیک زاده 
گفت: دستورالعمل جدید با مطالعات میدانی انجام شده است و سعی 
می شود به صورت سیستمی کنترل و نظارت شود.سرپرست معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: تمام تولیدکنندگان و اصناف 
با سیستم هوشمند در دسترس هستند و هر گونه افزایش قیمت رصد 
می شود.وی بیان کرد: حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع 

به صورت هوشمند تحت نظارت بازرس ها هستند.
بیــک زاده ادامــه داد: بحث خودتنظیمی و نظارت مردمی هم در این 
ســامانه دیده شده است.قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران 
نیز  گفت: اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالتی ندارد، اما 

بعد از ابالغ ما اجرا می کنیم.

وی با تصریح به اینکه "کمبود کاال در بازار نداریم، اما گرانی و گرانفروشی 
در بازار داریم"، اظهار کرد: ما در گرانی دخالتی نداریم، اما با گرانفروشی 
برخــورد می کنیم.قاســم نوده فراهانی گفت: بــه واحد های صنفی و 
بازرســان قیمت های تعیینی ابالغ می شــود و ما بر اساس این برنامه 

ابالغی عمل می کنیم.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: برخی دستگاه ها و ارگان ها 

درباره واحد های صنفی بدون پروانه با ما همکاری نمی کنند.
فراهانی گفت: سیســتم هوشــمند رصد و نظارت هنوز کامل نشده و 

الزمه خوب اجرایی شدن این سیستم آموزش است.
وی اضافه کرد: این سیستم در برخی کاال ها انجام می شود و در برخی 
کاال ها انجام نمی شــود. این ســامانه باید به صورت یکپارچه در تمام 

استان ها ابالغ شود.

برنامه وزارت صمت برای تنظیم بازار کاال های اساسی

خبر
وضعیتنامناسبسفرههای

دهکهایپایین
بررســی نرخ تورم مهرماه در میان دهک های 
هزینه ای نشان می دهد تورم گروه خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات برای دهک های پایین 

نسبت به دهک های باال، بیشتر بوده است.
 براساس تازه ترین آمارهای منتشر شده مرکز 
آمار از نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم کل کشور در 
مهرماه امسال برابر با ۴۵.۵ درصد بود. تحلیل 
دهکی نرخ تورم در نخســتین ماه پاییز نشان 
می دهد دهک دوم با ۴۸ درصد و دهک هشتم 
با ۴۵.۲ درصد، بیشــترین و کمترین افزایش 

قیمت را در مهرماه تجربه کرده اند.
بر اســاس گزارش مرکز آمــار، نرخ تورم کل 
کشــور در مهرمــاه در دهک هــای مختلف 
هزینــه ای در بــازه ۴۵.۲ درصد برای دهک  
هشــتم تا ۴۸ درصد برای دهک دوم نوســان 
دارد. محــدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بین ۶۲.۴ درصد برای دهک دوم تا 
۵۹.۴ درصد برای دهک دهم است. همچنین 
محــدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین 
۴۴ درصد برای دهک دهم تا ۳۳.۹ درصد برای 

دهک اول است.
فاصلــه تورمــی در گروه عمــده خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه پیش 
۰,۹ واحــد درصــد کاهــش و در گروه عمده 
کاالهــای غیر خوراکی و خدمات کاهش ۳.۶ 
واحد درصدی نســبت به ماه پیش را نشــان 

می دهد.
سبدغذاییکوچکتر

برایکمدرآمدها
بررســی نرخ تــورم گروه های عمــده یعنی 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« و 
»کاالهــای غیر خوارکی و خدمات« نشــان 
می دهد افزایش قیمت سبد غذایی خانوار برای 
دهک هــای پایین تر درآمدی ملموس تر بوده 
است. تورم گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« در مهرماه برای دهک اول درآمدی 
به عنــوان کم درآمدتریــن گروه ۶۲.۲ و برای 
دهک دهــم درآمدی به عنوان پردرآمدترین 
گــروه، ۵۹.۴ درصد بوده که می توان علت آن 
را در ترکیب سبد مصرفی خانوارهای این دو 

دهک، بررسی کرد.
ضریــب اهمیت خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیــات برای دهک های درآمدی پایین تر، 
بیشتر است. به عنوان مثال دهک اول درآمدی 
بــه عنوان ۱۰ درصد کم درآمد جامعه، ۴۳.۳ 
درصد از هزینه های سبد مصرفی خانوار را به 
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات اختصاص 
می دهــد؛ این در حالی اســت که دهک دهم 
بــه  عنوان ۱۰ درصــد پردرآمد جامعه، ۱۷.۲ 
درصد از هزینه های ســبد مصرفی خود را به 
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات اختصاص 

می دهد.
بنابرایــن می تــوان گفت، افزایــش قیمت 
خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات برای 
خانوارهای کم درآمد ملموس تر از خانوارهای 
بــا درآمد باالســت و در مقابل، از آنجایی که 
ضریب اهمیت کاالهای غیر خوراکی و خدمات 
برای خانوارهای با درآمد باالتر بیشــتر است، 
افزایــش قیمت این گــروه از کاالها برای این 

خانوارها ملموس تر است.
بــر این اســاس می توان گفــت خانوارهای 
دهک هــای پایین تر، ســبد غذایی خود را در 
مهرماه با قیمت بیشــتری نسبت به شهریور 
تهیــه کرده اند یا با هزینــه ای معادل هزینه 
شــهریور مــاه، ســبد غذایــی کوچک تری 

داشته اند.
دوشکیست؟ تورممهرماهبر بار

براســاس اعــداد مربــوط به تــورم در میان 
دهک های مختلف، فاصله تورمی دهک ها در 
مهرماه به ۲,۸ درصد رســیده که نســبت به 
مــاه پیش یعنی ۳.۹ درصد، ۱.۱ واحد درصد 
کاهش داشــته اســت. فاصله تورمی در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به شهریورماه ۰.۹ واحد درصد کاهش و 
گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
نسبت به ماه پیش ۳.۶ واحد درصد کاهش را 

نشان می  دهد.
با این حال مقایســه تــورم ماهانه در ماه های 
شهریور و مهر در بین دهک ها نشان می دهد 
دهک نخســت، افزایش اندک نرخ تورم را از 
شــهریور به مهر تجربه کرده ؛ براین اســاس، 
نــرخ تورم ماهانــه دهک اول از ۴.۲ درصد به 
۴.۳ درصد رســیده اســت. نرخ تورم ماهانه 
برای دهک های ســوم تا دهم در حال کاهش 
بوده اســت. به عنوان مثال تورم دهک ســوم 
از ۴.۱ درصــد در شــهریورماه به ۴ درصد در 
مهرماه رســیده و تورم دهک دهم از ۴ درصد 
در شهریورماه به ۳.۱ درصد در مهرماه کاهش 
یافته است. تورم دهک دوم در فاصله ماه های 
شهریور و مهر بدون تغییر و برابر با ۴.۱ درصد 

بوده است.

گزارش

 رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران 
اعالم کرد:

تعیینتکلیف اهالیبورسمنتظر
4۲00تومانی ارز

وحذفقیمتگذاریدستوری
رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران با بیان 
اینکه فعاالن بازار انتظار روشــن شدن وضعیت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف قیمت گذاری دستوری، 
وضعیت درآمدها یا معافیت های مالیاتی، عوارض 
و حقوق دولتی و روش های تأمین کسری بودجه 
را دارند،  گفت: با روشن شدن این مسایل سایه 

بی اعتمادی از سر بازار برداشته می شود.
امیر تقی خان تجریشــیبه عوامل تاثیرگذار در 
نوسان و ایجاد روند نزولی در معامالت بازار سهام 
اشاره کرد و افزود: از ابتدای پاییز برخالف فصل 
تابســتان شاهد روزهایی نه چندان جذاب برای 
معامالت بورس بودیم که این امر ناشی از دالیل 
متعــددی مانند افزایش نرخ بهره، تغییرات نرخ 
ارز، اثرات ناشــی از قیمت گذاری دســتوری و 
افزایش هزینه های مترتب بر شرکت های بورسی 
بود که وجود این عوامل زمینه ایجاد نوســان در 

معامالت این بازار را فراهم کرد.
وی اظهار داشــت: گرچه برخی از این دالیل می 
تواند تردیدهایی را برای سرمایه گذاران در ورود 
نقدینگی به این بازار ایجاد کند، اما هیچکدام را 
نمــی توان اصلی ترین عامل در کم رمقی بازار و 
قرار گرفتن شــاخص بورس بر مدار نزولی تلقی 

کرد.  
تجریشی ادامه داد: در مقابل دالیل تردیدزا برای 
ورود سرمایه گذاران به بازار و ایجاد روند نزولی 
در شــاخص بورس، وجــود نکات مثبت در بازار  
کم نبود که متاســفانه توجــه چندانی به آن ها 
نشد و زمینه برای  روند صعودی شاخص بورس 
از طریق وجود چنین عوامل مثبتی فراهم نشد.

رییس هیات مدیره شــرکت بورس تهران تاکید 
کرد: افزایش نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله با نرخ 
بازار آزاد، امید به گشایش های برجامی، کاهش 
فشــار انتشــار اوراق و کاهش هزینه های جانبی 
شــرکت ها در خصــوص تخفیفات، هزینه های 
حمل و نقل و انتقال پول از جمله عوامل مثبتی 
هستند که توجه به آنها می توانست باعث ایجاد 
روزهای خوش در معامالت بازار ســهام شود و تا 
حدودی از ضرر و زیان سهامداران در بازار بکاهد.

وی معتقد اســت که افزایــش قیمت کاالها در 
سطح جهانی به خصوص نفت و مشتقات آن، کم 
رونقــی بازارهای موازی و مهمتر از همه گزارش 
های ۶ ماهه مثبت بســیاری از شــرکت ها نمی 
تواننــد در ورود روند صعودی به معامالت بورس 

بی تاثیر باشند.
 تجریشــی با اشــاره به اینکه با توجه به افزایش 
نقدینگی و تورمی موجود در کشــور به نظر می 
رســد بــازار در نقاط ارزنده ای قــرار دارد و فنر 
بازار در حال فشــرده شدن است، گفت: با توجه 
به چنین وضعیتی به نظر می رســد روند بازار با 
یک حرکت مثبت به راحتی به مســیر صعودی 
خود باز گردد و ضرر و زیان ســهامداران در این 

بازار جبران شود.
 این کارشــناس بازار سرمایه اظهار داشت: آنچه 
کــه در ایــن بین می توان به عنــوان عامل کم 
رمقــی بــازار به آن پرداخت بحث اعتماد به بازار 
اســت، همچنین سایر دالیل تنها بهانه ای برای 
صبر کردن تا روشن شدن فضای پیش رو  است 
کــه معامالت کــم حجم روزهای اخیر موید این 

امر است.
به گفته وی، وجود چنین فضایی اینک خریداران 
و نیز فروشــندگان را مردد برای سرمایه گذاری 
دوبــاره در بــورس و ورود نقدینگی های خود به 

این بازار کرده است.
تجریشــی با اشــاره به اینکه بازگشــت اعتماد 
سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس موضوع 
مهــم و قابل توجه فعلی فعــاالن بازار تلقی می 
شــود، گفت: باید این موضوع به سرمایه گذاران 
ثابت شود که باید به بازار سرمایه نگاه بلند مدت 
داشــت و بازدهی معقولی را از این بازار در بازه 
زمانی بلندمدت کسب کرد.تجریشی با تاکید بر 
اینکه خوشبختانه سخنان اخیر رئیس کل بانک 
مرکزی که خود از اهالی بازار سرمایه بوده است، 
ســبب مرتفع شدن ابهاماتی از جمله نوسان در 
بازار ارز، افزایش نرخ سود و اوراق در اقتصاد کشور 
شــد، افزود: این موضوع مورد اســتقبال فعاالن 
بــازار قرار گرفت، چرا که مبنای فعالیت با بانک 
مرکزی، تعامل با بازار سرمایه عنوان شده است.

رییس هیات مدیره  شــرکت بورس تهران اظهار 
داشت: از دیگر نکات که فعاالن بازار انتظار روشن 
شــدن وضعیت پیرامون آن را دارند می توان به 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف قیمت گذاری 
دســتوری کاالها، وضعیــت درآمدها یا معافیت 
هــای مالیاتی، عــوارض و حقوق دولتی و روش 
های تأمین کســری بودجه اشــاره کرد که بهتر 
است هرچه زودتر تصمیمات الزم برای این موارد 
اتخاذ شود و شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد 

مشور از جمله حوزه بازار سرمایه باشیم.
وی اظهار داشت: معتقدیم که تصمیم گیری در 
این موارد کمی زمانبر و سخت است اما مطمئن 
هســتیم که با روشــن شدن این مسایل سایه بی 
اعتمادی از سر بازار برداشته شود و حال که بازار 
با سیل گزارش های خوب و پتانسیل باالی جذب 
ســرمایه در بازار اولیه و ثانویه روبروست به مدار 

رونق باز خواهد گشت.

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

ح کرد: عضو انجمن سی.ان.جی مطر

حملهسایبریبهسامانهسوخت افزایش30درصدیمصرفCNGبعداز
عضو انجمن سی.ان.جی با اشاره به اینکه مصرف سی. ان. جی )CNG - گاز 
طبیعی فشرده( همزمان با اختالل در سامانه هوشمند سوخت، ۳۰ درصد 
افزایش داشته است، گفت: جایگاه های سی. ان. جی به سامانه هوشمند 
ســوخت متصل نیســتند و به همین دلیل در عرضه این نوع ســوخت، 
مشــکلی پیش نیامد.محســن جوهری با بیان بعد از حمله ســایبری به 
سامانه هوشمند سوخت، مصرف سی. ان. جی افزایش پیدا کرد، افزود: 
این افزایش مصرف به طور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده، اما در برخی 
نقاط افزایش مصرف تا ۵۰ درصد نیز به ثبت رسیده است.وی ادامه داد: 
افزایش مصرف سی. ان. جی و تداوم فعالیت در این جایگاه ها باعث شد 

تا روند سوخت رســانی در کشور با مشکل کمتری مواجه باشد.جوهری 
به موضوع هوشمندسازی در جایگاه های سی. ان. جی اشاره کرد و گفت: 
در سال ۹۷ و به موجب مصوبه هیات وزیران هوشمندسازی جایگاه های 
ســی. ان. جی در دســتور کار قرار گرفت. این طرح که به منظور ایمن 
کردن خودروهای گازسوز مصوب شده بود، به مرور زوایای دیگری پیدا 
کرد که در صورت اجرایی شدن آن، این حمله سایبری می توانست برای 
جایگاه های سی. ان. جی نیز مشکل ساز شود. عضو انجمن سی.ان.جی با 
بیان اینکه اگر سامانه ای مانند سامانه هوشمند سوخت برای عرضه سی. 
ان. جی کشور ایجاد شده بود، احتمال بروز مشکل برای عرضه سی. ان. 

جی نیز به وجود می آمد، افزود: این در حالی اســت که توزیع ســی. ان. 
جی در کشور بدون اختالل ادامه داشت و مصرف این سوخت ۳۰ درصد 
باال رفت.یک کارشناس صنعت سی. ان. جی ادامه داد: فرسوده بودن این 
سامانه یکی از دالیل موفق بودن حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت 
اســت.به گفته جوهری، عضو انجمن ســی.ان.جی با توجه به مشکالت 
پیش رو برای ســامانه هوشــمند سی. ان. جی، به جای اجرای سیستمی 
مانند پمپ بنزین ها، می توان دارندگان خودروهای گازسوز را تشویق به 
معاینه فنی های منظم کرد تا ایمنی افزایش پیدا کند و در عین حال از 

بروز مشکلی مانند بنزین جلوگیری شود.

آیاخطلوله»تاپی«تهدیدیبرایایراناست؟

ک بایدها و نبایدهای یک پروژه میلیاردی خطرنا

كوتاه از انرژی

بین الملل

پیش بینی تحلیلگران؛

نفتتاپایانسال
خیالعقبنشینیندارد

نظرســنجی رویترز نشــان داد قیمت نفت تا 
پایان امســال تحت تاثیر محدود شدن عرضه 
و قیمــت باالتر گاز، نزدیــک ۸۰ دالر خواهد 
ماند.در نظرســنجی رویتــرز از ۴۱ تحلیلگر و 
اقتصاددان پیش بینی شد میانگین قیمت هر 
بشــکه نفت برنت در ســال ۲۰۲۱ به ۷۰ دالر 
و ۸۹ ســنت می رســد که باالترین پیش بینی 

برای قیمت این سال از آوریل ۲۰۱۹ است. 
با این حال کمتر از قیمت ۱۰۰ دالر اســت که 
بعضــی از تولیدکننــدگان و تحلیلگران پیش 
بینــی کرده اند امــا نزدیک به میانگین قیمت 
۶۹ دالر و ۵۲ ســنت اســت که نفت از ابتدای 
ســال ۲۰۲۱ تاکنون داشته است.پیش بینی 
می شود میانگین قیمت هر بشکه نفت در سه 
ماهه چهارم امســال به ۸۰ دالر و ۹۲ ســنت و 
در ســه ماهه نخســت سال آینده به ۷۸ دالر و 

۷۴ سنت می رسد.
متئو شــروود، اقتصاددان جهانی گفت: عوامل 
اصلــی تاثیرگذار بر قیمتهای نفت همچنین با 
کمبود انرژی در اروپا و ســوئیچ از گاز طبیعی 
به مشتقات نفت مرتبط خواهند بود. بااین حال 

این وضعیت بحرانی ممکن است از اواسط سال 
۲۰۲۲ تســهیل شود زیرا آمریکا با تولید نفت 
بیشتر، واکنش نشان خواهد داد.تحلیلگران در 
نظرســنجی رویترز میانگین قیمت هر بشکه 
نفت آمریکا را ۶۸ دالر و ۶۲ سنت پیش بینی 
کردند که باالترین پیش بینی برای قیمت سال 
۲۰۲۱ از مارس ســال ۲۰۱۷ اســت. میانگین 
وســت تگزاس اینترمدیت در سه ماهه جاری 
به ۷۸ دالر و شش سنت و در سه ماهه نخست 
ســال آینده به ۷۵ دالر و ۶۸ ســنت می رسد.

تحلیلگران بــرآورد می کنند تقاضای جهانی 
برای ســوخت امســال پنج تا شــش میلیون 
بشــکه در روز رشد کند.هر دو شاخص قیمت 
نفــت تحت تاثیر ادامــه محدودیت عرضه در 
سراســر جهان و همزمان شــدن آن با بهبود 
تقاضا به ســطح پیش از شیوع پاندمی کووید، 
در باالتریــن رکــورد چند ســال اخیر معامله 
می شــوند.  تحلیلگران درباره این که آیا اوپک 
پــالس برنامه افزایش تدریجی تولید به میزان 
ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز را تغییر خواهد 

کرد، اختالف نظر دارند.

اظهارات سردار جاللی درباره حمله سایبری به پمپ بنزین ها

طراححمالتسایبری
آمریکاورژیمصهیونیستیاست

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
مردم شــناخت موثری از این حادثه داشــتند و 
سریعاً حواسشان جمع شد که باالخره حادثه ای 
بوده و تهاجمی از بیرون انجام شده و چند ساعت 

صبر می کنیم تا درست شود.
ســردار غالمرضا جاللی طی سخنانی  با اشاره 
به حمله سایبری اخیر به شبکه توزیع سوخت 
کشور اظهار کرد: ما دو حادثه را تحلیل کردیم. 
یکی حمله به بندر شهید رجایی و یکی هم حادثه 
راه آهــن را کــه به لحاظ مدل حمله به یکدیگر 
شباهت داشتند و مانند هم بودند.بر اساس این 
خبر رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با 
تاکیــد بر نتیجه جمع بندی اطالعات و تحلیل 
آنها تصریح کرد: از نظر ما طراحان این حمالت 
قطعاً دشــمنان ما هســتند یعنی آمریکایی ها 
و رژیم صهیونیســتی. وقتی که کســی در الیه 
ســخت افزار می خواهد بــه دیگری حمله کند 
باید نفوذ اطالعاتی در الیه سیستم نهادینه شده 
مجموعه مورد نظر داشته باشد.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل در ادامه یادآور شــد: معموالً 
کشــورهایی که به این سطح دسترسی دارند، 

کشورهای سازنده همان سیستم ها هستند که 
می توانند در این الیه باشند یا کسانی که بتوانند 
این سیســتم ها را به صورت فیزیکی ســاخته 
باشند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
اشــاره به عوامل شکست اهداف حمله سایبری 
به شبکه توزیع سوخت کشور گفت: اول اینکه 
حضور هوشمندانه و تغییر روش صداوسیما در 
پرداختن به این مسائل بود که بسیار دقیق بود و 
اطالع رسانی به مردم را انجام داد. دوم اینکه مردم 
شــناخت موثری از این حادثه داشتند و سریعاً 
حواسشان جمع شد که باالخره حادثه ای بوده 
و تهاجمی از بیرون انجام شــده و چند ســاعت 
صبر می کنیم تا درســت شــود.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور با اشــاره به عامل سوم 
گفت: سوم اینکه عوامل فنی یعنی هم تیم های 
مــا و هم تیم های وزارت نفت که داشــتند کار 
اپراتوری انجام می دادند سریعاً توانستند خدمت 
سوخت رسانی به مردم را حتی به صورت آفالین و 
موقت برقرار کنند و ما جز در سه تا چهار ساعت 
اولیه دیگر شاهد صف و تجمع ماشین ها در پمپ 

بنزین ها نبودیم.

خبر ویژه
افزایش دفاععراقاز

تدریجیتولیداوپکپالس
اظهارات احســان عبدالجبار چند روز 
پیــش از وزیران اوپــک پالس برای 
مذاکــره درباره ســطح تولید صورت 
گرفته اســت. گروه اوپک پالس طبق 
توافقــی که در ژوییه تصویب شــد، 
هــر مــاه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز به 
تولیدش اضافه می کند تا محدودیت 
عرضه ای که از ســال گذشته به اجرا 
گذاشــته بود را احیا کند. پیش بینی 
می شــود در نشست هفته جاری یک 
دور دیگر افزایش تولید به میزان ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز تصویب شود.وزیر 
نفــت عراق گفــت: افزایش قیمتهای 
گاز طبیعی و زغال ســنگ در آســیا و 
اروپا ممکن اســت به رشد تقاضا برای 
نفت منجر شود. افزایش ماهانه تولید 
به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز به 
تثبیت بازار نفت کمک کرده اســت.

در همین حال، ملک ســلمان، پادشاه 
عربستان سعودی در صحبتهای از راه 
دور برای نشســت گروه جی ۲۰ اعالم 
کرد عربستان سعودی به پشتیبانی از 
ثبات و توازن بازارهای نفت ادامه می 
دهد و از تالشها برای تامین انرژی پاک 
برای جهان حمایت می کند.بر اساس 
گــزارش بلومبرگ، افزایش قیمتهای 
نفــت در یک ســال گذشــته باعث 
شــده است کشورهای مصرف کننده 
دلواپس شــوند. بلومبــرگ به نقل از 
دیپلماتهــای متعدد و فعاالن صنعت 
نوشــت: پشت درهای بســته کارزار 
جدی بر پا شــده است تا اوپک پالس 
را متقاعد کنند به روند افزایش تولید 
سرعت ببخشــد. تالشهای محرمانه 
عــالوه بر درخواســتهای علنی انجام 
مــی گیرند. دولت بایدن نســبت به 
افزایــش قیمت بنزین که به باالترین 
رکورد هفت ســال اخیر صعود کرده 
اســت، هشــدار داده و هفته هاست از 
اوپک پالس می خواهد نفت بیشتری 
تولید کند. ژاپن که چهارمین مصرف 
کننده بزرگ نفت جهان است، در اقدام 
بی ســابقه ای به کشورهایی پیوسته 
که خواستار افزایش بیشتر تولید نفت 
هستند. هند که سومین مصرف کننده 
بزرگ نفت جهان اســت، برای عرضه 
نفت بیشــتر درخواست کرده است. به 
گفته دیپلماتها، چین در ظاهر سکوت 
اختیار کرده اما در خفا خواستار تولید 
بیشــتر نفت است.مقامات آمریکایی، 
ژاپنــی و هندی در میان خودشــان 
محرمانه صحبت کرده اند و با ســایر 
کشــورهای تولیدکننــده و مصرف 
کننده بــزرگ نفت تماس گرفته اند. 
این تماسها سه هفته پیش شروع شد 
اما در روزهای اخیر پس از عبور قیمت 

نفت از مرز ۸۵ دالر، تشدید شد.

انرژیسبز استفادهاز
صنایعهند در
اجباریمیشود

دولــت هند در بیانیــه ای اعالم کرد 
این پیشــنهاد که در راســتای فاصله 
گرفتن از ســوختهای فسیلی و مبارزه 
با تغییرات اقلیمی مطرح شــده است، 
در کنــار تجویز مصرف حداقلی انرژی 
تجدیدپذیر برای واحدهای صنعتی، 
توســعه بازار کربن در این کشــور را 
تســهیل خواهد کــرد.وزارت نیروی 
هنــد در بیانیه ای اعالم کرد هدف باال 
بردن تقاضــا برای انرژی تجدیدپذیر 
در بخشــهای کاربــر نهایــی مانند 
صنعت، ســاختمان ســازی، حمل و 
نقل و بخشــهای دیگر اســت. این امر 
می تواند اســتفاده از هیدروژن ســبز 
به عنوان جایگزینی برای ســوختهای 
فســیلی موجــود را تســهیل کند. 
گواهی هــای ذخیــره کربن هم داده 
خواهد شــد تا شرکتها را تشویق کند 
به ســمت منابع انرژی پاک بروند. با 
ایــن حال این بیانیــه حداقل درصد 
اســتفاده که دولت قصد دارد اجباری 
کند را مشخص نکرده است.تغییرات 
پیشــنهاد شده حرکت نارندرا مودی، 
نخســت وزیر هند در عرصه ســبز را 
درســت پیش از گردهمایی ســران 
 COP۲۶ جهــان در کنفرانس اقلیمی
گالسکو اسکاتلند بارز می کند. دولت 
مودی قصد دارد بیش از ۴۰ درصد از 
ظرفیت نیروی نصب شــده کشور را تا 
ســال ۲۰۳۰ از منابع انرژی سوخت 

غیرفسیلی تولید کند.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
خبر داد؛

افزایش100درصدی
مصرفگاز

محمدرضا جوالیی، مدیر دیســپچینگ 
شــرکت ملی گاز بیان کرد: چیزی بالغ 
بــر ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز در حال 
فرآورش است که وارد شبکه  گازی برای 
مصــارف خانگی و تجاری می شــود. هر 
فاز پــارس جنوبی حــدود ۵۰ میلیون 
مترمکعب اســت کــه این ۸۰۰ میلیون 
متر مکعب گاز به واســطه ۲۳ پاالیشگاه 
که عموما در جنوب کشــور هســتند و از 
طریق لوله های انتقال گاز و ایستگاه های 
فشــار وارد شــبکه می شوند و به مصرف 
می رســند.او  ادامه داد: در زمان ســرما، 
مصــارف بخش خانگی افزایش می یابد و 
مصارف صنعتی مقدار ثابتی است. سبد 
انرژی گاز در حال حاضر در کشور حدود 
۷۰ درصد است یعنی ۷۰ درصد کل انرژی 
کشــور از طریق گاز تامین می شــود. در 
زمانی که مصارف خانگی افزایش می یابد 
باعث می شــود که فشار زیادی به بخش 
تولید و شبکه گازی کشور وارد شود که 
بر این اساس گاز مورد نیاز تامین و منتقل 
می شــود.جوالیی ضمن اشاره به اینکه 
۸۰ درصد گاز تولیدی در جنوب کشــور 
قرار دارد، تصریح کرد: قســمت سرد در 
شــمال کشور اســت به همین دلیل این 
گاز باید از جنوب به شمال کشور منتقل 
شود که مقداری کار را سخت کرده است 
. ۳۶۰ عدد تقویت فشار در مسیر انتقال 
گاز وجــود دارنــد، اما بازهم روند انتقال 
گاز از جنوب به شــمال کشــور طوالنی 
خواهد بود. زمانی که مصارف خانگی باال 
می روند فشــار شــبکه افت پیدا می کند 
و به همین دلیل این افت فشــار باید از 
طریق شرکت های جنوبی جبران شود.او 
گفت: تقریبا ۳ تا ۴ برابر کل اروپا مصرف 
انرژی داریم و یک ناترازی انرژی هم در 
بخــش برق و هــم در بخش گاز داریم و 
این باعث می شود که تولید به بخشی از 
مصارف نرســد. ایــن موضوع بیانگر این 
است که الگوی مصرف در کشور رعایت 
نمی شــود. یک قســمت عمده ای از این 
الگو به سیســتم های ساختمانی مربوط 
می شــود که نمی توانند این حرارت را در 
خــود نگهــداری کنند و یک مورد بحث 
پوشــش در منــازل اســت و این باعث 
می شود که مصرف افزایش پیدا کند. در 
ســال گذشــته رکورد ۶۵۰ میلیون متر 
مکعب مصرف گاز را داشتیم در صورتی 
که کل اروپا این رقم را در مصرف خانگی 
خود تجربه نمی کند.جوالیی ادامه داد: در 
این شرایط مجبور هستیم مصرف بخش 
صنعتی را محدود کنیم خط قرمز شرکت 
ملــی گاز بخش خانگی اســت که نباید 
متاثر شوند، زیرا نمی توانند همانند برق 
کــه با قطعی مصارف را کنترل می کنند 
بــا قطعی گاز، مصرف  را کنترل کنیم در 
نتیجه باید مدام این سرویس را به بخش 
خانگی بدهیم و اگر همکاری در مصارف 
خانگی نباشــد قیمت صنعتی به مشکل 

بر خواهند خورد. 

از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
صورت گرفت؛

میلیارد پرداخت13هزار
ریالبرایتوسعه

آبوفاضالبکشور
مدیرعامــل ســازمان هدفمندســازی 
یارانه هــا گفــت: در اجــرای بنــد ۳۵ 
مصــارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه 
ســال جاری، ۱۳ هــزارو ۹۰۴ میلیارد 
ریال به شــرکت آب و فاضالب کشــور 
به تفکیک اســتان ها پرداخت شد.امید 
حاجتی مدیرعامل این ســازمان، گفت: 
از محل منابع این سازمان ۱۹۰ میلیارد 
ریال به استان اردبیل، ۲۷۸ میلیارد ریال 
به اســتان اصفهان، ۶۶ میلیارد ریال به 
استان البرز، ۵۳۴ میلیارد ریال به استان 
ایــالم، ۲۶۷ میلیــارد ریال به اســتان 
آذربایجان شــرقی، ۶۵۶ میلیارد ریال به 
اســتان آذربایجان غربی، ۳۲۳ میلیارد 
ریال به اســتان بوشــهر، ۳۵۲ میلیارد 
ریال به اســتان تهــران و ۳۲۱ میلیارد 
ریــال به اســتان چهارمحال و بختیاری 
پرداخت شــد.وی ادامه داد:همچنین از 
این محل، ۴۰۵ میلیارد ریال به اســتان 
خراســان جنوبی، ۶۴۰ میلیارد ریال به 
اســتان خراســان رضوی، ۱۹۶ میلیارد 
ریال به اســتان خراسان شمالی، ۱۵۵۹ 
میایارد ریال به اســتان خوزستان، مبلغ 
۱۹۹ میلیارد ریال به استان زنجان، مبلغ 
۱۴۴ میلیارد ریال به اســتان ســمنان، 
۱۰۳۷ میلیلرد ریال به اســتان سیستان 
و بلوچستان و ۸۹۶ میلیارد ریال به استان 

فارس پرداخت شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: عمر اغلب جایگاه های سی.ان.
جی ۱۰ سال است و بعد از ۵ سال فعالیت نیازمند تعمیرات می شوند اما هزینه 
تعمیرات آن ها به قدری باال است که احیاء مجددشان برای جایگاه داران مقرون 
به صرفه نیســت.عبدالعلی رحیمی مظفری درباره وضعیت جایگاه های سوخت 
در پایتخت و شهرســتان ها و نیاز آن ها به تعمیرات، گفت: از آنجا که اشــکاالتی 
در تکنولوژی های جدید و حساس به ویژه در حوزه کمپرسورها، تجهیزات فشار 
باال و قطعات تحریمی جایگاه های سوخت وجود دارد، جایگاه داران برای تامین 
قطعات خود باید هزینه های باالیی متقبل شوند این در حالی است که عمر اغلب 

جایگاه های سی.ان.جی ۱۰ سال است و بعد از ۵ سال فعالیت نیازمند تعمیرات 
می شوند اما هزینه تعمیرات شان به قدری باال است که احیاء مجددشان مقرون 
به صرفه نیست. وی  ادامه داد: اگر تجهیزات جایگاه ها زیرنظر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی تعمیرات اساســی نشــوند به یقین منجر به تعطیلی جایگاه ها 
شــده و حتی خطر انفجار را به دنبال دارد.وی معتقد اســت وارد کردن برخی از 
قطعات مورد نیاز جایگاه داران بدون گمرکی با کمک وزارت صمت و اختصاص 
ارز نیمایی به این مهم دو اقدامی است که دولت می تواند در راستای جلوگیری 

از غیرفعال شدن ایستگاه های سی.ان.جی در سراسر کشور کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس :

تعمیراتبرایجایگاهدارانمقرونبهصرفهنیست

 با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان بحث 
خط لوله گاز ترکمنســتان - افغانستان - پاکستان 
- هند، مشهور به TAPI بار دیگر مطرح شده است؛ 
ساخت بخشی از خط لوله گاز تاپی پیش از سقوط 
کابل به دست طالبان آغاز شده بود، خط لوله ای که 
گاز ترکمنســتان را از خاک افغانستان به پاکستان 
و هند می رســاند.قرارداد پروژه میلیاردی تاپی که 
طرحی مشــترک بین ترکمنســتان، افغانســتان، 
پاکســتان و هند اســت، ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ در عشق 
آباد امضا شــد و قرار بود احداث آن در ســال ۲۰۱۹ 
پایان یابد، اما به دالیل امنیتی تاکنون عملی نشده 
است؛ اکنون این طرح روی میز مذاکره قرار گرفته 
و این سوال را به وجود آورده که اجرای آن موجب 
شــود طرف پاکستانی و هندی به ادامه همکاری با 
ایران در موضوع پروژه خط لوله صلح بی میل  شوند 
و در این صورت این موضوع به نوعی تهدیدی برای 

ایران به حساب آید.

مشکلتامینامنیتخطلولهتاپی
حلنشدهاست

محمد خطیبی - نماینده ســابق ایران در اوپک در 
این رابطه گفت: بحث این خط لوله تازه نیســت و از 
مدت ها پیش جزو یکی از گزینه ها بوده اما مشــکل 
اصلــی بحث امنیت این خط لوله بوده و این ســوال 
مطرح اســت که  چه کســی می خواهد امنیت این 
خــط لولــه را فراهم کند؟ باتوجه به مســائلی که در 

افغانستان به وجود آمده، هنوز این کشور ناامن است، 
بنابراین باید بزرگترین مشکل و مانع اجرای این طرح 
را موضــوع امنیت عنوان کــرد.وی با تاکید بر اینکه 
امنیت انرژی برای کشورهایی که قصد ایجاد این خط 
را دارند، بسیار مهم است و اگر امنیت وجود نداشته 
باشــد، مشکالت باقی خواهد ماند، تصریح کرد: اگر 
مشخص شود چه کسی می خواهد امنیت این خط 
لوله را فراهم کند، می توان در مورد آن صحبت کرد 
اما کماکان با توجه به اینکه شرایط افغانستان تثبیت 
شده نیست، نمی توان نسبت به آن اظهار نظر کرد، 
هرچند که در افغانســتان گروه نظامی ســرکار آمده 

اما بحث دولت فراگیر اســت، دولتی که بتواند تمام 
گروه ها را راضی کند.این کارشناس افزود: در مقاطعی 
از زمان بحث خط لوله تاپی جدی می شود اما در کل 
تا بحث امنیت حل نشــود، اجرای این طرح تســریع 
نمی شــود، تا زمانی که آمریکایی ها در آنجا حضور 
داشتند، نتوانستند چنین تضمین امنیتی برقرار کنند 
و سوال این است که آیا گروهی مانند طالبان می تواند 
امنیت را برقرار کند؟خطیبی با اشــاره به تاثیر این 
خــط لولــه بر منافع ایران گفت: ما نمی توانیم درباره 
منافع کشــورهای دیگر تصمیم بگیریم، کشورهایی 
کــه نیاز بــه گاز دارند، حق دارند که به دنبال تامین 

آن از نزدیک ترین منبع باشند؛ گزینه های متعددی 
وجود دارد، ایران یک منطقه امنی بوده و می تواند به 
امن ترین روش تامین نیاز انرژی کشــورهای مصرف 
کننده را داشــته باشــد اما اختیار با کشورهاست که 

چه گزینه ای را انتخاب می کنند.

ایرانچشمپوشیکرد نمیتواناز
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به تاثیر این 
خط در نقش ایران در صادرات نفت و گاز آســیای 
میانه، اظهار کرد: مشکل گاز در غرب اروپا وجود دارد 
و موضوع گاز بسیار جدی است؛ اینگونه نیست که 
در همه جا گاز وجود داشته باشد، منابع گاز محدود 
اســت و تا یک زمان خاص می توان تولید داشــت، 
بنابراین از ایران به عنوان بزرگترین منبع نمی توان 
چشــم پوشــی کرد.خطیبی با بیان اینکه ایران نیز 
حــق دارد کــه مقاصد صادراتی خود را انتخاب کند 
و گزینه های ایران هم متفاوت اســت، گفت: منابع 
محدود است و مصرف کنندگان باید با دقت ارزیابی 
و کشوری که با منافع آن ها سازگار است، را انتخاب 
کنند. در این بین گزینه هایی برای ایران وجود دارد 
و اگر این مقاصد نشوند، مقاصد دیگری وجود دارد 
همسایگان ما متقاضی گاز هستند.به گفته وی، اگر 
این رقابت ســالم باشد، مشکلی وجود ندارد، اما اگر 
رقابت ســالم نباشــد، درنهایت مصرف کننده ضرر 
می کنــد و هزینه انتخاب های سیاســی که معموال 

هم هزینه های زیادی است را متحمل  می شود.
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55بانک و بیمه
گشایشساختمانجدیدشعبهقم

باحضورمدیرعاملبیمهسینا
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا 
به اتفاق هیئت همراه طی بازدید از شــعبه قم، 

ساختمان جدید این شعبه را افتتاح کرد.
در این مراســم که با حضور دکتر احمد امیرآبادی 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مسئوالن استانی برگزار شد، ساختمان جدید شعبه 
قم بیمه سینا گشایش یافت.دکتر رضا جعفری در 
جمع مسئوالن استانی و همکاران شعبه در سخنانی 
اظهار کرد: استان قم به دلیل موقعیت و جایگاهی 
که در کشور دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است 
و باید در زمینه بیمه نیز سرآمد و شاخص باشد به 
همین منظور ارتقاء وضعیت شعبه قم را در دستور 
کار قرار دادیم. وی با بیان اینکه قانون بیمه الحق 
در کشــور مصوب ســال ۱۳۱۶ شمسی بوده و نیاز 
به بازنگری و به روزرســانی متناسب با متغیرهای 
اثرگذار بر ریسک و واقعیت های اقتصادی روز کشور 
دارد، افزود: صنعت بیمه نقش مهمی در ابعاد مختلف 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه در 
صیانــت از جــان و مال مردم دارد و همه باید تالش 
کنیم تا فرهنگ بیمه در سراسر کشور توسعه یابد و 
به عنوان یک خدمت ضروری در سبد خانوار تعریف 
شود. مدیرعامل بیمه سینا با ارائه گزارشی از آخرین 
وضعیت شاخص های عملکردی بیمه سینا در سال 
جاری، بیان داشت: خوشبختانه بیمه سینا در این 
مدت توانسته عالوه بر رشد قابل توجه در عملکرد 
خود، توجه ویژه ای به مســئولیت های اجتماعی و 
کمک به محرومان و اقشار آسیب پذیر داشته باشد. 
در ادامه این مراسم، دکتر احمد امیرآبادی نماینده 
مردم قم در جمع مدیران و کارکنان بیمه ســینا 
با اشــاره به اهمیت بیمه در زندگی و آینده مردم 
اظهار داشت: یک از مهمترین ابزارهای توسعه بیمه، 
مشتری مداری است و اگر شرکت های بیمه در این 
بخش، خوب عمل کرده و مردم بیمه را باور کنند، 
همه آحاد جامعه از بیمه استفاده خواهند کرد و در 
این صنعت، نیازی به صرف هزینه های فراوان برای 
انجام تبلیغات در حوزه های مختلف نیست. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم توجه مؤسسات 
مالی و شرکت های بیمه به مسئله کمک به محرومان 
و افراد آسیب دیده تاکید کرد و ادامه داد: انتظار این 
اســت که حمایت از اقشــار محروم جامعه در کنار 
فعالیت های بیمه ای دیده شــود و مدیران ارشد به 
این مهم اهتمام داشته باشند. وی در پایان، ضمن 
اشــاره به عملکرد مطلوب بیمه سینا در سالیان 
اخیر در سطح کشور، از توجه مسئوالن بیمه سینا 

به استان قم تقدیر کرد.

اخبار

اخبار

مدیر،شعبوباجههایبرتر
ماه پستبانکایراندرمهر

معرفیشدند

بنابر اعالم امور اســتانها و بازاریابی پســت  بانک  
ایران؛ مدیر، شــعب و باجه هــای برتر این بانک 
بر اســاس بررســی عملکرد مهرماه سال جاری 
آنهــا در زمینــه تحقق اهــداف برنامه عملیاتی 
ابالغــی، انتخــاب و معرفی شــدند.  براســاس 
ارزیابــی صورت گرفته در رده مدیران اســتانها/ 
مناطق، مدیریت شعب استان خراسان رضوی به 
ترتیب از بین استان های زنجان، قزوین، همدان، 
خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مازندران، 
هرمزگان، اصفهان و مرکزی با بیشــترین میزان 
درصــد تحقق هدف ســپرده ای مورد انتظار در 
مهرماه و هدف ســپرده ای سال ۱۴۰۰ به عنوان 
مدیریت شــعب برتر انتخاب شد. در رده شعب، 
براســاس امتیاز کسب شده از بین شعب معرفی 
شــده توسط مدیریت شعب استانها/ مناطق در 
شــاخص های پایش و پویش در مهرماه ۱۴۰۰، 
به ترتیب شــعب طارم زنجان، طالقانی قزوین و 
شادگان خوزستان حائز رتبه های اول تا سوم شده 
و به عنوان شعب طالیی، نقره ای و برنزی معرفی 
شدند. همچنین بر اساس ارزیابی به عمل آمده از 
میان باجه های بانکی روســتایی منتخب معرفی 
شــده توسط مدیریت شعب اســتانها/ مناطق، 
بر مبنــای ۷۰درصد عملکرد منابع و ۳۰درصد 
کارمزد پرداخت شده بابت خدمات، باجه  بانکی 
روســتایی مدیریت شعب اســتان بوشهر، باجه 
روســتایی سه سار شهرستان صومعه سرا استان 
گیالن و باجه سه راه  حزب اهلل شهرستان مریوان 
اســتان کردســتان به ترتیب به عنوان باجه های 
طالیی، نقره ای و برنزی انتخاب شــدند. شــایان 
ذکر است: برنامه ارزیابی مدیر، شعب و باجه های 
برتر به صورت مستمر در چارچوب شاخص های 
تعیین شــده بانک در ماه های آتی تا پایان ســال 

انجام خواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر تعامل با شرکت های تعاونی تولیدی تاکید کرد. 
حجت اله مهدیان در گفت وگوی هفتگی خود با مدیران شــعب شهرســتان ها بر 
فعالیت مضاعف در نیمه دوم ســال تاکید کرد و گفت :برای دســتیابی به راهبردهای 
تدوین شده از سوی هیات مدیره بانک که در ابتدای سال جاری ابالغ شده نیاز است 
که همکاران در سراســر کشــور فعالیت خود را افزایش دهند.  وی افزود:بانک توسعه 
تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای برای تقویت بخش تعاون اهداف بلندی را برای 
خود ترسیم کرده است. مهدیان ادامه داد: شرکت های تعاونی و در راس آنها شرکت 
های تعاونی تولیدی باید در اولویت پرداخت تسهیالت قرار داشته باشند. مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون همچنین با تشریح اهداف اعتباری بانک در سال جاری گفت:میزان 
تسهیالت پرداختی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که 

نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است. مهدیان یادآور شد :شعب عالوه 
بر اینکه می توانند خدمات و محصوالت متنوع بانک را معرفی کنند می توانند اقدام 

به یک تعامل مثبت و اثر گذار کنند. 
به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،در راستای هم افزایی با دولت سیزدهم و در 
چارچوب راهبرد های بانک نیاز است که تامین اعتبار طرح های اشتغالزا در اولویت 
قرار گیرد.  وی با بیان اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز باید با قدرت 
ادامه یابد ،گفت:اقدامات و تالش های همکاران موجب شــده اســت که برای بیش از 
۲۶ هزار طرح در سراســر کشــور تامین اعتبارانجام شــود. در این گفت و گوی تلفنی 
سعید اسمی زاده رئیس شعبه نمین اردبیل و حسن معینی امام قیسی ،رئیس شعبه 

بروجن چهار محال و بختیاری به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛ 

تعاملباشرکتهایتعاونیتولیدیتقویتشود

خبر ویژه

روابطعمومیبانکایرانزمین: مدیر

مشتریان خواهان ارائه خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی هستند
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشــاره به حضور گســترده مردم در 
شبکه های اجتماعی به عنوان یک مهارت جدید گفت: امروز رسانه های 
اجتماعی به مهارتی جدید برای همه تبدیل شــده اند و اســتفاده گسترده 
از این شــبکه ها فرصتی را به بانکها برای ارائه خدمات به کســب و کارها و 

مشتریان فراهم کرده است.
 سید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با بیان این 
نکته که مشــتریان خواهان دریافت خدمات در محلی هســتند که حضور 
دارند اظهار داشت: اعتقاد ما در بانکداری دیجیتال به عنوان یک بانکداری 
مردم محور، این اســت که زمین بازی را مشــتری مشــخص می کند و ما 
باید خدمت را آنجایی ارائه کنیم که او می خواهد.استاد افزود: ما در حال 
حاضر تعداد محدودی از خدمات مانند پرداخت قبض و خرید اینترنت را 
به صورت غیر مســتقیم از طریق شــبکه های اجتماعی به مشــتریان ارائه 
می کنیم که شــاهد اســتقبال خوبی از آن بودیم. اما یک نکته را باید مورد 
توجه قرار دهیم که هنوز امکان ارائه مستقیم خدمات بانکی در شبکه های 

اجتماعی فراهم نیست.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با تاکید بر این نکته که توسعه همه 
جانبه رســانه های اجتماعی واقعیتی غیر قابل انکار در دنیای مدرن اســت 
گفت: آمارها حاکی از افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی است. امروز 
میلیاردها نفر در جهان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و این فرصت 
بی نظیری را برای تعامل، کسب و کار و ارائه خدمات فراهم کرده است.این 
کارشناس حوزه ارتباطات در خصوص استفاده مردم از تلفن های هوشمند و 

نقش آن در زندگی امروز گفت: بسیاری از مردم امروز تلفن همراه دارند، اما 
میزان صحبت کردن با این تلفن ها از همیشه کم رنگ تر شده است. جوانان 
امروز بیشتر عالقمند ارتباط به صورت دیجیتالی هستند تا صحبت از طریق 
تلفن های همراه.وی افزود: در صنعت بانکداری که تعامل مشتریان ضروری 
است، ارتباطات دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک کانال ارتباطی قوی بین 
مؤسسات مالی و مشتریان است. رسانه های دیجیتال ابزار ارزشمندی بین 
مشتریان بالقوه برای اتصال به بانک محسوب می شوند.کانال های دیجیتال 
به افراد اجازه می دهند تا از شبکه های اجتماعی به آموزش و اطالعات الزم 
در مورد خدمات، محصوالت و موسســات مالی دســت یابند.وی افزود: در 
شرایط امروز استقبال از شبکه های اجتماعی توجه کسب و کارهای مختلف 

را به خود جلب کرده است. در بین شرکت ها و گروه هایی که از شبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند، بانک ها این حوزه را یک فرصت می دانند، زیرا 
حیات بانک به مشتریان بستگی دارد و ما سعی داریم از فرصت های ایجاد 
شده استفاده کنیم.ما امروز از شبکه های اجتماعی برای اطالع رسانی به 
مشتریان خود استفاده می کنیم و سعی می کنیم نظرات آنها را برای بهبود 

عملکرد و همچنین بهبود فرایندها به کار ببندیم.
استاد گفت: آنچه مسلم است هنوز ارائه خدمات مالی در بستر شبکه های 
اجتماعی شکل منسجمی ندارد و این فضا بیشتر در اختیار مشاغل آنالین 
قرار دارد و آنها ســعی می کنند هرچه بیشــتر خدمات خود را در این بستر 
ارائه کنند. اما زمان زیادی نخواهد برد که ارائه خدمات مالی در این بستر 
به یک ضرورت تبدیل شــود.وی با بیان این نکته که در حال حاضر ارائه 
خدمات مالی در بستر شبکه های اجتماعی به صورت استاندارد انجام نمی 
شود اظهار داشت: به طور مثال نگاهی به خرید و فروش آنالین در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام بی اندازید. مشتری خرید را انجام می دهد و هزینه را 
از طریق همراه بانک و یا سایر روش ها به حساب فروشنده واریز می کند. 

اما هنوز درگاهی وجود ندارد و احتمال ریسک برای طرفین زیاد است.
بنابراین باید در وضع قوانین در این حوزه اندیشــید و اقدام کرد.اســتاد در 
پایان گفت مشتریان خواهان ارائه خدمات منسجم بانکی در بستر شبکه 
های اجتماعی به عنوان یک کانال ارتباطی موثر هســتند و ما امروز باید 
این موضوع را مورد توجه قرار دهیم تا ضمن رشد کسب و کارها، خدمات 

مالی نیز به صورت استاندارد و با کمترین ریسک در این حوزه ارائه شود.

بیت اقتصادی در کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چرایی اهمیت آموزش تر
دورهابتداییتحصیلی تربیتاقتصادیدر

دوره سوم کودکی که هفت تا دوازده سالگی را در  بر میگیرد، 
به دوره دبستانی معروف و آغاز آموزش رسمی کودک است. 
کودک در این دوره، خواندن، نوشــتن و حســاب کردن را 
مــی آموزد، عالقمند اســت کارهایــش را خوب انجام دهد، 
محتاطانه عمل میکند، اعتماد به نفس دارد؛ و میخواهد هر 
کاری را خودش تجربه کند. رشــد ذهنی در دوره دبســتان 
سریعتر است و به تدریج مهارت حل مسئله حاصل می شود. 
تجربیات وسیعی که کودک به مرور زمان در این مرحله کسب 
میکند، به او امکان میدهد تا بتواند رابطه علت و معلولی بین 
پدیدهها را بهتر از سالهای قبل درک کند. رشد ذهنی کودک 
در مرحله عملیات محســوس قــرار دارد که در آن، فعالیت 

کودک با محیط، عینی و محسوس است. 
کودک در دوره دبســتانی به چندین مهارت مهم ذهنی از 
جمله بازگشــت پذیری ذهنی نگهداری ذهنی و اســتدالل 
دست مییابد. در بازگشت پذیری، کودک در هر لحظه میتواند 
به نقطه آغاز برگردد و آگاهانه عمل را تکرار کند و با تشکیل 
فرضیههایی به پیش بینی نتایج بپردازد و با استفاده از قضیه 
عکس از درستی عملکردش مطمئن شود. بازگشت پذیری 
در اعمــال ریاضــی و پدیدههای فیزیکی کاربرد فراوان دارد 
. کودک از طریق اســتدالل آماده تفکر منطقی میشــود و به 
تدریــج پــی میبــرد که اگر » الــف« از »ب« و »ب« از »ج« 
بزرگتر باشــد، در این صورت »الف« از »ج« بزرگتر اســت. 
کودک دبستانی، قوانین را از طریق استدالل کشف میکند. 
کودکان نیروی اندیشــه و اســتدالل را از طریق آزمایش و 
تجربه افزایش میدهند. کودکانی که تجارب عینی بیشتری 
دارند، میتوانند معلومات خود را بهتر و دقیقتر سازمان دهند. 
کودک دبستانی به تدریج رابطه علت و معلولی بین پدیدهها 
را جستجو میکند و علل مرموز و ناشناخته را مردود میشمارد. 
رشــد اجتماعی کودک در دوره دبستانی بسیار سریع است 
کودک در مدرســه عالوه بر تقویــت آموختههای خانواده، 
مطالب جدید و روش زندگی را میآموزد. مدرسه، اجتماعی 
شدن کودک را تسریع میکند، روابط او را با دیگران گسترش 
می دهد، روش حل مســئله و انجام دادن صحیح امور را به 

کودک میآموزد. 
تربیت رســمی بخشــی از جریان تربیت اســت که به شکل 
قانونی، سازماندهی شده )دارای مخاطبان مشخص و اهداف، 
ســاختار و برنامهای معین(، ضمن حفظ انعطافپذیری )بر 
حسب خصوصیات متربیان( در جهت آمادهسازی متربیان 
برای تحقق مراتب حیات طیبه در ابعاد مختلف، متناسب با 
نیازهای مختلف جامعه، طراحی و اجرا شده و پس از کسب 
شایســتگیهای الزم به اعطای گواهی نامه موفقیت )مدرک 
معتبر( میانجامد. دوره ابتدایی اولین دوره آموزش رســمی 
کودکان اســت. به مدارس آموزشــی این دوره دبستان گفته 
میشود. در ایران دوره ابتدایی یا دوره دبستان یک دوره شش 
ســاله اســت که دانش آموزان در ســن ۷ سالگی وارد شده و 
پس از شش سال از این مقطع آموزشی وارد دوره متوسطه 
میشوند. سالهای پایانی این دوره از نظر پیاژه معادل مرحله 
دوم تربیت شامل سالهای سوم، چهارم، پنجم و ششم مقطع 

ابتدایی اســت. شــروع تربیت رسمی و عمومی مرتبط با سن 
بوده و همه متربیان یک سن خاص در آغاز هر سال تحصیلی 
را در بر میگیرد و از متربیان انتظار میرود در پایان هر مرحله 
به سطوح معینی از شایستگیها )توانایی و صفت( دست یابند. 
یکی از حیطههای ۶ گانه تربیت در نظام آموزش رســمی و 
عمومی ایران، حیطه تربیت اقتصادی اســت. ســواد مالی و 
اقتصادی بخشــی از ادبیات تربیت اقتصادی است. بنابراین 
آموزش مفاهیم و ســواد اقتصــادی در دورههای تحصیلی 
نهادینه شده است. مهمترین و بنیانیترین دوره تحصیلی در 
نظام آموزش رسمی و عمومی، دوره ابتدایی میباشد. چرا که 
این دوره پایه و مبنای آموزش دورههای بعدی و یادگیریهای 
رسمی و غیر رسمی در طول عمر آدمیان است. دورۀ ابتدایی 
به لحاظ رشد، تربیت و تکوین شخصیت کودکان دورۀ بسیار 
مهمی است. این دوره را دورۀ اطاعت، تأدیب، خالقیت و بروز 
اســتعدادهای عمومی هم گفتهاند. این ســطح از آموزش به 
نامهای تعلیمات ابتدائی، تعلیمات اجباری، آموزش همگانی 

و آموزش عمومی خوانده شده است. 

کتابمطالعاتاجتماعی تربیــتاقتصادیدر
ســاحت تربیت اقتصادی و حرفهای بخشی از جریان تربیت 
رســمی و عمومی اســت که ناظر به یکی از ابعاد مهم زندگی 
آدمی یعنی بُعد اقتصادی و معیشتی انسانهاست. این ساحت 
ناظر به رشد تواناییهای متربیان در تدبیر امر معاش و تالش 
اقتصادی و حرفهای است. )اموری نظیر درک و فهم اقتصادی، 
درک و مهارت حرفهای، التزام به اخالق حرفهای، توان کار 
آفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاری، رعایت بهرهوری، تالش 
جهت حفظ و توسعه ثروت، اهتمام به بسط عدالت اقتصادی، 
مراعات قوانین کسب و کار و احکام معامالت و التزام به اخالق 
و ارزشــها در روابط اقتصادی(. مهمترین جهتگیری ساحت 
تربیــت اقتصادی و حرفهــای جهتگیری کل نگر و تلفیقی 
است. مطالعات اجتماعی حوزهای است که از انسان و تعامل 
او بــا محیطهــای اجتماعی ، فرهنگــی و طبیعی و تحوالت 
زندگی بشــر در گذشــته، حال و آینده و جنبههای گوناگون 

آن )سیاســی و اقتصادی، فرهنگی و محیطی( بحث میکند. 
بدین ترتیب این حوزه یادگیری رشــتههای مختلفی چون 
تاریخ، جغرافیا، مردمشناسی، جامعهشناسی، علوم سیاسی، 
اقتصاد و روانشناســی را زیر پوشــش قرار میدهد. مطالعات 
اجتماعی از لحاظ لغوی از دو واژه »مطالعات« و » اجتماعی« 
تشــکیل شده اســت. مطالعات به ما میگوید که ماهیت این 
درس تحقیق و کاوشگری به وسیله دانش آموز است و واژه 
اجتماعی ناظر به ابعاد مختلف زندگی: اجتماعی، سیاســی، 

اقتصادی، مردم شناختی و نظایر آن است.
پس درس مطالعات اجتماعی درســی اســت که از طریق 
آن دانش آموزان ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بررســی 
میکننــد، تا قابلیتهای شــهروندی همه جانبه برای زندگی 
به دســت بیاورند. در برخی کشــورها، این برنامهی درســی 
عنــوان دیگــری دارد، چنان که برای مثال در اســترالیا این 
حــوزه» مطالعات جامعه و محیط« نامیده میشــود. درس 
مطالعات اجتماعی به عنوان یک حوزه اساســی یادگیری بر 
محــور کنش متقابل آدمیــان با یکدیگر و با محیطی که در 
آن به سر میبرند )در روند زمانی( استوار است. به طوری که 
میتوان ادعا نمود جامعه، زمان و مکان ســه محور عمدهی 

درس مطالعات اجتماعی است. 
اصطــالح مطالعــات اجتماعی تا هفتاد و اندی ســال پیش 
بــه وجــود نیامده بود. قبل از آن بخشــی از برنامه درســی 
دوره ابتدایی که مطالعات اجتماعی نامیده میشد به صورت 
مجــزا از هم آموزش داده میشــد. ابتــدا تاریخ و جغرافیا به 
هــم پیونــد خوردند و درس مدنی را به وجود آوردند. بعدها 
علوم اجتماعی دیگر مانند جامعهشناســی، انسانشناســی و 
اقتصاد به برنامههای درسی اضافه شدند. اصطالح مطالعات 
اجتماعی نخســتین بار توســط توماس جسی جونز در سال 
۱۹۰۵ در مقالهــای تحت عنوان کارگر جنوبی در آمریکا به 

کار گرفته شد. 
از این دوره به بعد تالش برای تهیه برنامه درسی تلفیقی که 
محتوای آن از علوم اجتماعی و انسانی گرفته میشد، آغاز شد 
و دانش آموزان در درســی تحت عنوان مطالعات اجتماعی 

بــا تنوعی از موضوعات تاریخی، جغرافیایی، مدنی و اقتصاد 
روبرو شــدند. پس از تصحیح این برنامه درســی در آمریکا، 
به تدریج مطالعات اجتماعی به ســایر کشــورهای اروپایی و 
انگلیســی زبان چون اســترالیا و کانادا و در نیمهی دوم قرن 

بیستم به سایر کشورهای جهان راه یافت.

سخننگاشت
در دنیای امروز بر حســب اقتضائات و الزامات تکنولوژیک و 
اقتصادی حاکم بر زندگی بشر، مسئولیت نظامهای تعلیم و 
تربیت رسمی و عمومی مضاعف شده به طوری که مالحظات 
خاصی را در باب نهادها، محتوا، برنامهها و روشــهای تعلیم 
و تربیت پیش روی برنامهریزان آموزشــی قرار داده اســت. 
برای مثال نهادهای آموزشی و فرهنگی کشورهای پیشرفته 
در کنــار آموزش مهارتهــای اولیه و ضروری مانند خواندن، 
نوشــتن، ریاضیات، ادبیات، تاریخ و ... به برنامههای آموزش 
اقتصــاد و تعلیــم و تربیت اقتصادی نیــز توجه کرده و این 
برنامههــا را، بــه عنوان بخش اصلی برنامههایی که عهده دار 
یاددهی عناصر شــناختی، گرایشــی و مهارتی ناظر بر تدبیر 
زندگــی و تحقــق رفتارهای مطلوب در عرصه زندگی فردی 
و تعامالت اجتماعی هســتند، وارد سیســتم آموزشی خود 
کردهاند. تربیت صحیح و به روز اقتصادی منجر به کسب سواد 
اقتصادی و مالی شده که نتیجه آن توانمندی در انتخاب شغل 
و حرفه مناســب اســت. سواد فقط خواندن و نوشتن نیست، 
گرچه خواندن و نوشتن پایه و اساس الزم برای یادگیری را 
فراهم میکند. ســواد اساساً در مورد ظرفیت فرد برای صرف 
مهارتهای خود به منظور فعالیت در شکل دادن به دورهای 
از زندگیاش میباشــد. سواد شــامل خواندن و بینش و فهم 
در انواع زمینههاســت. نیاز افراد به مهارتهای ســواد برای به 
دســت آوردن و اســتفاده از اطالعات به طور مؤثر، به منظور 
رفتــار کردن به عنوان بازیگران با اطالع و مدیریت تعامالت 
در انواع زمینهها اعم از تصمیمگیریهایی در مورد مراقبتهای 
بهداشتی، فرزند پروری، مدیریت امور مالی خانواده، درگیر 
شــدن در روند سیاســی یا اشــتغال میباشد. به بیان کلیتر، 

یکی از نیازهای ضروری که با زندگی روزمره شهروندان یک 
کشــور آمیخته اســت و باید به طور جدی در سطوح مختلف 
تحصیلی به آن پرداخته شــود، آموزشهای مالی و اقتصادی 
یا همان تربیت اقتصادی اســت. با ورود به قرن ۲۱ میالدی 
بســیاری از مفاهیم تغییر پیدا کرده است. سواد دیگر همان 
معنی قدیمی توانایی خواندن و نوشتن را ندارد. در قرن ۲۱، 
میزان اطالعات تنها بر اســاس میزان تحصیالت دانشگاهی 
ســنجیده نمیشــود بلکه همه افراد از همه نســلها نیاز به باز 
آموزی و سواد آموزی از نوع جدید دارند. آموزش و پرورش، 
کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش 
آن بوده که انسانهای فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای 

زندگی در جامعه فردا آماده سازد.
زبــان تعلیــم و تربیت در جهان امروز، زبانی جهانی اســت، 
هرچند که مضمون آن بر اســاس فرهنگها میتواند محلی و 
بومی باشد. در قرن جدید جهان در تجربهای جدید وارد شده 
اســت و تعلیم و تربیت در این عصر به لحاظ روشــها، محتوا 
و اهداف رنگی دیگر به خود گرفته اســت. محتوا از عناصر و 
فرآیندهای برنامه درسی است و میتواند از طریق کتاب درسی 
در نظام تعلیم و تربیت رســمی عرضه شود. کتابهای درسی 
یکی از عوامل اساســی رشــد و توسعه یادگیری کودکان در 
جهان امروز است. در واقع محتوی کتب )قضاوتها، مفاهیم، 
نگرشها( میتواند به شکفتن رشد ذهنی دانش آموزان کمک 
کند. در کشــور ما برنامههای درســی بیشتر بر اساس انتقال 
دانستهها و معلومات به اصطالح »دائره المعارفی« است. این 
توجه هنوز هم تا حدودی وجود دارد؛ و بر شناخت دانش آموز 
و به ماهیت نیازها، اســتعدادها و انگیزههای او توجه کافی 
مبذول نمیشــود. افت تحصیلی و کمتوجهی دانش آموزان 
ریشــه در عوامل متعدد دارد. آن چه در این میان بیشــتر از 
سایر عوامل در کاهش بازدهی و فراگیری دانش آموزان تأثیر 
میگذارد، نحوه انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی 
اســت. محتوای برنامه درســی در برگیرنده خط مشــیهای 
اجرایی برای رســیدن به اهداف آموزش و پرورش اســت. 
کتاب درســی در کشــورهای دارای نظام آموزشی متمرکز 
مانند ایران اصلیترین محتوای آموزشی است و فرآیندهای 
تدریــس و یادگیری صرفاً به اتکای محتوای برنامه، مفاهیم 
و ارزشــهای تحصیلی و امتحانات متعدد بر اســاس کتابهای 
درســی و ... صورت میگیرد. نقش کتاب درســی بسیار مهم 
تلقی شده و جای تعمق و تتبع فراوان دارد. به همین دلیل 
است که تجدید نظر اصولی در برنامههای درسی و باال بردن 
کیفیت کارایی آنها یکی از ضرور تهای نظام آموزشی است.
لذا با توجه به این که مهمترین ابزار آموزشی، کتاب درسی 
است و کتابهای درسی میتوانند بستر ساز تربیت اقتصادی، 
حرفهــای و مالــی دانش آموزان باشــند، ضــرورت دارد تا 
برنامهریزان و سیاســتگذاران آموزشی، الزامات و مقتضیات 
زندگی امروزی را شناخته، تا بتوانند با تنظیم مناسب محتوای 
کتب درســی ارتقاء دانش و مهارتهای الزم را در فراگیران 
بهبود بخشیده و کودکان و نوجوانان را برای زندگی در جامعه 
فردا پرورش دهند. بنابراین چگونگی تنظیم محتوای کتب 

درسی عامل مهمی در تعیین چگونگی یادگیری است.

 افتخار قاسم زاده:
پــرورش  و  آمــوزش  وظیفــه  معلــم   

شهرستان خداآفرین

 مهدی پورعلی: 
پــرورش  و  آمــوزش  آمــوزگار  مدیــر 

شهرستان خداآفرین

نظامهایآموزشوپرورشمحسوبمیشود.زیراشکلگیریشخصیت مهمتریندورهتحصیلیدر مقدمه:دورهابتداییاز
زندگی رشدمفاهیمومعانیاموریکهکودكدر انجاممیگیرد.دورهابتداییدر ایندورهبیشتر ورشدهمهجانبهفرددر
عهدهداردوایندورهتدوامبخشتکوینشناختی،زیستی،اجتماعیکودك روزمرهباآنمواجهاست،نقشمهمیبر
برای طریقمحتوایکتابهایدرســیکهمهمترینمســیر خانهپایهریزیشــدهاســت،میباشــد.آموزشوپرورشاز کهدر
تأمیناهداف موادآموزشیاستکهنقشمهمیدر کتابیکیاز انتقالدانشاست،میبایدانتظاراترابرآوردهسازد.
اهمیت کتابدرسیبهعنوانمحصولفرآیندبرنامهریزیدرسیاز نظامآموزشیمتمرکز آموزشوپرورشایفامیکند.در
حکم اســتوکتابدرســیدر ایرانمتمرکز کشــور اســت.باتوجهبهاینکهنظامبرنامهریزیدرســیدر ویژهایبرخوردار
میانبرنامههایدرســی،مطالعاتاجتماعییكحوزهیادگیریاصلی طرفیدر میرودواز فرآیندبرنامهدرســیبهشــمار
تمامکشورهایدنیاآموزشدادهمیشودوچونمطالعاتاجتماعییكحوزهیادگیریاست وکلیدیاستکهتقریبًادر
گذشــته،حالوآینده در تعاملانســانبامحیطاجتماعی،فرهنگی،طبیعی،اقتصادیو...وتحوالتزندگیبشــر کهاز
گونآنبحثمیکند.همچنینباتوجهبهاینکهمنابعوفعالیتهایاقتصادیجزءحوزههایموضوعی وجنبههایگونا
ایناستکهاشارهایکوتاهبهاهمیت ومفاهیمکلیدیبرنامهدرسیمطالعاتاجتماعیاست،لذاموضوعاینجستار

کتابمطالعاتاجتماعیدورهابتداییداشتهباشد. آموزشتربیتاقتصادیدر
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ح کرد؛ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی مطر

1۲0واحدتولیدیاستانخراسانرضوی بررسیمشکالتبیشاز
مشــهد / گــروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: از ابتدای 
امســال تاکنون در پی بازدید و برگزاری نشســت 
کمیته تســهیل و رفع موانع تولید در ۱۱ شــهرک 
صنعتی اســتان، مشــکالت بیــش از ۱۲۰ واحد 
تولیدی بررســی و برای حل آنها تصمیمات الزم 
اتخاذ شد.علی بهرامی زاده افزود: با بررسی نزدیک 
و حشــضوری مشــکالت این واحدهای تولیدی و 
اتخــاذ تصمیمــات الزم در این زمینــه، تاکنون 
مشــکالت بیش از ۳۰ واحد تولیدی رفع شــده یا 
به چرخه تولید بازگشته اند.وی بیان کرد: قبل از 
برگزاری نشست کمیته تسهیل و رفع موانع تولید 
در شهرکهای صنعتی، مشکالت واحدهای تولیدی 
رصد می شود و در صورتی که نیاز به بررسی بیشتر 
باشد، نشست مزبور با حضور نمایندگان حوزه های 
مختلف در محل شهرک صنعتی تشکیل و درباره 
رفع مشــکالت واحدها در همان نشســت تصمیم 

گیری می شــود. مدیرعامل شــرکت شهرکهای 
صنعتی خراســان رضوی گفت: یکی از مزیتهای 
برگزاری نشســتهای کمیته تســهیل و رفع موانع 
تولیدی این شــرکت در شهرکهای صنعتی مزبور، 
حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان 
محل استقرار واحد تولیدی مزبور بوده که عالوه بر 
تسریع در رسیدگی به مشکالت، برای رفع برخی 
معضالت شهرســتان نیز در این نشســت تصمیم 
گیری و نسبت به حل آنها اقدام شده است.بهرامی 
زاده افــزود: از آنجا که نمایندگان همه حوزه های 
ذیمدخل در شــرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی در نشســتهای کمیته تسهیل و رفع موانع 
تولیــد حضور دارند، بالفاصله مشــکل به معاونت 
مربوطه ارجاع و به سرعت رفع شده و این موضوع 
رضایت صاحبان واحدهای تولیدی مشکلدار را نیز 
جلب کرده است. وی  اضافه کرد: در ابتدای هر یک 
از نشســتهای کمیته تســهیل و رفع موانع تولید، 

حمایتهای شرکت شهرکهای صنعتی از صاحبان 
صنایع کوچک توســط یکی از نمایندگان شرکت 
ارایه می شــود که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه 
های خارجی، ثبت برند، برگزاری تورهای خارجی، 
بازاریابی و مواردی از این دســت است. مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: 
در حوزه اطالع رســانی خدمات این شــرکت در 
حــوزه صنایــع کوچک، ســامانه ای تحت عنوان 
"eservise.isipo.ir" راه انــدازی و حــدود ۱۵۰ 
مشــاور در این ســامانه ثبت شده اند که برخی از 
مشکالت واحدهای تولیدی در این سامانه ثبت و 
از طریق مشاوران پیگیری و برطرف می شود.وی 
بیان کرد: بازدید از واحد صنعتی و بررسی نزدیک 
مشکل آن زمانی انجام می گیرد که مشکل نیاز به 
بررســی بیشــتری داشته و در نشست کمیته حل 
نشده باشد، لذا در صورتی که مسائل واحد تولیدی 
مشکل دار خارج از عهده شرکت شهرکهای صنعتی 

و نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در کمیته 
رفع موانع تولید باشــد، به کارگروه ســتاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان ارجاع داده می شــود.

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: عمده ترین مشکل واحدهای صنعتی 
که در نشســت کمیته تســهیل و رفع موانع تولید 
خراسان رضوی مطرح شده است مربوط به تامین 
امور زیربنایی بوده لذا اولویت شــرکت شهرکهای 
صنعتی خراســان رضوی بر مبنای پیگیری برای 
تامین زیرســاختهای واحدهای صنعتی مانند آب 
و بــرق و مخابرات قرار گرفته اســت.بهرامی زاده 
حداکثر زمان پاســخگویی به مشکالت واحدهای 
صنعتــی از طریــق کمیته تســهیل و رفع موانع 
تولید شــرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 
را بسته به مدتی که برخی از دستگاه های اجرایی 
 برای پاســخ اختصاص می دهند، حداکثر ۳۰ روز 

عنوان کرد.

گلستان: استان گاز شورایهمیاریومشارکتشرکت دبیر

آینده همیاری و مشارکت کارکنان در شرکت گاز استان گلستان روشن است
گلستان / گروه استان ها: دبیر شورای همیاری و مشارکت شرکت 
گاز اســتان گلســتان  در جلســه هیأت مدیره این شــرکت با بیان 
این که آینده فعالیت های شــورا و همیاری و مشــارکت کارکنان 
در تحقق اهداف کالن و برنامه های شــرکت روشــن است گفت:از 
خرداد ماه امسال با تصمیم مدیر عامل و تغییر دبیر شورا ،دور جدید 
فعالیت های اجرایی دبیرخانه با ادامه همکاری همان  اعضای شورا 

شروع شده است.
عین ا... تاجیک افزود: با افزایش برگزاری جلســات شــورا و فعال 
سازی کمیته های فرعی کارشناسی در مدت چهار ماه فعالیت ۷۱۱ 
پیشنهاد از ۱۲۵۳ پیشنهاد باقی مانده مورد بررسی و تعیین تکلیف 
شد .وی ابراز داشت:این شورا در جدیدترین برنامه خود با تشکیل 
۳۲ گروه بهبود کیفیت ) QCC (وآموزش و توانمند سازی اعضای 
این گروه ها،تالش دارد گامی مهم و اساسی در افزایش پیشنهادات 

مصوب اجرایی و ســود  صرفه اقتصادی برداشــته شود.دبیرشورای 
همیــاری و مشــارکت دراین جلســه به اهمیــت نقش حمایتی 
رهبران ســازمان در پیشــبرد اهداف نظام مشارکت  شرکت اشاره 

کــرد واظهار امیدواری کردتاباحمایت وتقویت دبیرخانه  درتأمین 
نیروی انسانی،کارشناسی وفضای مناسب محیطی ،تسهیلگری در  
فرآیند گردش کار اجرای پیشنهادهای مصوب در واحدها ،تصمیم 
گیری و ارائه راهکار جایگزین برای جبران پاداش پیشنهاد دهندگان 
وایجاد انگیزه تا زمان رفع مشــکل رمز پرداخت پاداش،حمایت از 
اجرای طرح ملی پایلوت شرکت ملی گاز در راه اندازی گروه های 
بهبود کیفیت،پشتیبانی از برنامه های آموزشی و استفاده از خدمات 
مشاور برای اجرای بهتر برنامه ها وتقویت رویکرد مدیریت مشارکتی 
درتصمیم گیری ها به جهت الگوبودن رهبران سازمان برای پیشبرد 
اهداف کالن و برنامه ها به اعضای این شــورا یاری برسانند.شــایان 
ذکر اســت در پایان جلســه از تعدادی از اعضای دور هفتم شورای 
همیاری و مشــارکت شــرکت که در دوره هشــتم حضور ندارند با 

اهدای لوح سپاس و هدیه قدردانی شد

كوتاه از استان ها

مشهد / گروه استان ها: مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور 
خیریه از اعزام ۱۴۰۰ نفر از کادر درمانی کرونا و مبلغان جهادی عرصه ســالمت به 

مشهد مقدس در قالب هشتمین دوره طرح زائران حرم رضوی خبر داد.
رضا معممی مقدم با اعالم این خبر گفت: در راســتای اجرای امینانه نیات واقفان 
هشــتمین دوره طــرح زائــران حرم رضوی با هدف تکریــم و تجلیل از کادر درمانی 
کرونا و مبلغان جهادی فعال در عرصه ســالمت در قالب چهار دوره ســه روزه در 
مجتمع آموزشــی فرهنگی امامت مشــهد مقدس برگزار می شود.وی ادامه داد: سه 
دوره اول ایــن طــرح که ویژه کادر درمانی کرونا اســت از دهــم تا نوزدهم آبان ماه 
برگزار و زمان دوره چهارم که ویژه مبلغان جهادی عرصه سالمت است و با حمایت 
اســتان خراســان رضوی برگزار می شود، متعاقباً اعالم خواهد شد. معممی مقدم به 
حضور شــخصیت های همچون نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان رضوی، تولیت 
اســتان قدس رضوی، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، رئیس ســازمان 

اوقاف و امور خیریه و رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی 
در مراســم افتتاحیه این طرح اشــاره کرد و یادآور شــد:هر گروه اعزامی به نام یکی از 
شــهدای ســالمت نام گذاری شده است و عالوه بر برنامه زیارت جمعی با هماهنگی 
با دارالهدایه حرم  مراســم ســخنرانی و مداحی نیز برای این عزیزان خواهیم داشت. 
وی تصریــح کــرد: برنامه ریزی شــده بود کــه در این طرح حدود ۱۲۰۰ زائر حضور 
داشته باشند اما با توجه به استقبال استان ها در این چهار دوره حدود ۱۴۰۰ نفر از 
مشتاقان زیارت امام رضا )ع( حضور خواهند داشت. معممی مقدم اضافه کرد:مطابق 
آمار و اطالعات ســامانه جامع بانک اطالعات و مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه 
ما ۷۵۲ نیت در این خصوص داریم که مربوط به ۳۲۱ موقوفه دارای درآمد اســت.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین یادآور 
شــد: منتخبین کادر درمانی کرونا از طریق تعاملی که در اســتان ها با دانشگاه علوم 

پزشکی انجام شده معرفی شده اند.

مدیر کل امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد؛

کرونابهمشهد درمانی کادر  از اعزام1400نفر

خبر ویژه كوتاه از استان ها

 در نشست شورای گفت و گوی دولت 
ح شد؛ و بخش خصوصی استان اصفهان مطر

چنددستگیریشهمشکالت
استاناصفهاناست

اصفهان / گروه اســتان ها: یکصد و هفتمین 
نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان اصفهــان با حضور فعاالن 
اقتصــادی عضــو پارلمــان بخش خصوصی 
اصفهان برگزار شد.سیدرسول رنجبران، عضو 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز اقتصاد 
و معیشــت مردم را اولین و مهم ترین موضوع 
کشور طی دودهه گذشته بیان و تصریح کرد: 
متاســفانه استان اصفهان عالوه بر مشکالت 
اقتصادی موجود با مواردی مانند خشکسالی 
نیــز روبرو بوده این درحالی اســت که علت 
اصلی مشــکالت استان ما عدم وجود انسجام  
دراستان اســت. وی تعیین محوریت استان 
اصفهان و تعامل و هم فکری بخش خصوصی 
و دولتــی را ضامن رفع مشــکالت اقتصادی 
استان دانست و بر ضرورت تشکیل اتاق فکر 
متشکل از خبرگان و نخبگانی درقالب ساختار 
و ســازمان های متناسب با شورای گفت و گو 
و اســتفاده از نظرات آنها در ســطوح استانی 
و ملی تاکید کرد.رســول جهانگیری، رئیس 
اتــاق اصناف اصفهــان نیزبخش خصوصی 
را شــرکای قدیمی نظام جمهوری اســالمی 
ایران دانســت و تاکید کرد در شــرایط جنگ 
اقتصادی موجود باید دولت پشــتیبان بخش 
خصوصی باشــد. وی با تاکید بر اینکه در هر 
شــرایط ویژه و حوادث غیرمترقبه در کشور 
بخش خصوصی بــه صورت خودجوش وارد 
عمل شــده اســت تاکید کرد در این شرایط 
بایدقــدردان بخــش خصوصی بــود و برای 
فعال کردن واحدهای تعطیل شــده در این 
شــرایط وارد عمل شــد. وی با تاکید بر نقش 
مهم واحدهای های صنفی کشــور در ایجاد 
اشتغال افزود: در حالی  ۲۵درصد واحدهای 
صنفی کشور را واحدهای تولیدی و خدمات 
فنی تشکیل می دهند که این رقم در استان 
اصفهان ۴۰درصد است و باید به ظرفیت تولید 
استان توجه شود.احمدخوروش، عضو هیئت 
نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 
و توســعه زیرســاخت اتاق بازرگانی اصفهان 
نیزخواســتار عنایت ویژه استاندار به دهکده 
لجستیک، پایانه صادراتی گل و گیاه، شهرک 
طال و پوشاک و ایرالین بیس اصفهان شد. وی 
پیگیری تاســیس منطقه استقرار واحدهای 
فناوردارویی و سالمت، بسترسازی برای ارایه 
مناســب کالن پروژه های توســعه استان به 
سرمایه گذاران خارجی، تاسیس و فعالسازی 
شرکت سرمایه گذاری استان را از پروژه های 

پیشران تاسال ۱۴۰۱ معرفی کرد.

 معاون توســعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
اداره کل بهزیستی استان ایالم:

زنانودخترانایالمیآموزش
سالمتجنسیوتابآوری

فرامیگیرند
  ایالم / گروه استان ها: معاون توسعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان ایالم 
گفت: طرح آگاه سازی زنان و دختران با تاکید 
بر آموزش سالمت جنسی و افزایش تاب آوری 
در این اســتان اجرا می شود.فروزان افسرده 
با اعالم این خبر اظهار داشــت: این طرح در 
پنج شهرســتان ایالم، چرداول، آبدانان، دره 
شهر و مهران اجرا که جامعه هدف آن شامل 
دختــران نوجوان و جوان ۱۵ تا ۲۰ ســال و 
زنان جوان ســن ۲۰ تا ۳۵ ســال اســت اجرا 
شــد.وی افــزود: در اجرای ایــن طرح که در 
این پنج شهرستان آغاز می شود این افراد به 
عنوان جامعه هدف به مدت ۵۰ساعت آموزش 
های مختلف مورد نظر را کسب خواهد کرد.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره 
کل بهزیستی ایالم آموزش های ارایه شده در 
این طرح برای زنان را شــامل مباحثی نظیر 
آشــنایی با سالمت جنسی، آشنایی با حقوق 
جنســی، باروری و برابری جنسیتی، باروری 
و ســبک زندگی ســالم عنوان کرد و افزود: 
آشنایی و درک تغییرات جسمی و روانی بلوغ، 
جامعه پذیری جنسی و عوامل مرتبط با آن و 
آشنایی با سالمت جنسی را از جمله آموزش 
های ارایه شده به دختران در این طرح عنوان 
کرد.افسرده ادامه داد: این آموزش ها بصورت 
حضــوری و غیر حضوری در مناطق مختلف 
شهری و روستایی استان توسط پنج تسهیلگر 
که در سطح کشور آموزش کسب کرده ارایه 
می شود.وی هدف از اجرای این طرح را ارتقا 
دانش و مهارتهای الزم به منظور حفظ سالمت 
جنســی و کاهش ریســک و آسیب ناشی از 
رفتارهای پر خطر جنسی عنوان کرد.معاون 
توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد اداره کل 
بهزیســتی ایالم یادآور شد: در صورت تامین 
اعتبار این طرح در سایر شهرستانهای استان 

اجرا خواهد شد.

 در 7 ماهه نخست سال جاری؛

بیستون-کرمانشاه محور
پرترددترینجادهاستان

بودهاست

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: محور 
بیســتون- کرمانشاه در هفت ماهه نخست سال 
جاری پر ترددترین محور این اســتان بوده است.
فریبرز کرمی با اشــاره به تردد وســایل نقلیه در 
جاده های استان کرمانشاه اظهار کرد: ۸۵ میلیون 
و ۷۳۳ هزار  مورد تردد وسیله نقلیه در محورهای 
مواصالتی این استان طی هفت ماهه نخست سال 
جاری ثبت شــده است که نسبت به سال گذشته 
۸۷ میلیون و ۴۱۴ هزار تردد و کاهش ۲ درصدی 
داشته است.وی بیان کرد: تعداد ۱۳ میلیون و ۲۴۶ 
هزار مورد تردد وسایل نقلیه سنگین در سال جاری 
و ۱۴ میلیون و ۳۴۹ هزار تردد در ســال گذشــته 
ثبت شده که در سال جاری ۸ درصد کاهش داشته 
اســت.کرمی گفت: ۷۲ میلیون و ۵۲۶ هزار تردد 
وســایل نقلیه ســبک در هفت ماهه نخست سال 
جاری در جاده های اســتان کرمانشاه ثبت شده و 
در سال گذشته ۷۳ میلیون و ۶۴ تردد و کاهش ۱ 
درصدی داشته است.مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمانشاه به آمار تردد وسایل 
نقلیه در هفت ماهه نخســت ســال گذشته اشاره 
کرد و گفت: آمار تردد جاده ای وســایل نقلیه طی 
این مدت ۸۷ میلیون و ۴۱۴ هزار مورد بوده است.

کرمی بیشترین تردد وسایل نقلیه طی هفت ماهه 
نخست سال جاری را در محور بیستون - کرمانشاه 
اعــالم کرد و گفــت: در این محور چهار میلیون و 
۹۵۴ هزار و ۶۵۴ تردد ثبت شده است.وی افزود: 
کمترین تردد در هفت ماهه نخســت سال جاری 
در محور گیالنغرب- سومار با ۵۶ هزار و ۵۱۵ تردد 

ثبت شده است.

مخابراتمنطقه بازدیدمدیر
ادارهبرنامهریزی اصفهاناز

وکنترلبرنامهها
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان به همراه جمعی از مدیران، به مناســبت 
روز آمــار و برنامه ریــزی، با حضور در اداره برنامه 
ریزی و کنترل برنامه در های این مجموعه با رئیس 
و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.اسماعیل 
قربانی در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن این روز 
به رئیس و کارکنان این اداره، با اشاره به نقش تعیین 
کننده این اداره در سیاســت گذاری ها و تصمیم 
گیری های مجموعه گفت: نقش روز افزون آمار و 
اطالعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری 
ها،سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در یک سازمان 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و ارائه آمارهای 
صحیــح و مبتنی بر روش های علمی از مهمترین 
شاخص های عملکردی در یک سازمان به حساب 
می آید .وی افزود: برنامه ریزی  و اســتخراج آمار 
صحیح و هدفمند یکی از مهمترین راه های رسیدن 
به  رضایتمندی مشتریان و بهبود ساختار و روشهای 
انجام کار در ســازمانها و در نهایت تعالی سازمانی 
است.گفتنی است در این دیدار با اعطای هدایایی 
از تالشهای رئیس و کارکنان این اداره تقدیر شد.

استانها 6

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: 

کردستان استان در گاز 8400مشترکجدید جذببیشاز
کردســتان /  گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت گاز استان کردستان 
گفت: با هدف توسعه گاز در استان و برخورداری حداکثری مردم از این 
نعمت الهی، این شــرکت گامی فراتر از اهداف تعیین شــده در اجرای 
انشــعاب و اشــتراک پذیری برداشــته و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان 
شــهریور ماه تعداد ۸۴۸۷ انشــعاب در نقاط مختلف استان اجرا و نصب 
کرده است.احمد فعله گری در مورد توجه و اهمیت به توسعه روستاها 
اظهارداشت :گرچه خشکسالی های پیاپی و جذابیت های شهری باعث 
مهاجرت روســتاییان به شــهرها در ســال های گذشته شد اما توسعه 
زیرساخت های زندگی از جمله آب، برق، گاز، پرداخت تسهیالت اشتغال 
زایی روســتایی و عشــایر، تقویت امکانات رفاهی نظیر طرح های هادی 
و نوســازی خانه های روســتایی از تدبیرهای کارساز دولت برای تحقق 
توسعه پایدار در روستاهاست.مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با 
اشاره به روند اجرای پروژه های گازرسانی در سطح استان بر اهتمام ویژه 
این شرکت در امر گازرسانی به روستاهای فاقد گاز طبیعی تاکید کرد 

و افزود: عملیات اجرایی گاز رســانی در ۱۰۰ روســتای استان کردستان 
در حال اجراست و با گازرسانی به این نعداد روستا تا پایان سال جاری 
اهداف استراتژیک گاز کردستان در زمینه گازدار شدن روستاهای باالی 

۲۰ خانوار محقق خواهد شــد.وی تعداد اشــتراک های شش ماهه اول 
سال را این گونه تشریح کرد: فرودین ۹۸۲ مورد، اردیبهشت ماه ۱۴۵۲، 
خرداد ماه ۱۴۴۰، تیرماه ۱۴۸۵ مورد، مرداد ماه ۱۴۰۵ و شــهریور ماه 
۱۷۲۳ اشتراک پذیری جدید صورت گرفته است.احمد فعله گری افزود: 
با برنامه ریزی های انجام شده و تالش های بی وقفه همکاران و اجرای 
پروژه های گازرســانی در مســیرهای سخت گذر و کوهستانی در سطح 
اســتان، افزایش حجم عملیات برای ارتقا توســعه شبکه و ارتقاء خطوط 
زیر ســاختی و مقاوم ســازی تاسیس روستاهای سطح استان همچنین 
افزایش آگاهی پرسنل در زمینه سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه برای 
دســتیابی به اهداف کلی ســازمان از برنامه های این شرکت برای سال 
۱۴۰۰ است.مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش 
خاطر نشان کرد : نظر به فرارسیدن فصل سرما و نیاز ضروری دسترسی 
به منابع انرژی پیش بینی می گردد تا پایان سال تعداد مشترکین جدید 

گاز طبیعی استان از مرز ۲۰ هزار مورد عبور کند

مفقودی
ســمند  ســواری  فــروش(  کمپانی)بــرگ  ســند  اصــل 
شــماره  بــه  روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   1390 مــدل   LX
شاســی  شــماره  بــه  و    12490048461 موتــور 
 98 پــالک  شــماره  و   NAACA1CBOBF240255
ایــران  964 ج 92 بنــام  ایــوب ســارابگی بــه کــد ملــی 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود    4500935576

باشــد. مــی  ســاقط 

گهیفقدانسندمالکیت آ
نظــر بــه اینکــه آقــای مســعود غفــاری بقــاء بوکالــت از آقــای 
ارســالن ســیاح مقــدم برابــر وکالتنامــه شــماره 23533 مــورخ 
1390/09/09 دفتــر 756 تهــران و تفویــض وکالــت شــماره 
ضمــن  و  رباط کریــم   12 دفتــر   1398/12/06 مــورخ   73734
بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر  ارائــه دو 
مالکیــت  ســند  اســت  مدعــی  کریــم  ربــاط   12 رســمی  اســناد 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 160 مترمربــع قطعــه 
168 تفکیکــی پــالک 4823 فرعــی از پــالک 155 اصلــی مفــروز 
ــور  ــی مذک ــی از اصل ــره فرع ــالک 1377 و غی ــده از پ ــزی ش و مج
واقــع در اصغرآبــاد حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم ذیــل ثبــت 147339 
صفحــه 46 دفتــر امــالک جلــد 710 بشــماره چاپــی 417450 
بنــام آقــای ارســالن ســیاح مقــدم ثبــت صــادر و تســلیم گردیــد 
کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت ســهل انــگاری و بــی توجهــی 
مفقــود گردیــده و تقاضــای صدور ســند مالکیــت المثنی نموده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــالک مذکــور یــا وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت ده 
روز اعتــراض خــود را کتبــًا بــه ضمیمــه ســند معاملــه بــه ایــن 
اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از 
انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند 

ــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد. مالکیــت المثن
بابکاحمدی
کشهرستانرباطکریم رئیسادارهثبتاسنادوامال

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان:

فعالیتهایفرهنگیشاخصاست امامزادهیحییبنزید)ع(در
گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن 
زید )ع( به محلی برای فعالیت های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و قرآنی تبدیل شده است.حجت االسالم 
روح ا... ســلیمانی فرد  در دیدار دســت اندرکاران کنگره بین المللی بزرگداشــت امامزاده یحیی بن زید 
)ع( اظهار کرد: جای همایشــی برای شــخصیت امامزاده یحیی بن زید )ع( در کشــورمان خالی بود که 
با همت ســازمان اوقاف، شــاهد برگزاری کنگره ای با این محوریت هستیم.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
گلستان افزود: امامزاده یحیی بن زید )ع( الگویی جامع برای نسل امروز بوده و ابعاد علمی کارهایشان 
هم به خوبی تبیین شود.سلیمانی فرد ادامه داد: بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید )ع( به محلی برای 
فعالیت های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و قرآنی تبدیل شــده به طوری که کارگاه هنرهای خانگی از 
جمله خیاطی و چرم دوزی در راستای اجرای طرح شمیم خدمت در جوار این حرم مطهر برپا شده است.

در مقایسه با مهر ماه سال گذشته صورت گرفت؛

نیروگاهرامیناهواز افزایش10درصدیتولیدبرقدر
خوزستان / گروه استان ها: خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین گفت: این نیروگاه در اولین ماه پاییزی با 
تولید بیش از ۸۸۰ هزار مگاوات ساعت، میزان تولید برق ۷ ماهه در سال ۱۴۰۰ را به مرز ۶ میلیون مگاوات ساعت 
رســاند.او افزود: این مهم با تالش و همت وصف ناپذیر متخصصین ســختکوش نیروگاه رامین و با وجود تداوم 
گرمای طاقت فرسای جنوب صورت گرفته و توانستیم اولین فصل پاییز را با افزایش ۱۰.۳۶ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل سپری نماییم.محمدی اظهار داشت: با تولید ۸۸۸ هزار و ۴۱۲ مگاوات ساعت برق در مهر 
ماه امسال میزان تولید ۷ ماهه نیروگاه رامین طی امسال به ۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۵۳۹ مگاوات ساعت رسیده 
است، همچنین متوسط تولید لحظه ای در مهر ماه امسال ۲۳۹ مگاوات ثبت شده، ضمن اینکه ساعت کارکرد 
واحد های تولیدی در این ماه ۳ هزار و ۷۱۹ ساعت بوده است.نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگ ترین 

نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تأمین آسایش مردم و پشتیبانی از برق شبکه کشور ایفا می کند.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کمبود 
نیروی انســانی در آموزش و پرورش، از جذب هفت 
هزار معلم تا ســال آینده خبر داد. سرپرست وزارت 
آمــوزش و پــرورش در این بــاره اظهار کرد: کمبود 
نیروی انســانی همواره یکی از بزرگ ترین مشکالت 
وزارت آمــوزش و پرورش بــوده به طوری که تمام 
وزرای ســابق با آن مواجه بوده اند. علیرضا کاظمی 

در ادامه اظهار کرد: هر سال در آموزش و پرورش با 
بازنشســتگی نیروهای فعال مواجه هستیم که این 
موضوع از طرف دیگر به نیروی انســانی فشــار وارد 
می کند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ادامه 
با اشــاره به دیگر مشــکالت وزاتخانه متبوع خود، 
بیان کرد: تراکم دانش آموز نســبت به معلم، فضای 
کافــی برای آموزش و منابــع مالی از دیگر مباحث 

وزارت آموزش و پرورش به شــمار می رود اما تامین 
نیروی انسانی جزو مهم ترین اولویت های وزارتخانه 
اســت. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پایان 
تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین برنامه اجرایی 
وزارتخانه این اســت که تا مهر ماه ســال آینده هفت 
هزار نیروی انســانی جدید را خارج از روال عادی به 

سیستم آموزش و پرورش کشور تزریق کند.

خبر خوش آموزش و پرورش برای معلمان؛

نیرویجدیدتاسالآینده استخدام۷هزار

خبر ویژه

یادداشت

كوتاه از جامعه

راهمقابلهباریزگردهاچیست؟

ریزگردهای  دردسرساز 
کشور ما با قرار گرفتن در مجاورت مدار 
راس السرطان و با در برداشتن پهنه های 
وســیع بیابانی از اقلیمی خشــک و نیمه 
خشــک برخوردار اســت. مــردم ایران 
با گذشــت ســال ها، راه و رسم مقابله با 
چالــش های اقلیم بیابانی را آموخته اند 
اما در سال های اخیر چالش جدیدی به 
نام »ریزگرد« آسمان ایران و کشورهای 
همجوار را تیره کرده اســت. ریزگرد نیز 
مانند اغلب چالش های زیســت محیطی 
هزاره سوم منشا انسانی دارد و تصمیمات 
اشــتباه بشر، بومرنگ وار گریبان خودش 
را گرفته اســت. ریزگرد پدیده ای اســت 
کــه از گرد و غبــار، دود و دیگر ذره های 
خشک تشــکیل شده است و باعث کدر 
شــدن آسمان و کاهش دید نیز می شود. 
خاســتگاه ریزگرد آالینده های صنعتی، 
آتش سوزی جنگل ها، گسترش بیابان ها، 
خشــک شدن تاالب ها ، رودخانه ها و … 
است و اغلب زمانی ایجاد می شود که ذرات 
گرد و غبار و دود در هوای خشک بیشتر 
شــود. بروز پدیده ریزگرد شامل عوامل 
داخلی و عوامل خارجی می شود. به طور 
قطع تغییرات اقلیمی به عنوان چالشــی 
جهان شمول، یکی از عوامل ایجاد کننده 
پدیده ریزگرد اســت اما پرداخت نکردن 
حق آبه تاالب ها، جنگ های خانمان سوز 
و از بیــن بــردن بافت جنگلی و کمک به 
بیابان زایی، هر یک به مثابه مشتی است 
که بشر به کالبد طبیعت می زند. غافل از 
اینکه نفرین مادر طبیعت که با بی مهری 
فرزندان خود مواجه شده است، به سختی 
گریبــان آنان را خواهد گرفت. ریزگردها 
در نــگاه اول، باعــث بــه وجــود آمدن 
مشــکالت جدی برای ســالمتی انسان 
می شــوند. این ذرات که اغلب اندازه ای 
کمتــر از ۲.۵ میکــرون دارند، به راحتی 
وارد مجاری تنفسی انسان و باعث آسیب 
رســیدن به دستگاه تنفسی می شوند. از 
سوی دیگر این پدیده باعث از بین رفتن 
پوشش گیاهی می شود و زندگی جانوران 
را به خطر می اندازد. این اتفاق به طورغیر 
مستقیم تاثیر خود را روی زندگی انسان 
می گذارد و در بلند مدت کل اکوسیستم 

منطقه در خطر نابودی قرار خواهد گرفت 
همچنین ریزگردها با آســیب رساندن به 
تاسیســات صنعتی و ماشین آالت مورد 
استفاده انسان، تاثیرات منفی اقتصادی 
خــود را نیز بر زندگی بشــر می گذارد و 
همه این موارد، بیانگر این موضوع اســت 
که این ذرات با وجود اندازه کوچکشــان، 
بزرگتر از آن هستند که قابل چشم پوشی 
باشــند. ریزگردها عالوه بر اینکه به طور 
مســتقیم باعــث کاهــش کیفیت هوا 
می شوند، با کاهش کیفیت نور و قابلیت 
جذب آن روی برگ گیاهان از یک طرف 
و اختــالل در گرده افشــانی و تخلیه بار 
الکتریکی هر چند با ولتاژ بســیار کم از 
طــرف دیگــر،  توانایی باروری گیاهان را 
کاهــش می دهند.عالوه بــر آن ریزگرد 
هــا با تغییــر در بافت خاک و برهم زدن 
تعادل شیمیایی آن، خاک را دستخوش 
تغییر اساســی می کنند که متاسفانه این 

تغییرات در جهت منفی رخ می دهد.

خشکشدنتاالبهاوخیزش
ریزگردها

حال در شــرایطی کــه حق آبه تاالب ها 
 به طــور کامــل پرداخت نشــده که بنابر 
پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور،  
مقدار بارندگی در فصل پاییز امســال به 
احتمال زیــاد کمتر از حد نرمال خواهد 
بود. کاهش بارندگی و مدیریت نامناسب 
بهره بــرداری و توزیع آب نه تنها طی یک 
ســال اخیر بلکه سال های متمادی باعث 
ایجــاد بحران هایی از جمله فرونشســت 
زمین و خشک شدن تاالب ها شده است.

در واقــع خشکســالی ها و نحوه مدیریت 
در گذشــته سبب شــده است تا هرچند 
وقت یک بار با تصاویر خشک شدن تاالب 
دیگری مواجه شــویم و از روز بعد ذرات 
خاکی که باید در بستر تاالب باشند، بالی 
جان طبیعت شوند. همچنین کشاورزی 
و دامــداری غیر اصولی و عدم اســتفاده 
مناســب و کافی از آب های ســرگردانی 

ماننــد ســیل، روز بــه روز به مســاحت 
بیابان ها می افزاید و از پوشــش گیاهی و 
زمین هــای بارور می کاهد؛گیاهانی که با 
حفــظ ذرات خاک در دامان خود، باعث 
می شــوند زمین خشک و شکننده نشود 

و استقامت خود را حفظ کند.

گرد،محصولمشترکچندکشور ریز
اگر سوزنی که به خود زدیم ما را از خواب 
غفلتمان بیدار کرده باشد، وقت آن است 
که جوالدوزی نیز به دیگران بزنیم. با اینکه 
نحوه عملکرد مســئوالن داخلی ســبب 
افزایش ریزگردهای داخلی شــده است، 
اما همسایگان ما نیز در ایجاد این شرایط 
دخیل بوده اند. کشور ترکیه اجرای پروژه 
گاپ را  از سال ۱۹۹۸ آغاز کرد و ساخت ۲۲ 
سد، ۱۹ نیروگاه برق  و صدها کیلومتر کانال 
آبیاری در بخش های باالیی دجله و فرات با 
هدف توسعه اقتصادی منطقه آناتولی را در 
دستور کار قرار داد . بر اثر اجرای پروژه گاپ 

توسط دولت ترکیه ۱۰۰ درصد آب فرات 
و ۶۸ درصــد آب دجلــه تحت کنترل این 
کشــور در می آید. اجرای این پروژه باعث 
به هم خوردن اقلیم کشورعراق می شود که 
این وضعیت روی ایران نیز تاثیرگذار است 
و کشــور ما نسبت به این موضوع نگرانی 
دارد، همچنیــن قرار بود کشــور عراق با 
اجرای روش های متعددی که اصلی ترین 
آنها مالچ پاشی است، جلوی وقوع پدیده ای 
ماننــد ریزگرد را بگیرد اما عراق هم مانند 
برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه درگیر 
جنگ شد. چه کسی زمانی که صدای گلوله 
در گوشــش می پیچد، به محیط زیست و 
ریزگــرد فکر می کند؟. برخی متخصصان 
راه حــل مقابله با مشــکل گــرد و غبار را 
اســتفاده از مالچ یا خاک پوش می دانند. 
مالچ به عنوان پوششی غیرزنده از حرکت 
ذرات ریــز خــاک جلوگیری و تا حدودی 
مشــکل گرد و غبار را برطرف می کند. در 
سال های گذشته برای رفع این مشکل از 
مالچ نفتی در نواحی جنوب شــرق کشور 
اســتفاده شــد که واکنش فعاالن محیط 
زیســت را در پی داشــت. در ایران حدود 
۳۵ میلیون هکتار عرصه های بیابانی وجود 
دارد که از این میان حدود ۵ میلیون هکتار 
آن را تپه های ماسه ای تشکیل می دهند. 
اجرای روش مالچ پاشــی، در ایران نیز در 
دستور کار قرار گرفت اما اجرای این طرح 
عالوه بر اینکه نیازمند تکنولوژی پیشرفته 
ای است، عوارض جانبی دیگری نیز دارد. 
مالچ باعث ســیاه شدن زمین و باال رفتن 
حــرارت آن و در نتیجه باال رفتن حرارت 
منطقه می شــود همچنیــن زمینی که 
روی آن مالچ پاشــی انجــام گرفته قابل 
تردد نیســت. پرویــز کردوانی، پدر فقید 
کویرشناسی ایران با اشاره به دردسر های 
اجرای مالچ پاشی گفته بود که می توان به 
جای آن از ریگ پاشی استفاده کرد.کشور 
ما پر از دشت هایی است که از ریگ پوشیده 
شده و حتی بادهای شدید نیز نمی توانند 
خاک آنها را دچار فروپاشــی کنند.ما باید 
از طبیعت درس بگیریم و با ریگ پاشی در 
زمین هایی که خاک سستی دارند، آنها را 

تثبیت کنیم. 

7جامعه

مدیرکل دفتر سالمت روان وزارت بهداشت اعالم کرد؛

راهارائهخدماتبهبیمارانروان سر انگاجتماعی؛مانعیبر
مدیر کل دفتر ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت با بیان اینکه شواهد علمی نشان 
می دهنــد یکــی از موانع ســر راه ارائه خدمات 
ســالمت روان انگ اجتماعی پیرامون آن اســت، 
گفــت: جهان در ۲۰ ماه گذشــته درگیر یکی از 
بزرگ ترین بحران های نظام ســالمت در یکصد 
ســال گذشــته بوده اســت. بحران همه گیری 
کووید۱۹ همه ابعاد زندگی انســان ها را از ابعاد 
اجتماعی و اقتصادی درگیر کرده است.به موازات 
گســترش کرونا در جهان آثار این همه گیری بر 

سالمت روان آحاد جامعه به شکل درجات باالیی 
از اســترس و اضطراب نمایان شده است.این آثار 
در گروه هایی از جمعیت مانند سالمندان  و افراد 
دارای بیماری های مزمن جسمی و روانشناختی، 
کودکان و زنان بارزتر است. موضوع سالمت روان 
چالش همه اعصار بوده اســت؛ چه آن زمان که 
موضوع آن به این اندازه مشــخص نبوده اســت و 
چه اکنون که می دانیم تامین ســالمت روانی به 
عنوان یکی از وظایف مهم سیستم های بهداشتی 
در جهان مطرح است. دکتر احمد حاجبی افزود: 

تجربیات گذشــته نشان می دهد که با گسترش 
بحث پیرامون مســائل مرتبط با سالمت روان راه 
برای عبور از انگ اختالالت روانپزشــکی هموار 
می گــردد و جامعــه هدف می توانــد با پذیرش 
بیشــتر، موانع ارائه خدمات این حوزه را از پیش 
رو بردارد. با در نظر گرفتن نقش ســالمت روان 
در زندگــی اجتماعــی آحاد مــردم و با توجه به 
تغییــرات اپیدمیولوژیک و الگوهای بیماری ها و 
ضرورت توجه بیشــتر به بیماری های غیرواگیر و 
اختالالت روانپزشکی، تالش برای افزایش آگاهی 

جمعیــت عمومی بیش از پیش اهمیت می یابد. 
او در ادامه تاکید کرد: ضروری اســت با پرداختن 
بــه مولفه های گوناگون تعیین کننده ســالمت 
روان و در نظــر گرفتن شــرایط بومی، فرهنگی 
و اجتماعی کشــورمان بتــوان گامی موثر جهت 
بهبود شــاخص های این حوزه برداشت. متاسفانه 
تا امروز در بسیاری از  کشورهای جهان آنگونه که 
باید به مسائل حوزه سالمت روان پرداخته نشده 
اســت و یا به اندازه سایر حوزه های علوم پزشکی 

توجه نمی شود.

معاون محیط زیست استان تهران: 

الیندهاستانتهرانمتوقفشد آ فعالیت1۷واحد
معاون محیط زیست استان تهران گفت: برنامه ویژه پایش های محیط 
زیست استان تهران از هفته گذشته آغاز و بر اساس این گشت و پایش 
ها، محیط زیست تهران شب ها مورد رصد قرار می گیرد تا از فعالیت 
های آالینده جلوگیری شود.زهره عبادتی افزود: طی یک هفته گذشته 
۲۱ محور مواصالتی در سطح استان از سوی کارشناسان محیط زیست 
و اکیپ های گشــتی، مورد پایش و کنترل شــبانه  قرار گرفت که در 
مجموع  از ۶۶۸ واحد صنعتی کوچک و بزرگ مقیاس بازدید شــد.در 
این زمینه ۷۰ مورد بازدید از واحدهای بزرگ  مقیاس دارای پتانسیل 
آالیندگی در شــب از جمله نیروگاه ها و کارخانجات ســیمان به انجام 

رســید که در این بازدید ها نوع و میزان ســوخت نیروگاه ها و صنایع 
بزرگ بصورت شبانه روزی پایش و کنترل شد و از خروجی دودکش 
های کلیه نیروگاه ها و صنایع نفتی نمونه برداری الزم به انجام رسید.

وی با اشــاره به اینکه  پایش ۵۹۸ مورد از واحدهای صنعتی کوچک 
مقیاس در ســطح اســتان از دیگر اقدامات انجام شــده در این گشت 
و پایــش هــا بود، افزود: پایش ۲۸ مــورد مراکز معاینه فنی خودروها 
بصورت روزانه و همچنین پایش شــبانه روزی شــهرک های صنعتی 
اســتان به تعداد ۲۰ مورد از دیگر اقدامات انجام شــده بود.وی با بیان 
اینکــه در پایش های انجام شــده مجموعــا ۶۲ مورد اخطاریه محیط 

زیســتی برای واحدهای آالینده صادر و به مســئولین آنها ابالغ شــد، 
گفت: در طی یک هفته گذشته و در جریان پایش های شبانه، فعالیت 
۱۷ واحد آالینده نیز متوقف شد.وی افزود: با توجه به پایش های انجام 
شد همچنان معضل  دیرینه آلودگی ناشی از پسماندسوزی در سطح 
استان به قوت خود باقی است و این موضوع نیازمند این است که برابر 
قانون مدیریت پســماند، دســتگاه های اجرایی ورود بیشتر و بهتری 
در این خصوص داشته باشند.البته برابر قانون دستگاه هایی از جمله 
شــهرداری ها، بخشداری ها و برخی دستگاه های دیگر وظیفه دارند با 

این تخلفات برخورد کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
اظهار کرد:

۵ماههکارتهای صدور
ملیباتامینمواداولیه

سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور 
در خصــوص وضعیت کارت های ملی، 
گفت: کارت هایی که از سال ۹۷ یا ۹۸ 
ثبت نام کرده اند تا االن به دســت شان 

نرسیده است.
ما تا قبل از پایان ســال ۹۶ و آغاز ســال 
۹۷، بدنه کارت را وارد می کردیم و زمان 
صدور را تا ۱۵ روز کاهش دادیم. یعنی 
دو و نیم میلیون کارت را صادر کردیم. 
امــا به دلیل مشــکالتی مثل تحریم و 
تامیــن اعتبار ارزی بــرای انتقال وجه 
به خارج از کشــور که همه بدنه کشــور 
را درگیر خود کرده اســت، دوســتان 
بــه تولید داخل روی آوردند.ســیف ا... 
ابوترابــی افزود: تولید داخل، مواد اولیه 
کارت هوشمند که پلی کربنات هست، 
همچنان وارداتی است و در داخل کشور 
نداریم و تراشه هم در کشور تولید نمی 
شــود. دوســتان ما در چاپخانه دولتی، 
ناگزیرنــد که مواد اولیــه را وارد کنند 
و در داخــل کشــور تولیــد بدنه کنند. 
تــالش زیادی هــم کرده اند که معادل 
خارجــی تولید کننــد. بنا بود ماهیانه، 
حداقل یک میلیون کارت را به ما تحویل 
دهند. ما ظرفیت تولید دو و نیم میلیون 
کارت را داریم.وی با بیان اینکه سازمان 
ثبت احوال کشــور متولی جمع آوری 
اطالعــات و صدور کارت اســت، افزود: 
بر اســاس قانون، تحویل بدنه کارت بر 
عهده چاپخانه دولتی اســت و خودشان 
شــاید مشکالتی داشته باشند. بیش از 
۶۲ میلیون نفر ثبت نام کرده اند و حدود 
۵۱ میلیــون و ۷۵۰ هــزار کارت صادر 
کردیم. حد فاصل بین صدور کارت که 
تحویل شده و درخواستی که دادند، اگر 
از ســمت چاپخانه تامین شود، ما ظرف 
۶-۵ مــاه کارت ها را تحویل می دهیم.
ابوترابی با اشــاره به اینکه مکررا اعالم 
کرده ایم که چاپخانه ملی کشور تالش 
شان را می کنند اما مشکالت خودشان 
را دارند، عنوان کرد: در خصوص تامین 
مــواد اولیه کارت باید مشــکالت حل 
شــود. من شــنیده ها را عرض می کنم 
که هم مشــکالت تامین مــواد اولیه و 
هــم اعتبــار ارزی را دارند. ما توجیه و 
دلیلــی نداریــم. دکتر وحیدی از زمان 
مسئولیت شان، هر هفته درگیر هستند 
تا بتوانند این مشکل را حل کنند. چون 
می گویند این حق الناس است.وی در 
توضیــح حضور شــرکت دانش بنیان 
برای حل این مشــکل، گفت: شــرکت 
هــای مختلفی طرح موضوع کردند اما 
چاپخانه نتوانستند تایید کنند. چون بر 
اساس قانون، متولی صدور اوراق بهادار 

را مشخص کرده اند. 

 معاون عملیات پلیس راهور 
تهران بزرگ :

دقیقهیکتصادف هر
تهرانرخمیدهد در

معــاون عملیات پلیــس راهور تهران 
بزرگ  در همایش مهندســی و ایمنی 
ترافیــک که در ســتاد فاتــب برگزار 
شــد،گفت: شهر تهران جمعیتی حدود 
۹ میلیون نفر دارد. در این شــهر روزانه 
حــدود ۱۷۰۰ تصادف رخ می دهد و به 
عبارتی دیگر می توان گفت که هر یک 
دقیقــه یک تصــادف در معابر پایتخت 
رخ می دهد.ســرهنگ محمــد رازقی 
شمار موتورسیکلت ها در تهران را چهار 
میلیون و ۲۰۰ هزار  دستگاه اعالم کرد و 
گفت: معادل همین تعداد نیز خودرو در 
تهران شماره گذاری شده و عالوه بر آن 
تعــداد قابل توجهی خودرو نیز در حال 
تــردد در معابر اســت که دارای پالک 
شهرهای دیگر است.رازقی با بیان اینکه 
حدود ۶۶۰ تقاطع هوشــمند درتهران 
داریــم، گفت:  مشــکل اصلی ما فوتی 
های موتورســیکلت ســواران است که 
باید این موضوع و مشــکل حل شــود.
وی گفت  : تعامالت مناســب و سازنده 
ای با کمیســیون هــای فنی به میزان 
۳۳۶ جلســه و کمیته فنی ۲۵ جلســه 
و ۱۴ جلســه بــا موضوع ســاماندهی 

موتورسواران برگزار شده است

فرزندان درحضور
وبحثنکنید جر

  مژگان احمد پور ، روان درمانگر
دعــوای والدین در حضــور فرزندان بر 
ســالمت روان کــودکان و نوجوانان اثر 
گذار اســت، بنابراین رابطه میان والدین 
بایــد خوب باشــد تا کــودک و نوجوان 
احساس ایمنی کند چرا که سالمت روان 
با احســاس نا ایمنی محقق نمی شــود و 
بــه طور حتم ایــن ناایمنی در موفقیت 
تحصیلی و حتی روابط بین فردی فرزند 

مشکل آفرین خواهد بود. 
اضطراب، افســردگی و بــروز رفتارهای 
نابهنجــار از جمله واکنش های فرزندان 
به مشــاجرات میان والدین است، دقت 
شــود که دعوای بزرگترها هیچ ارتباطی 
بــه کودکان و نوجوانان نــدارد، آنها در 
دنیای خودشــان هستند و مفهوم دنیای 
بزرگترهــا را نمی فهمند. والدین به هیچ 
وجــه نباید فرزند خود را در دعوایشــان 
دخالــت داده و از او بخواهند میانشــان 
میانجی گــری و یا قضاوت کند. اختالل 
اضطرابی، اســترس، گوشه گیری و انزوا، 
کاهــش اعتمــاد به نفس، افســردگی، 
فحاشــی، قلدری، شــب ادراری، ناخن 
جویــدن و روی آوردن بــه مــواد مخدر 
بــرای دریافــت محبت و عاطفه ای که از 
والدین دریافت نمی شــود از جمله اثرات 
مخرب دعواهای شدید والدین در حضور 
فرزندان بر کودکان و نوجوانان اســت. با 
توجه به استفاده ابزاری برخی والدین از 
فرزندانشان هنگام بحث و مشاجره برای 
انتقال حرف ها و یا قضاوت میان آنها، باید 
توجه داشت که در این میان ممکن است 
فرزند با قضاوت میان والدین و طرفداری 
از یــک والــد، از والد دیگر متنفر شــود؛ 
چراکــه والد دیگر را مقصر اصلی دعواها 
می دانــد. از ســوی دیگر میانجی گری و 
قضــاوت فرزندان میــان والدین هنگام 
دعــوا بر روی روابــط بین فردی آنها در 
آینده نیز اثرگذار اســت و باعث می شود 
کودک و نوجوان نسبت به تشکیل زندگی 
مشترک بی اعتماد شده و قلدری هایی که 
در روابط والدین خود مشاهده کرده است 
را در زندگــی خــود اجرا کند. همچنین 
تصور می کنــد ازدواج با دعواهای مکرر 
هم ســو است و همیشه میان زن و شوهر 
دعوا اســت و اینگونه نســبت به تشکیل 
زندگی مشــترک عقب نشینی می کند. 
از طرفــی واســطه قــرار دادن کودک و 
نوجوان برای انتقال حرف به همســران 
به یکدیگر در حقیقت نوعی سوء استفاده 
از فرزند محسوب می شود؛ چرا که والدین 
فرزنــد خود را اهرم فشــاری برای بیان 
خواسته خود قرار داده و متوجه نیستند 
ایــن رفتارها خود بــه خود تا چه میزان 
استرس و اضطراب و تنش در فرزند ایجاد 
می کنــد. فراموش نکنید که دعوا و بحث 
و مشاجرات همسران در مقابل فرزندان 
به هیچ وجه کار درســتی نیســت و اگر 
همســران مجبور شــدند در خانه باشند 
حتما در اتاق خودشان مشکالت را مطرح 
کنند و در صورت امکان خانه را ترک کرده 
و در فضــای بــاز و به دور از دید فرزند با 
یکدیگر صحبت  کنند. ممکن است بعضا 
استرس و اضطرابی که از دعوای والدین به 
بچه ها منتقل می شود؛ منجر به این شود 
که بچه ها به »کنترل تکانه« مبتال شده 
و علی رغم بی نیازی دست به دزدی های 
کوچک بزنند و یا اینکه به وســواس مو 
کنــدن، ناخن جویدن، اختالل در تغذیه 
و بی اشتهایی و پر اشتهایی عصبی دچار 
شوند. اثرات این دعواها بر روی فرزندان 
به حدی مخرب است که می تواند منجر 
به فکر کردن درباره خودکشــی و یا فرار 
از خانه شود.  در حقیقت در اغلب موارد 
همســران فکر می کنند کودکان متوجه 
دعوای آنها نیســتند؛ در حالی که اثرات 
مخــرب ایــن دعواها منجر بــه ترس و 
احســاس عدم امنیت در کودکان شــده 
و بعضا باعث می شــود کودک و نوجوان 
بــا تقلیــد رفتار والدین به هنگام دعوا به 
اذیت حیوانات کوچک نظیر مورچه روی 
آورد. همچنیــن در برخی موارد ممکن 
اســت در خالل دعــوای والدین کودک 
دچار هذیان توهم شود چرا که در جر و 
بحث ها احساس ایمنی نمی کند و پناه به 
دنیای توهم هذیان می آورد  و در دنیای 
خیالی و روان پریشی خود با تصویرهایی 
که از خود می سازد  محبت دریافت نشده 
در دنیای واقعی را از والدین می گیرد. باید 
توجه داشــت که زوجین حتما پیش از 
فرزندآوری از آموزش های فرزند پروری 
مطلع شــوند تا بدانند هر رفتار و گفتار 
ناایمــن آنها چــه اثراتی بر روی فرزندان 

به جای می گذارد. 
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؛ باغجهاننمایشیراز
بهشت فرصتقدمزدندر

مطمئنا یک بار هم که شده گذرتان به شیراز زیبا 
افتاده  اســت. واقعیت این اســت که وقتی سفر به 
شیراز را تجربه می کنید انتخاب بین باغ های شیراز 
کار خیلی سختی است. این که ببینید کدام باغ را 
ابتدا ســر بزنید و وقت محدود خود را در کدام باغ 
شــیراز بگذرانید واقعا سخت است و باغ جهان نما 

را به عنوان یکی از این گزینه ها معرفی می کنیم.
باغ جهان نمای شــیراز در قرن هشــتم هجری هم 
وجود داشته. این باغ زیبا در آن زمان در مسیر جوی 
آبی قرار داشــته و برای همین آبادانی آن همیشــه 
تضمیــن بوده. در تمام ایــن قرون درختان باغ در 
نهایت سرســبزی و شــادابی قرار داشته اند و برای 

همین آن را به نام زینت الدنیا هم می نامیده اند.
نهایت شــکوه و جالل را اما کریم  خان زند به باغ 
جهان نما هدیه کرد. کریم خان دســتور داد دور تا 
دور باغ را حصار بکشند و دو طرف خیابان منتهی 
به باغ را درختکاری کنند. عمارت وســط باغ هم 
به دســتور ایشان ساخته شــد. این عمارت سقف 
چندضلعــی دارد و از بهتریــن نمونه های معماری 
عصر خود به حساب می آید. شمای کلی باغ جهان 
نما با حوض مرمر و باغچه های آن منظره ای است 
که به این راحتی ها فراموش کسی نخواهد شد. این 
نکته در مورد بزرگ ترین مورخان و ایران شناسان 
تاریخ هم صادق است و شرح زیبای این باغ در جای 

جای کتب تاریخی قدیمی آمده است.
معماریکلیباغجهاننما

باغ هــای ایرانی به طور کلی چند ویژگی اساســی 
دارند: یک جوی آب که از میان باغ می گذرد، یک 
خانه باغی که در میانه باغ قرار دارد، و حوضی بزرگ 
کــه جلــوی خانه باغی قرار گرفته. باغ جهان نمای 
شیراز از همه این ویژگی ها برخوردار است و آنها را 
به بهترین شکل در اختیار بازدید کنندگان گذاشته.
جــوی آبی که از میان باغ می گذرد عاملی اســت 
که رونق و زیبایی باغ را در میان تمام این ســال ها 
فراهــم کــرده. خانه میان باغ هم عمارتی ۸ ضلعی 
است که دور تا دور آن را پنجره هایی فراگرفته اند. 
و نهایتا حوض وســط حیاط که فواره آن از همان 

دوران قدیم تا به حال به جای مانده است.
وجهتسمیهباغجهاننما

همان طور که اشــاره شــد، باغ جهان نما بیشترین 
شــکوه و زیبایی خــود را در دوران کریم خان زند 
داشــت. برای همین باغ را آن زمان باغ وکیل هم 
می نامیدنــد. اما در دورانی که فتحعلی شــاه والی 
فــارس بــود نام آن تغییر کــرد و این باغ جهان نما 
نامیده شــد. در دوران تیموریان، تیمور گورکانی 
آنقدر عاشق باغ جهان نما شده بود که دستور داد 
نمونه آن را در ســمرقند بســازند. برای همین یک 
باغ جهان نمای دیگر هم در ســمرقند وجود دارد 

که به همین چشم نوازی است.
زیباییجهاننما باغسراسر

اگــر از بــاال باغ جهان نما را نگاه کنیم چهار خیابان 
می بینیم که دو طرف آنها را درختان سرو و پرتغال 
فراگرفته. در یکی از این خیابان ها جوی آبی ساخته 
شــده کــه تا دیوار باغ پیش مــی رود. این جوی با 
فواره های کوچکی تزئین شده که صدای گوشنواز 

آب را به منظره زیبای درختان اضافه می کند.
گویی کریم خان زند به عدد هشــت عالقه خیلی 
زیادی داشــته چون جای جای ســاختمان و باغ را 
نمادهایی با عدد هشت فراگرفته که ذکرکردن آنها 
خالی از لطف نیست. اولین و مهم ترین این نماد ها 
ساختمان وسط باغ است که عمارت کاله فرنگی هم 
نامیده می شود. سقف هشت ضلعی این ساختمان 
بعد از گذشت این همه سال هنوز هم پابرجاست. 
نمای ساحتمان از آجر خالی و بدون تزئین پوشیده 
شده. اما، برخی کارشناسان اعتقاد دارند این نما قبال 
تزئیناتی از جنس کاشی و سنگ داشته که دست 
بی رحم زمانه آن را از دسترس ما خارج کرده است.
عالوه بر ساختمان  هشت ضلعی، هشت درخت سرو 
هم در هر کدام از خیابان های باغ قرار دارد. جوی آب 
بلند باغ هشت بخش دارد و هر کدام از این بخش ها 
هشــت فواره کوچک دارند. با توجه به اینکه گفته 
می شــود در ایران باستان عدد هشت عدد مقدسی 
بوده و نماد شانس و خوش یمنی محسوب می شده، 

به نظر می رسد تکرار این عدد تصادفی نیست.
بهترینزمانبرایدیدنباغ

اردیبهشــت ماه بهترین ماه برای ســفر به شــیراز 
و بازدیــد از باغ اســت. در فصــل بهار به باغ جهان 
نمــا بروید و از عطر بی نظیر بهارنارنج و تماشــای 
درختان ســرو سر به فلک کشیده سرمست شوید. 
فــرای ســروها نمای تر و تــازه کوه های زاگرس را 
می بینید که مانند پدری دلسوز پشت و پناه شهر 

شیراز هستند و بوده اند.

گردشگری

دریچه علم

گوشت هم از 
سفره مردم 

پرید!
رئیس اتحادیه تهیه و 

توزیع كنندگان گوشت 
گوسفندی گفته كه 

سرانه مصرف گوشت 
قرمز 36 درصد كاهش 

یافته است... این موضوع 
سوژه انتشار كارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

كارتون 

۵قابلیتویژهویندوز۱۱کهدرنسخههایقبلیدیدهنمیشد
وینــدوز ۱۱ به عنوان جدیدترین نســخه 
از سیســتم عامــل محبــوب شــرکت 
مایکروســافت مدتی پیش از راه رســید. 
به نظر می رســد جدیدترین نسخه ویندوز 
قابلیت های جذابی دارد که آن را به شدت 

دوست داشتنی می کند.
شــرکت مایکروســافت  پــس از مدت ها 
انتظــار از نســخه جدید سیســتم عامل 
ویندوز رونمایی کرد. نسخه جدید ویندوز 
کــه بــا نام ویندوز ۱۱ از راه رســیده، یک 
بروزرســانی بزرگ اســت که قابلیت های 
بســیار ویژه ای برای کاربران تدارک دیده 
تا یکی از جذاب ترین سیســتم عامل های 
تاریــخ نرم افــزار از راه برســد. با این حال 
ویندوز ۱۱ به دلیل کارکردهای مدرن تری 
که دارد، نمی تواند روی تعداد قابل توجهی 
از کامپیوترهای قدیمی اجرا شود. اگرچه 
راه حل هایی برای این مشکل مطرح شده 
اما اگر یک کامپیوتر نه چندان مدرن دارید، 
شاید بهتر باشد که نصب ویندوز ۱۱ روی 
آن را فرامــوش کنید.با این حال کاربران 
بسیاری هم وجود دارند که کامپیوترهای 
جدیدتری و قدرتمندتری دارند که توانایی 
نصــب ویندوز ۱۱ روی آن ها پیاده شــده 
اســت. به همین مناســبت بــه معرفی ۵ 
قابلیت ویژه ویندوز ۱۱ که در نسخه های 

قبلی دیده نمی شد، می پردازیم.
مدیریت آسان و راحت دسکتاپ ها

افــرادی که از چند صفحــه نمایش برای 
مدیریــت کارهای خود با سیســتم عامل 
ویندوز اســتفاده می کنند به چند صفحه 
دســکتاپ روی سیســتم عامل خود نیاز 
دارنــد. مدیریت همزمان این چند صفحه 

دســکتاپ روی سیســتم عامــل ویندوز 
۱۰ مناســب به نظر می رســید اما به لطف 
بروزرسانی عظیم ویندوز ۱۱ حاال آسان تر از 
همیشه است. قابلیت ویژه ای که در ویندوز 
۱۱ اهمیت بیشتری پیدا کرده، آن است که 
مایکروسافت قابلیت مدیریت دسکتاپ های 
مجازی را اضافه کرده تا کاربرانی که به چند 
دسکتاپ نیاز دارند، نگرانی خاصی پیرامون 
استفاده از آن ها نداشته باشند. اگرچه این 
قابلیت در ویندوز ۱۰ هم دیده می شــد اما 
در وینــدوز ۱۱ مدرن تــر و جذاب تر از قبل 

شده و به آسانی در دسترس است.
دسترسی به فایل ها از منوی استارت

منوی اســتارت جذابیــت جالبی بود که 

نخســتین بــار در ویندوز ۸ از راه رســید. 
مایکروسافت آن را در ویندوز ۱۰ پویاتر کرد 
و حاال در ویندوز ۱۱ مدرن تر و کاربردی تر 
از همیشــه به نظر می رسد. قابلیت جذابی 
که مایکروسافت در ویندوز ۱۱ به این منو 
اضافه کرده، دسترســی به فایل ها و مرور 
برنامه هایی است که اخیرا از آن ها استفاده 
کرده اید. بنابراین منوی استارت در ویندوز 
۱۱ دسترسی مستقیم به پوشه فایل ها را به 
شما نشان می دهد و البته سابقه استفاده از 
برنامه های کاربردی سیستم عامل که برای 
شما اهمیت دارند را هم نمایش می دهد. به 
نظر می رسد منوی استارت در ویندوز ۱۱ 

واقعا پویاتر از همیشه شده است.

آمارهایجذابپیرامونمصرفباتری
باتــری لپتاپ هــای وینــدوزی یکی از 
مهم تریــن اجزای آن ها لقــب می گیرد. 
بســیاری از کاربران تصــور می کنند که 
بــه دلیل عــدم پایداری کافــی ویندوز، 
مصــرف باطری  این محصوالت بیشــتر از 
نمونه های تولیدشــده توســط اپل است. 
اگرچه داده هــای متناقضی پیرامون این 
ادعــا وجود دارد اما واقعیت آن اســت که 
وینــدوز ۱۱ می تواند عملکرد باتری یک 
لپتاپ ویندوزی را به شدت بهبود ببخشد. 
یکی از جذاب ترین تغییراتی که در باتری 
یک سیســتم مبتنی بر ویندوز ۱۱ دیده 
می شود، آمارهای جذاب پیرامون مصرف 

باتری اســت. برای بررسی این آمار باید به 
 System and Power & Battery بخــش
 مراجعــه کنیــد و ســپس وارد بخــش 

Battery Usage شوید.
ظاهریمدرنتر

سیستم عامل ویندوز پس از انتشار ویندوز 
۸ از یک زبان طراحی مدرن و جذاب یاری 
گرفت. زبانی که در ویندوز ۱۰ هم استفاده 
شــد و حاال تا حدودی هم در ویندوز ۱۱ 
دیده می شــود. با ایــن حال باید پذیرفت 
که ظاهر سیستم عامل ویندوز در ویندوز 
۱۱ تغییرات بســیاری کرده حاال و به یک 
سیســتم عامل بسیار مدرن تر تبدیل شده 
که قابلیت های بسیار جذابی دارد. بنابراین 
ظاهــر متفاوت و مدرن تــر ویندوز ۱۱ را 
می توان یکــی از جذاب ترین ویژگی های 

آن دانست.
اجراینرمافزارهایاندرویدی

شاید اجرای نرم افزارهای اندرویدی روی 
ویندوز ۱۱ را باید جذاب ترین ویژگی نسخه 
جدید سیستم عامل مایکروسافت دانست. 
مایکروســافت در روز معرفی ویندوز ۱۱ 
برای نخستین بار این موضوع را تایید کرد 
و به همین دلیل به شــدت مورد تحسین 
هــواداران وینــدوز قرار گرفــت. اگرچه 
مایکروســافت تایید کرده که این قابلیت 
به زودی به سیستم عامل ویندوز ۱۱ اضافه 
می شود اما هنوز چنین ویژگی مهمی روی 
این سیستم عامل دیده نمی شود. بنابراین 
بــرای اجرای نرم افزارهای اندرویدی روی 
ویندوز ۱۱ به زمان بیشتری نیاز است. اما 
به هر حال این قابلیت به شــدت کلیدی و 

جذاب به نظر می رسد.

فناوری 

اطالعاتسیاسیخودرا
با»جهتاطالع«بسنجید

 در اقدامی جدید رادیو گفتگو یک مسابقه سیاسی 
را در معاونت صدای جمهوری اسالمی ایران تدارک 
دیده اســت تا اطالعات عمومی و ســواد سیاســی 
مخاطبــان را محک بزند و ظرفیت تعاملی ویژه ای 

در این خصوص ایجاد کند.
این مســابقه ۵۵ دقیقــه ای رادیویی با نام »جهت 
اطالع« با ســواالت مختلفی در حوزه های شناخت 
مفاهیم سیاســی، جریان شناسی، گفتارشناسی، 
شــخصیت شناسی، تاریخ انقالب، فیلم شناسی و 
مســائل روز در جهان سیاســت و در قالب سواالت 
سرعتی، چند گزینه ای و تشریحی برگزار می شود 
که پاســخ ها توســط داور مسابقه داوری و ارزیابی 

می شوند.
در این مسابقه سه گروه ۲ نفره از شرکت کننده ها 
حضــور دارند و هر گروه می تواند متشــکل از یک 
خانــواده یــا فامیل )یک زوج یا پدر و فرزند یا و ...( 
باشــند.در این مســابقه یک استاد علوم سیاسی به 
عنــوان داور حضــور دارد که در پایان هر بخش از 
مســابقه، توضیحات الزم و کوتاهی را درباره پاسخ 
برخــی پرســش ها ارائه می کند که پرســش های 
این مســابقه سیاسی حوزه های سیاست داخلی و 

خارجی و تاریخ معاصر کشور را شامل می شود.
اولین قســمت این مسابقه سیاسی ۱۳ آبان یعنی 
پنجشنبه این هفته به تهیه کنندگی مطهره مهرابی 

ساعت ۱۹ از رادیو گفتگو پخش می شود.

با دعوت رضا فیاضی:

پویــش»ایرانی،کتابایرانی
بخوان«راهاندازیشد

در راستای حمایت از نویسندگان ایرانی به تازگی 
پویشــی از ســوی رضا فیاضی و نشر آواژ با عنوان 
»ایرانی، کتاب ایرانی بخوان« راه اندازی شده است.

 رضا فیاضی بازیگر نام آشنای تلویزیون و تئاتر که 
در مقام نویســنده نیز آثار درخور توجهی از وی به 
چاپ رســیده است، با همکاری نشر آواژ پویشی را 
بــا عنوان »ایرانی، کتاب ایرانی بخوان« راه اندازی 
کرده که بر اســاس آن از مردم خواســته شده تا به 
حمایت از نویســندگان ایرانی برخیزند. این پویش 
از هموطنان میخواهد تا اقدام به خریدن و خواندن 

کتابهایی کنند که خالقشان ایرانی است.
هدف از این جریان فرهنگی عالوه بر تشویق عمومی 
به کتابخوانی و توجه به ادبیات بومی، ایجاد انگیزه 
برای ناشرانی است که آثاری از نویسنده های ایرانی 

به چاپ میرسانند.
رضا فیاضی در این رابطه گفت: چند سال پیش در 
حمایت از کاالی ایرانی، شعاری با مضمون »ایرانی، 
جنس ایرانی بخر« ســرداده شــد و کم و بیش هم 
مورد اســتقبال قرار گرفت. هموطن عزیزم اکنون 
کشــور ما در بحران رکود کتابخوانی به ســر میبرد 
و تیــراژ چاپ کتابهای ایرانی به دویســت یا حتی 
صد جلد رســیده است. بیایید با هم شعار »ایرانی، 
کتاب ایرانی بخوان« را سر لوحه زندگی خود قرار 
بدهیــم و از آثار نویســندگان ایران زمین حمایت 
کنیم. باشد که کتابستان ایران بار دهد و گلستان 
شــود و ما شاهد شــکوفایی فرهنگ کتابخوانی در 

کشور عزیزمان باشیم.
محمدرضا قلی پور ،مدیر نشر آواژ در خصوص دعوت 
همگانی برای گسترش شعار »ایرانی، کتاب ایرانی 
بخوان.« گفت: شایســته نیست کتاب که فرهنگی 
ترین کاالی تاریخ بشر بوده است، در کشوری چون 
ایران با غنای تاریخی و فرهنگی بیمانندش، به این 

حال و روز بیافتد.
این نویسنده و مدرس دانشگاه از شرایط بد ناشران 
بــه خصــوص در دوران کرونا یاد کرد و به افزایش 
هزینه های تولید کتاب اشاره کرد و افزود: شرایط 
اقتصادی جامعه به ســمتی رفته اســت که اولین 
کاالهایی که از سبد خانوار حذف میشوند، کاالهای 
فرهنگی هســتند. حتی اگر پول خرید کتاب هم 
باشد، عزم خرید آن نیست. میل به خواندن کتاب 
در مردم بســیار کم شده اســت و امروزه اکثر آنها 
غرق در مشــغولیات ذهنی خود هســتند و تالش 
دارند تا به نوعی گلیمشان را از آب بیرون بکشند. 
گویــی افراد، دیگر خوراکی برای روح و ذهنشــان 
نمیخواهند.در چنین وضعیتی ناشــرها یا ترجیح 
میدهند تا اثر جدیدی را چاپ نکنند یا به ســمت 
کتابهــای ترجمــه روی بیاورند. همچنین با توجه 
به قیمت باالی تمام شــده کتابها، بیشــتر ناشرین 
ناچارند تا از کیفیت کارشان بکاهند و به هر طریق 

ممکن سعی بر کاهش هزینه ها داشته باشند.
مدیر نشر آواژ در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی 
نویســنده های ایرانی با هزار شــوق و تحمل رنج 
بسیار، قلم میزنند اما در اکثر موارد آثارشان با اقبال 
عمومی رو به رو نمیشود. چنانچه در سالیان اخیر 
دیگر هیچ نویسندهای شهرت و اعتباری همسنگ 
احمدرضــا احمدی، گوهــر مراد، جالل آل احمد، 
سهراب سپهری، احمد محمود، صادق چوبک، اکبر 
رادی، احمد شاملو و بسیاری دیگر از نامداران ادبی 
معاصر را نیافته اند. چرایی این مسئله جای سؤال و 
بررسی جدی دارد و به سه گانه اهل قلم، مخاطبان 
و متولیان فرهنگی جامعه باز میگردد. وی در پایان 
گفت: در پایان از تمامی فعاالن فرهنگی و هنری و 
اهالی رســانه دعوت می کنیم تا به پویش »ایرانی، 
کتاب ایرانی بخوان.« بپیوندند. امید اســت شرایط 
کتــاب و کتابخوانــی در کشــور رو به بهبود برود و 
شــاهد عزمی همگانی از ســوی مردم و مسئوالن 

برای حمایت از نویسندگان ایرانی باشیم.

وزارت بهداشــت اعــالم کــرد اگــر عالئمی شــبیه به 
ســرماخوردگی دارید، به نزدیکترین مرکز بهداشــتی 

مراجعه کرده و حتما تست PCR بدهید.
با شــروع فصل ســرما انتظار می رود ســرما خوردگی و 
آنفلوانزا هم در جامعه گسترش یابند. عالئم این بیماری ها 
بسیار شبیه به کروناست، مخصوصا در ارتباط با واریانت 
دلتا که واریانت غالب در کشــور ما و دنیا اســت و ابتال به 
این واریانت با عالئمی نظیر ســر درد، آب ریزش بینی، 

سرفه و عالئمی نظیر آن همراه خواهد بود.
با داشــتن چنین عالئمی باید مشــکوک به کرونا در نظر 
گرفته شــوید و برای حصول اطمینان می توانید تســت 
پی سی آر دهید. به یاد داشته باشیم بیماری کرونا یک 

بیماری با چندین عالمت است.
از بیــن رفتــن حس چشــایی و بویایی تنها یکی از چند 
عالئم بیماری است. روزانه تست صد ها نفر از هموطنان 
علی رغم داشــتن حس بویایی و چشــایی مثبت اعالم 

می شود و حتی برخی از آن ها به خاطر وخامت بیماری 
در بیمارستان بستری می شوند.

ویــروس کرونا قدرت ســرایت باالیی دارد و امکان دارد 
شــما اولین فردی در خانواده باشید که به بیماری مبتال 
می شــوید و می توانیــد دیگر اعضای خانــواده را مبتال 
کنید. لطفا در صورت بروز هر گونه عالئم سرماخوردگی 
قرنطینه شوید و یا به نزدیکترین مرکز بهداشتی مراجعه 

کنید و حتما تست PCR بدهید.

وزارت بهداشت هشدار داد:

عالئم سرماخوردگی دارید، تست کرونا بدهید

فرهنگ و هنر


