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اقتصادی

رئیس جدید سازمان خصوصیسازی منصوب شد

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد طی حکمی ،حسنعلی قنبری ممان را به سمت معاون وزیر و رئیس کل
سازمان خصوصیسازی منصوب کرد .رئیس جدید سازمان خصوصی سازی ،تا مقاطع دکتری تخصصی
در رشته اقتصاد تحصیل کرده است و در کارنامه شغلی خود نیز عالوه بر عضویت هیئت علمی دانشگاه
شهید بهشتی ،عهده دار مسئولیتهایی چون مدیرعاملی گروه سرمایهگذاری امید ،مدیرعاملی بانکه
سپه و عضویت در هیئت مدیره بانکهای دی ،حکمت ایرانیان و پست بانک ایران بوده است/.ایسنا

گمرک

مخالفتگمرکباترانزیت
خودروهایآمریکایی
در مناطق آزاد

با وجود مکاتبات صورت گرفته برای ترانزیت
خودروهای لوکس و آمریکایی در مناطق آزاد،
معاون فنی گمــرک ایران می گوید" با توجه
بــه اینکه اغلب این در خواســتها از مناطق
فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم به سمت
مناطقی با شعاع محدود از جمله ارس و انزلی
بوده و موجب ورود آنها به شهرهای پرجمعیت
اطراف خواهد شــد و در شرایط کنونی تبعات
اجتماعی به همراه دارد ،گمرک ایران با ترانزیت
خودروهای لوکــس و آمریکایی بین مناطق
مخالف اســت ،در این بیــن ممنوعیتهای
مربوط به خودروهای آمریکایی نیز مورد توجه
قرار دارد ".به گزارش ایســنا ،از سال  ۱۳۹۷و
همزمان با ممنوعیت ثبت ســفارش و واردات
خودرو به کشور این ممنوعیت شامل مناطق
آزاد هم شــد ،اما براساس تفاهم نامه آبان ماه
 ۱۳۹۸بین شــورایعالی مناطق آزاد و پلیس
راهور ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در
صورت موافقت سازمانهای متبوعه با رعایت
شرایط و ضوابط مرتبط با شمارهگذاری بالمانع
اعالم شده است .با این وجود مناطق در اقدام
برای جابجایی خودرو فی مابین خود با موانعی
از ســوی گمرک ایران مواجه شــده و در این
رابطه مکاتباتی با این ســازمان و البته ســایر
مراجع داشته اند.

گزارش

در اعتراض به عدم پرداخت معوقات؛

تعاونیهایشهرستانی
سهام عدالت مقابل سازمان
خصوصیسازیتجمعکردند

امروز جمعی از کارکنان تعاونیهای شهرستانی
ســهام عدالــت مقابل ســاختمان ســازمان
خصوصیســازی تجمع اعتراضــی کردند .به
گــزارش مهر ،امــروز کارکنــان تعاونیهای
شهرســتانی ســهام عدالت مقابل ساختمان
ســازمان خصوصیســازی تجمع اعتراضی
کردنــد .تجمعکنندگان معتقدند ســازمان
خصوصیسازی نســبت به پرداخت معوقات
حقوق و بیمه و سایر هزینههای این شرکتها
تخلف کرده است .حسین امینی خواه بازرس
اتحادیه شرکتهای تعاونی سهام عدالت کشور
گفت :با متأسفانه باوجود اینکه پس از ابالغیه
 ۹۹/۲/۹مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی
ســهام عدالت کــه در بنــد دوم آن مصوبات
شورای عالی بورس را در این زمینه برای کلیه
دســتگاههای دولتی الزماالجرا دانسته است و
در ماده  ۱۴آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام
عدالــت مصوب  ۹۹/۵/۴شــورای عالی بورس
پرداخت هزینههای جبران خدمات تعاونیهای
شهرستانی سهام عدالت بابت سالهای ۱۳۹۷و
 ۱۳۹۸به سازمان خصوصیسازی تکلیف شده
که از تاریخ تصویب این آئین نامه تا  ۴ماه مهلت
داده که پرداخت هزینههای مذکور را انجام دهد
ولی اکنون حتی یک ماه از مهلت مقرر گذشته
ولی پرســنل مظلوم شرکتهای سهام عدالت
شهرســتانی هنوز حقوق و بیمه و هزینههای
شرکتهای سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۷
تا امروز دریافت نکردهانــد .وی ادامه داد :چرا
همیشه باید حقوق این قشر مظلوم که بیش
از  ۴۹میلیون مشمول سهام عدالت را به طور
نرم افزاری و تشکیل پرونده فیزیکی ساماندهی
کردهانــد و ایــن طرح ملی بــزرگ را به ثمر
رساندهاند با تأخیر پرداخت شود آن هم با این
اوضاع اسفناک تورم و بیماری منحوس کرونا
که این عزیزان حتی نمیتوانند برای خانواده
و فرزندان خود یک ماسک بخرند یا معیشت
روزانه خانواده خود را تأمین کنند .امینی خواه
بیــان کرد :این افراد کــه از تحصیلکردههای
زحمتکش و باتجربه بیش از  ۱۴سال سابقه کار
بیمهای در سهام عدالت اکنون بعد از بهرهکشی
از بهترین ســالهای عمرشــان رها شدهاند
و نه برای آینده آنها امنیت شغلی متصور است
و نه حقوق و بودجهای این افراد به امید داشتن
شغل و حقوق و دســتمزد در همین سنوات
کارکرد خود در تعاونیهای سهام عدالت ازدواج
نموده و تشــکیل خانواده دادهاند آیا ســزاوار
است اکنون که همه از نتیجه به ثمر رسیدن
طرح خوشحالند و شیرینی آن را چشیدهاند
ایــن افراد که اکثــرا ً از تحصیلکردههای زنان
سرپرست خانوار و معلولین و رزمندگان فاقد
شغل هستند بیپناه و تنها زیر بار بیحقوقی و
بیکاری کمرشان خم شود و شرمسار همسر و
فرزند و صاحب خانه و طلبکاران خود باشند.
وی خاطرنشــان کرد :اینجا بــا صدای بلند
درخواســت دارم که هم دولت و هم مجلس
و هم ســایر مسئولین نظام مقدس جمهوری
اســامی برای آینده شغلی این عزیزان از هر
ظرفیت و پتانسیلی که چه در مجموعه سهام
عدالت و چه خارج از آن امکان دارد دست این
افراد مظلوم را بگیرند و نیز پرداخت معوقات
حقوق و بیمه آنها تسریع گردد تا نور امید به
زندگی این عزیزان وارد شود و بتوانند با توجه
بــه تجارب  ۱۴ســاله کاری خود به مملکت
خود خدمت کنند و یاس و ناامیدی از زندگی
پریشان شده آنها رخت بربندد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

در حالیکه طی سالهای گذشته مردم داووس سوئیس
این موقع سال میزبان هزاران نفر از شرکتکنندگان
نشســت مجمع جهانی اقتصادی بودند اما امســال
خبری از این رفت و آمدها نیست.
به گــزارش فارس به نقل از رویترز ،طی ســالهای
گذشــته مردم شهر داووس ســوئیس عادت داشتند که میزبان
هزاران نفر از شــرکتکنندگان نشست ســاالنه مجمع جهانی
اقتصاد باشند اما کرونا باعث شده تا مجمع امسال برگزار نشود.

شیالت

 ۱۰تا  ۱۳درصد مزارع میگو
درگیر بیماری لکه سفید شدند

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان شور سازمان
شیالت کشــور ضمن اشــاره به اینکه امسال
۴۹هزارتن میگو در کشور تولید شد اعالم کرد
که با اقدامات انجام شــده و همکاری مشترک
با سازمان دامپزشکی خسارت ناشی از بیماری
لکه سفید میگو به حداقل ممکن کاهش یافت
و تنها  ۱۰تا  ۱۳درصد مزارع درگیر این بیماری
شــدند .وحید معدنی در گفت و گو با ایسنا با
بیان اینکه در  ۵اســتان کشــور پرورش میگو
انجام می شود ،گفت ۴ :استان جنوبی هرمزگان،
بوشهر ،خوزســتان و سیستان و بلوچستان و
یک استان شمالی گلستان تولید کننده میگو
در کشور هستند که البته سهم قابل توجهی از
تولید میگو یعنــی بیش از  ۹۰درصد تولیدات
متعلق به استان های هرمزگان و بوشهر است.
وی ادامه داد :براساس برنامه ششم توسعه قرار
بود که امســال تولیدات میگو در کشور به رقم
۵۲هزارتن برسد اما با فرازو نشیب های اقتصادی
و شیوع کرونا با تولید  ۴۹هزارتن میگو و حدود
 ۶درصد کمتر از برنامه به کار خود پایان دادیم
و در حال برنامه ریزی برای تولید میگو در سال
 ۱۴۰۰هستیم .مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان
شور کشور اضافه کرد :برای سال  ۱۴۰۰تولید
۶۰هزارتن میگو پیش بینی شده است اما این
مهم با ایجاد تمهیدات الزم محقق می شود.

سهام عدالت

ارزش واقعی سهام عدالت
چقدر است؟

ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود
 ۵۰۰هزار تومان کــه چندی پیش تا به زیر
 ۱۰میلیون تومان رســیده بود ،دوباره تحت
تاثیــر روند صعودی بازار تا حدود ۱۳میلیون
نیز افزایش یافت .البته این رقم طی هفتههای
قبــل و به دلیل روند نزولی بورس کاهشــی
بود و تا روز گذشــته زیر  ۱۰میلیون تومان
بــود .به گزارش ایســنا ،پس از آزادســازی
ســهام عدالت ،مشموالن این سهام که روش
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب
کرده بودند ،می توانند با مراجعه به ســامانه
 www.sahamedalat.irارزش واقعــی
سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.
البته ارزش این ســهام تحت تاثیر نوسانات
بازار سرمایه افزایشــی یا کاهشی میشود و
در هفته گذشــته ارزش واقعی سهام عدالت
با ارزش اولیه  ۵۳۲هزار تومان حتی تا هشت
میلیون تومان هم کاهــش یافت .البته طی
روزهای چهارشنبه و دیروز ،با روند صعودی
بازار ســرمایه ،ارزش واقعی سهام عدالت نیز
رو به افزایش رفت .بر این اساس ارزش واقعی
ســهام عدالت بــا ارزش اولیه یــک میلیون
تومان ،روز شــنبه  ۲۷دی مــاه ۱۷ ،میلیون
و ۴۰۰هزار تومان ،روز دوشــنبه  ۲۹دی ماه
۱۶میلیون و ۶۹۰هزار تومان ،روز ســه شنبه
۳۰دیمــاه ۱۸میلیون و  ۸۰۰هــزار تومان،
روز چهارشــنبه یکم بهمن ماه  ۱۷میلیون
و  ۵۴۰و روز گذشــته  ۱۸میلیــون و ۱۷۰
هزار تومان بود .ارزش واقعی سهام عدالت به
ارزش اولیه ۵۳۲هــزار تومان نیز در روزهای
شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه هفته
گذشــته نیز به ترتیب ۹میلیون و ۲۳۰هزار
تومان۸ ،میلیون و ۸۵۰هزار تومان۸ ،میلیون
و ۹۱۰هزار تومان۹ ،میلیون و ۳۱۰هزار تومان
و در روز گذشته ۹میلیون و ۶۴۰هزار تومان
بود .البته این مباحث درحالی مطرح میشود
که ســهام داران شخاص امکان معامله سهام
خود را ندارند.

مکث

افزایشحمالتفیشینگ
با تداوم دورکاری

با افزایــش تهدیــدات و بهخصوص حمالت
فیشینگ در دوران کرونا و حضور کاربران آنالین
در منزل ،بسیار مهم است که سازمانها هوشیار
باشــند و تهدیدات را شناسایی و اصالح کنند
و تیمهای امنیتی اقدامات پیشــگیرانه الزم را
برای جلوگیری و ایجاد اختالل در این حمالت
انجام دهند .به گزارش ایسنا ،با هر تعطیالت،
رویدادهای ملی و حتــی بحرانهای جهانی،
مجرمان سایبری این شانس را پیدا میکنند
که قربانیان جدید را با کالهبرداری و حمالت
فیشــینگ هدف قرار دهند .بررسیها نشان
میدهد که کالهبرداران به دنبال سوءاستفاده
از انتشار ویروس کرونا به دنبال سود شخصی
هستند و متأسفانه این چیزی است که ما اغلب
آن را میبینیم .هنگامی که فاجعه رخ میدهد،
مهاجمان از سخاوت و تمایل مردم برای کمک
به پول نقد برای خود سوءاســتفاده میکنند.
سایتهای فیشینگ که به عنوان جمعآوری
کمکهــای مالــی  COVID-۱۹مبــدل
میشــوند ،در این مدت به یک مشکل تبدیل
شدهاند .کمپینهای فیشینگ و کالهبرداری به
دلیل تغییر ســریع کار در حال افزایش است.
طبق تحقیقات اخیر ،بین ژانویه و آوریل ،۲۰۲۰
تهدیدات دیجیتال ۹درصــد افزایش یافته و
کالهبرداریهــای آنالیــن ۶۰درصد افزایش
یافته است.

کرونا نشست داووس را هم از رونق انداخت

سال گذشــته حدود  3هزار نفر از سیاستمداران،
ســران کشورها ،رؤسای شــرکتها و اندیشمندان
اقتصادی برای شــرکت در اجالس مجمع جهانی
اقتصاد به داووس سفر کردند اما امسال خیابانهای
این شــهر واقع در کوهپایه رشت ه کوههای آلپ در
سوئیس کامال خالی از تردد است .نشست امسال مجمع جهانی
اقتصاد قرار است از روز دوشنبه و به صورت مجازی برگزار شود و
اعمال محدودیتهای کرونایی حتی باعث شده تا توریستها هم

که همه ساله در این موقع از سال برای ورزش اسکی به این شهر
سفر میکردند نیز نتوانند به داووس سفر کنند.
رتو برانسچی ،دبیر موسسه گردشگری داووس کالسترز ،میگوید:
به دور و بر خود نگاه کنید ،هیچکس نیست .به طور معمول این
موقع از سال باید تمام هتلها پر از گردشگر بود.
در واقع ســهم گردشگری در سالهای گذشته 35درصد از افراد
ورودی به این شهر را تشــکیل میداد اما حاال به زیر 10درصد
رسیده است.

بررسی نقش وزارت نیرو در آلودگی هوای کالنشهرها

مازوت را رها کنید ،نیروگاههای فرسوده را دریابید

آفتاب یزد -گــروه اقتصادی :کمتر از  2ماه دیگر ســال 1400
خورشیدی شروع میشود و در این وادی تشدید آلودگی هوای تهران،
امان بســیاری از شــهروندان را بریده و نفسهای زیادی را به شماره
انداخته است .این در حالی است که در آستانه آخرین فصل آلودگی هوا
در قرن چهاردهم ،این مسئله از بد روزگار با شیوع و همهگیری بیماری
کووید 19-مقارن شده و نگرانیها را نسبت به تأثیر آلودگی بر افزایش
کشــتهها و افزایش سرایت ویروس کرونا بیشاز پیش کرده است .اما
مسئله آلودگی هوای تهران قدمت  ۵۰ساله دارد و در این زمینه نقش
موقعیت جغرافیایی شهر تهران و محصور شدن آن در میان کوههای
شمالی و شرقی؛ کاهش توان تهویه طبیعی شهر تا حدود یکسوم در
بازه  ۱۲۰روزه اوایل آبان تا اواخر بهمن؛ رشد روزافزون خودروها؛ تردد
بیشمار کامیونهای دیزلی؛ کیفیت پایین سوختهای مصرفی؛ تعدد
کارخانهها و صنایع در حریم شهر تهران و بارگذاریهای بیحدوحصر
و بیشــتر از توان تهران و ...موجب شــده مسئله آلودگی هوای تهران
یک موضوع چندوجهی و با ریشــهها و دالیل متعدد باشد .اتفاقی که
باعث میشود تنها یک عامل را نتوان عامل اصلی این آلودگی برشمرد.
با اینحال ،امسال بســیاری از افراد ریشه آلودگی کنونی هوای شهر
تهران را به مصرف مازوت توسط نیروگاهها ،پاالیشگاه و صنایع مستقر
در اطراف شهر تهران مرتبط دانستند .هرچند استفاده از سوختهای
ناپاکی چون مازوت میتواند تأثیر خطرناکی بر تشدید آلودگی هوای
تهران داشــته باشد و بر اســاس اعتراف برخی مقامها ،طی سالهای
گذشــته صنایع اطراف تهران از این سوخت ناپاک استفاده کردهاند،
ت از محیطزیست تا پایان آذر
اما بنا به گفته مسئوالن سازمان حفاظ 
هیچکدام از صنایع بزرگ ،پاالیشــگاه و نیروگاههای اســتان تهران از
مازوت استفاده نکردهاند .اگرچه در این وادی نباید وزش باد این چند
روز و حافظه تاریخی ضعیف ایرانیان باعث شــود که اصل عوامل این
آلودهزا نادیده گرفته شود به ویژه که برخی کارشناسان انرژی معتقدند
در جارو جنجال مازوت ،تاثیرگذاری فرســودگی و تکنولوژی قدیمی
نیروگاههای تولید برق تقریبا در رسانهها مغفول مانده است.
رضا مختاری ،کارشــناس انرژی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار
«آفتاب یزد» میگوید :اگرچه مطالعات جامع و عمیقی در خصوص
وضعیت نیروگاههای کشــور در دسترس نیست ،اما آنچه هویداست
به دلیل شــرایط تحریمها و وضعیت نقدینگی کشور ،امکان یا اراده
نوسازی این نیروگاهها وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه افزایش  2برابری غلظت آالینده دیاکســید گوگرد
که ارتباط مســتقیمی با مصرف ســوخت ناپاکی چون مازوت دارد،

هیچ کــدام از نیروگاهها در اســتان از نظر
سیســتم فیلتراســیون به استانداردسازی
نرســیدهاند و بعضــی از نیروگاهها به دلیل
فرســودگی در تکنولــوژی نمیتوانند این
فیلتراسیون را اجرا کنند
موضوعی قابل پنهانکردن نیســت تصریح میکند :اما در این میان
مسئله آلودگی هوای تهران را نباید به «مازوت» تقلیل داد و در کنار
آلودهزا بودن موتورســیکلتها و خودروها که بسیاری از آنها کیفیت
چندانی ندارد و تعداد فرســودگی بسیاری از آنها رو به افزایش است،
فرســودگی نیروگاهها را تبرئه کرد؛ کما اینکه بر اســاس تازهترین
گزارش ســیاهه انتشــار آلودگی هوای تهــران ،همچنان  ۶۰درصد
آالیندگی هوای تهران توسط منابع دیگر اعم از خودروهای سواری،
اتوبوسها ،موتورسیکلتها و کامیونهای دیزلی ایجاد میشود.
مختاری با بیان اینکه اگر نیروگاهها سوخت مازوت یا ذغالسنگ یا هر
سوختی مصرف میکنند باید خروجی آنها استاندارد باشد میافزاید:
نیروگاهها ،صنایع و ...باید مجهز به سیستم فیلتراسیون شوند .به ویژه
که هیچ کدام از نیروگاهها در اســتان از نظر سیستم فیلتراسیون به
استانداردسازی نرسیدهاند و بعضی از نیروگاهها به دلیل فرسودگی در
تکنولوژی نمیتوانند این فیلتراسیون را اجرا کنند.
این کارشناس انرژی با استناد به اظهارات رئیس سازمان حفاظت از
محیط زیست که گفت رئیسجمهوری از طرفی میگوید مردم برق
میخواهند و از طرف دیگر میگویــد مردم هوای پاک میخواهند،

تورم کانادا زیر یک درصد آمد

نرخ تورم کانــادا در ادامه رونــد نزولی خود به
۰.۷درصد رسید .به گزارش ایسنا به نقل از گلوب
اند میل ،متوســط نرخ تورم کانــادا در ۱۲ماه
منتهی به دسامبر با ۰.۳درصد کاهش نسبت به
ماه قبل به ۰.۷درصد رســید که این نرخ تورم،
۰.۱درصد کم تر از نرخ قبلی برآورد شده توسط
کارشناسان و پایین ترین تورم ثبت شده در این
کشــور طی سه ماه اخیر محسوب می شود .در
بین بخشهای مختلف ،بیشترین تورم مربوط به
مواد غذایی و نوشیدنی با  ۱.۱درصد بوده است.
تــورم آب و برق نیــز  ۱.۰درصد و مراقبتهای
درمانی با  ۰.۹درصد اندازه گرفته شــده است.
از سوی دیگر کمترین تورم مربوط به بخش حمل
و نقل با منفی ۱۴.۵درصد و فرهنگ و آموزش با
منفی ۱.۶درصد بوده است .بانک مرکزی کانادا تا
پیش از بحران کرونا بر خالف همتای آمریکایی
خود تاکنون توانسته بود نرخ تورم را در محدوده
دو درصدی باقی نگه دارد و این مساله به ثبات
نرخ بهره نیز کمک کرده بــود .با این حال این

بانک اعالم کرده است که تحت تاثیر شیوع کرونا
و سقوط قیمت نفت ،نرخ تورم این کشور احتماال
در محدوده صفر درصدی نوسان پیدا خواهد کرد
و انتظار می رود که دست کم در طول سه ماهه
نخست سال شــاهد تداوم این وضعیت باشیم.
پس از مدت ها تعطیلی گسترده کسب و کارها،
بخش های مختلف اقتصادی کانادا به تدریج در
حال بازگشایی هستند و روند بازگشت کارکنان
به کارهای خود آغاز شــده است .انتظار می رود
به زودی مخارج مصرف کنندگان افزایش پیدا
کند هر چند تا بازگشت مخارج به سطوح پیش
از کرونــا مدت ها زمان الزم اســت .طبق اعالم
مرکز آمار کانادا ،تورم ماهانه در ماه دســامبر با
۰.۱درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۳درصد
رســیده است .هســته تورمی نیز که تغییرات
قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات
بــاالی آن ها در نظر نمی گیرد تا پایان این ماه
با ۰.۳درصد کاهش نســبت به ماه قبل خود به
۱.۰درصد رسیده است.

از کابل و خط کش دیروز
تا عزیزم و گلم امروز!
ادامه از صفحه اول:
اکثرا معلمها دانشآموزان را به نام فامیل صدا میزدند و جدیت و
حریمی سخت بینشان برقرار بود.
موقع پرسش درس اگر کسی درس را پاسخ نمیداد و یا تکالیفش
را انجام نداده بود به شــدت تنبیه میشد و کمترین حالت فریاد و
تهدید به احضار والدین و بیشترین حالت هم تنبیهات بدنی بود.
پسرها شاید بیشــتر به خاطر دارند که ناظمهای آن دوران کابل
و خط کش به دســت در صفها قدم میزدند و اندک شیطنتی با
کابل وخط کش و سیلی پاسخ داده میشد.در کالسهای دخترانه
هم خط کش و روی دست زدن و تنبیه سر پا ایستادن متداول بود.
نمره انضباط از هر درسی مهمتر بود و تهدید برای کم شدن نمره
انضباط روان همه را بهم میریخت.
امتحانات در کمال جدیت و کنترل با شماره صندلی و فاصلهگذاری
انجام میشد.
حال بماند که در امتحانات نهایی پایان هر مقطع،وحشت و هراس
در دل همه میافتاد چرا که ناچار بودند در مدرسهای دیگر امتحان
بدهند و حتی قرار بود سربرگها کنده شود که مثال هیچ معلمی
هیچ دانشآموزی را نشناسد که بخواهد ارفاقی هم بکند.
در آن دوران،صمیمیتی بین کادر مدرسه ،معلمان و دانشآموزان
برقرار نبود؛ بلکه فضای سنگینی حاکم بود.
هنوز هم هستند افرادی که تنبیهات بدنی آن دوران را با درد و رنج
روحی به خاطر میآورند.هنوز هم هستند کسانی که از استرس آن
ایام و خاطرات تلخ تحقیر و تنبیه کابوس میبینند.
سیســتم نمره دهی در آن روزها از بیســت بود و بیست گرفتن
آرزوی همه!
کل سال تالش همه برای کسب این نمره بود و بس!
تکالیف در آن روزها با حاال فرق داشت.
نوشتن مشق آن هم با حجم زیاد متداول بود و معلم روز بعد آنها را
به اصطالح خط میزد که از نوشتن دانشآموزان اطمینان پیدا کند
و وای به حال کسی بود که کم کاری میکرد.
امــا حاال همه چیز فرق کرده ....به واســطه مــدارس غیر دولتی،

پس باید یکی از این دو را انتخاب کرد میافزاید :شوربختانه همچون
زمینههای دیگر فرصتهای انتخاب کردن در کشورمان باید گفت گویا
همیشه ما را در برابر گزینه انتخاب میان «بد و بدتر» قرار میدهند!
درحالیکه اگر ما به درستی به وظایف خود عمل میکردیم امروز الزم
نبود با این نیروگاههای حرارتی به شــدت فرسوده و آلودهکننده کار
کنیم .میتوانستیم در حد  12- 10هزار مگاوات برق از نیروگاههای
خورشیدی تولید کنیم .ما حداقل  ۳۰۰روز آفتابی داریم .جالب آنکه
برخی از مناطق ما از منظر بادخیزی هم بیرقیب هستند.
مختاری در مورد استفاده از انرژیهای جدید در کشور گفت :در مورد
نیروگاه بوشهر گفته شده که برق تولید میشود که از صحت و سقم
آن اطالع دقیق در دسترس نیســت چون این میزان برق هستهای
هیچــگاه در بیالن وزارت نیرو نمیآید .اما باید به این نکته هم توجه
داشت که تمام کشورهایی که از طریق نیروگاههای هستهای به سمت
تولید برق رفتهاند اعالم کردند که تا  ۲۰۲۵میخواهند بعد از فاجعه
داییچی در ژاپن عطای این کار را به لقایش ببخشند و نیروگاهها را از
مدار خارجکنند .چرا که بهزعم کارشناسان امروز انرژی در دنیایی که
میتوان با ریســک کمتر از طریق خورشید و باد زمین و گرما انرژی
تولید کرد ،بهتر از این است که به سراغ دیگر صنایع رفت.
وی با بیان اینکه نیروگاههای فرسوده موجود در کشور عمری باالی
 ۴۰ســال دارند که ضمن آلودهکنندگی همین امر بهرهوری آنها را
پایین آورده و بنابراین نوسازی آنها ضروری است.
این کارشــناس انرژی با بیان اینکه بنا بر آمارهای رســمی ظرفیت
نصب شده نیروگاههای کشور اکنون به رقم  ۸۵هزار مگاوات رسیده
که نیروگاههای حرارتی با ظرفیــت  ۶۶هزار و  ۲۹۱مگاوات جایگاه
نخست را در این بین به خود اختصاص دادهاند ،سایر نیروگاهها مانند
نیروگاههای اتمی ،برقآبــی و تجدیدپذیر روی هم  ۱۰درصد تولید
برق را برعهده دارند.
مختاری میافزاید :بررســی قدمت نیروگاههای حرارتی کشور نشان
میدهد  ۶۲۲مگاوات از این نیروگاهها عمری باالی  ۵۰سال و  3هزار
و  ۴۶۶مگاوات معادل  4درصد این نوع نیروگاهها هم از عمری باالی
 ۴۰سال برخوردارند ،هرچه سن یک نیروگاه حرارتی افزایش یابد به
قولی فرسودهتر شود ،میزان آالیندگی آن بیشتر خواهد شد.
به گفته وی ،هماکنون  ۳۱درصد نیروگاههای حرارتی معادل  ۲۰هزار
و  ۹۶مــگاوات عمری بین  ۲۰تا  ۴۰ســال دارند و  ۶۵درصد معادل
 ۴۲هزار و  ۷۲۹مگاوات با عمری کمتر از  ۲۰سال مشغول تولید برق
مورد نیاز کشور هستند.

وضعیت بازار کار استرالیا بهتر شد

نرخ بیکاری استرالیا به کمترین سطح هفت ماه
اخیر رسید .به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ
اکونومیکس ،مرکز آمار هلند اعالم کرد که شمار
بیکاران این کشور تا پایان ماه دسامبر با ۱۰هزار
نفر کاهش بــه  ۳۶۸هزار نفر رســید تا بدین
ترتیب نرخ بیکاری با  ۰.۱درصد کاهش نسبت
به ماه قبل به ســطح  ۳.۹درصدی برســد که
کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول هفت
ماه اخیر محسوب میشود .طی این مدت شمار
شــاغالن هلندی  ۲۰هزار نفر بیشتر شده و به
۹میلیون و هزار نفر رسیده است .نرخ مشارکت
نیز که نسبت جمعیت شاغل در بازه سنی ۱۵تا
۶۴سال را اندازه می گیرد به ۶۷.۵درصد افزایش
پیدا کرده که ۰.۱درصد بیشتر از رقم ثبت شده
برای ماه قبل بوده است.
متوســط نرخ بیــکاری هلند در بــازه زمانی
 ۲۰۰۳تا  ۲۰۲۰معــادل  ۵.۱۸درصد بوده که
باالترین رقم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۴
با ۷.۹درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط

سیستم آموزشی جدیدی رایج شده که فکر میکنم در نوع خود در
دنیا بدیع باشد.البته مدارس دولتی هم تغییرات زیادی کردهاند و
دیگر مثل آن دوران عمل نمیکنند.
در مدارس غیر دولتی از آنجاییکه مبلغ قابل توجهی بابت شهریه
دریافت میشود و بازار رقابت بین مدارس هم داغ است مبنا راضی
کردن والدین و دانشآموزان به واسطه دریافت شهریه است.
دیگر خبری از آن سخت گیریهای دهه شصت و قبل از آن نیست.
بچهها مورد مهر و محبت تمام کادر مدرســه هســتند و رابطهای
دوســتانه بین همه برقرار اســت که از نقاط قــوت این مدارس
بهشمار میرود.
دیگر بچهها را به اسم فامیل صدا نمیزنند و با اسم و پسوندهایی
مثل پرنسس من ،گلم ،عزیزم ،پسرم و .....خطاب میشوند.
سیســتم نمره دهی حذف شــده و حتی برای اینکه استرسی به
دانشآموزان وارد شود اسم امتحان بر زبان آورده نمیشود.
اگر کسی تکلیف انجام ندهد مواخذه نمیشود و با دلداری و مهربانی
از وی خواسته میشود تا روز بعد آن را انجام دهد.
برنامه غذایی به دانشآموزان داده میشود که در آن از شیر تا آجیل
و کیک عنوان شده است.
بر خالف آن دوران عجیب تمام مدارس ســعی دارند که در لباس
فرم خالقیت به خرج داده لباسهای شیکتری برای دانشآموزانشان
داشته باشند.
دختر و پسر محدودیتی از باب مدل مو و کفش و جوراب ندارند و
در مدارس دخترانه دیگر کوتاه بودن ناخنها مالک نیست.
هستند مدارسی که در آن دختران حتی کاشت ناخن و الک دارند.
پســران اغلب موهای به اصطالح فشن دارند و اگر آویز و خالکوبی
هم داشته باشند مشکلی نیست.
مدیر ،معلم ،ناظم و .....همه با مهربانی بیرویه با دانشآموزان رفتار
میکنند و چیزی به اسم تنبیه حتی از نوع کالمی وجود ندارد.
ترســیم مختصری از شرایط تحصیلی دهه شصتیها و ما قبلیها
و دانشآموزان فعلی نشــان از آن دارد که جهشی سریع از رفتاری
خشن و منضبط به رفتار منعطف و پر مهر انجام شده است.
حتم دارم که رفتار خشــن و گزینههای پر استرس آن روزها هیچ
پســندیده نبود و معلمان و کادر آموزشی آن دوره را نیز نمیتوان
محکوم کرد چرا که در راســتای آن سیستم که متداول بود عمل
میکردند و این سیاستگذاریهای اشتباه بوده است که موجبات آن

به مارس  ۲۰۲۰با  ۲.۹درصد بوده است.
از ســوی دیگر اما نرخ بیکاری در اســترالیا تا
پایان  ۱۲ماه منتهی به دســامبر با  ۰.۲درصد
کاهش نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل
به  ۶.۶درصد رســید که این رقم ۰.۱ ،درصد
کمتر از نرخ قبلی مورد انتظار و کمترین نرخ
بیکاری ثبت شــده در اســترالیا در هفت ماه
اخیر بوده اســت .طی این مدت شمار شاغالن
تماموقت استرالیایی  ۸۴هزار نفر بیشتر شده و
به هشت میلیون و  ۷۲۵هزار نفر رسیده است.
شمار بیکاران این کشــور تا پایان این ماه نیز
بــا  ۳۰هزار و  ۱۰۰نفر کاهش به  ۹۱۲هزار و
 ۵۰نفر رسید.
نرخ مشارکت نیز که نسبت جمعیت شاغل در
بازه ســنی  ۱۵تا  ۶۴سال را اندازه می گیرد به
 ۶۶.۲درصــد افزایش پیدا کرده که  ۰.۱درصد
بیشــتر از رقم ثبت شــده برای ماه قبل بوده
است .این نرخ مشــارکت  ۰.۱درصد بیشتر از
پیشبینی قبلی کارشناسان بود.

روشها و سختگیریها را فراهم نموده بود.
اما به شخصه معتقدم که سیستم فعلی هم دلچسب نیست و موفق
نخواهد بود چرا که پر اســت از لوس کردنهای بیمورد که باعث
خواهد شــد تا این نســل برای برخورد با ناکامیها و سختیهای
آینده آماده نشــود و توقع داشته باشــد تا در تمام مراحل زندگی
همه فقط وی را مورد محبت قرار داده و اگر هم کم کاری کرد باز
هم همچنان عزیزم و گلم باشد.
این نســل نخواهد توانست قانونها و مولفههای شغلی و اجتماعی
آینده را پذیرا باشد و اصولی که باید رعایت کند را مراعات نماید.
دید وی دیدی مترادف با پرداخت پول و دریافت همه نوع خدمات
بیهیچ مرز و قانونی خواهد بود که اتفاقی ناخوشایند است.
این وضعیت به مرور باعث شکسته شدن حرمت کادر آموزشی هم
خواهد شد چرا که دیدگاه این هم پول یا شهریه ندادیم که مثال با
تو سخت گیرانه رفتار بشه و یا مثال به لباس و مو تو ایرادی گرفته
بشه و امثالهم در ذهن ایجاد خواهد شد.
وجــود رابطه دوســتانه و بدون ترس بین دانشآمــوزان و عوامل
مدرسه بسیار خوب است به شرطی که احترامات شکسته نشود.
نبودن جو استرس و ســختگیری در مدارس خوب است اما این
دلیل نمیشود که هیچ کس مسئولیت کارهایش را نپذیرد و یا اگر
کار ناشایستی کرد آن را عادی قلمداد کند.
سیســتم آموزشــی امروز ما هم ایرادات بزرگی دارد و اگر به این
شــکل ادامه دهد در چند سال آتی با نسلی روبرو خواهیم بود که
جز لوس کردن بیمورد چیزی ندیده و برای هیچ اشتباه و خطایی
مورد مواخذه قرار نگرفته و هیچ چارچوبی را مراعات ننموده است.
به واســطه پاندمی کرونا مدتیست که سیستم آموزشی به صورت
اینترنتی دایر است.این سیستم دشــوار که قبال تجربه نشده بود
میتواند برای دانشآموزانی که بعدها مجددا در کالس و مدرســه
خواهند بود آســیب زا باشــد و باید تالش شــود تا دشواری این
سیســتم باعث نگردد تا بعدها کنترل امور از دست خارج شود.از
دید نگارنده در سیستم فعلی نیز باید از لوس کردنهای بیمورد و
عدم مواخذه در صورت عدم انجام تکالیف و مسئولیتهای درسی
اجتناب کرد.
باز هم تاکید دارم که هدف ما برگشــت به دوران پر استرس و از
جهات بســیاری اشتباه دهههای قبل نیست اما این را هم باید در
نظر گرفت که نه به آن شوری شوری.....نه به این بینمکی....

