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کمبود نیروی انسانی چالش آموزشوپرورش شده است

ضرورتپشتیبانیازخیرانمدرسهسازبوشهر

برگزاریقرعهکشیجشنواره
«حسابهایقرضالحسنهامیدآینده»

مراسم قرعهکشی جش��نواره «حسابهای
قرضالحسنه امید آینده» با حضور اعضای هیات
مدیره و جمع��ی از مدیران و مس��ؤوالن حوزه
بازرسی بانک آینده برگزار ش��د .در این مراسم
که در س��اختمان مرکزی بانک آینده در تهران
برگزار شد ،از میان  12هزار و  104حساب «امید
آینده» ،به  111نفر از صاحبان حس��اب ،به قید
قرعه ،جوایز نقدی و غیرنقدی تعلق گرفت .جوایز
این دوره از جشنواره یک دستگاه پلیاستیشن
( )PS4و  10دس��تگاه تبل��ت و یکص��د کارت
هدیه  5میلیون ریالی است .اسامی برندگان این
دوره از جشنواره در تارگاه بانک آینده به نشانی
 ir.www.ba24منتشر ش��ده است .جشنواره
«حسابهای قرضالحسنه امید آینده» ،متعلق
به کودکان و نوجوانان بین سنین  7تا  15سال
است که از تاریخ  15اسفندماه  96تا  15تیرماه
 1397در یکی از ش��عب بانک آینده در سراسر
کشور ،حساب افتتاح کردهاند .حداقل موجودی
الزم برای شرکت در این دوره از جشنواره «امید
آین��ده» مبلغ  200هزار ریال بود که به ازای هر
 100هزار ریال موجودی حساب در یک روز ،یک
امتیاز برای صاحب حساب در نظر گرفته شد.

رئی��س مرک��ز س��نجش وزارت آموزشوپرورش
گف��ت :مهمترین مس��اله آموزشوپ��رورش کمبود
نیروی انس��انی است و البته برنامه درسی نیز مشکل
دارد و نیاز اس��ت آسیبشناس��ی ش��ود .به گزارش
مهر ،عبدالرس��ول عمادی در نشست با روسای اسبق
آموزشوپرورش استان بوشهر با اشاره به وضعیت کلی
آموزشوپ��رورش ایران بعد از انق�لاب تاکنون اظهار
داشت :سطح مشارکت مردم در آموزشوپرورش باال
رفته است و کمکم از آموزشوپرورش دولتی به سمت
آموزشوپرورش مردمیتر پیش میرویم .وی با اشاره
به اینکه در جمهوری اس�لامی ایران آموزشوپرورش
یک نهاد حاکمیتی اس��ت ،تصریح کرد :تحصیل در
آموزشوپرورش باید رایگان باشد ولی مردم مشارکت
خوبی داشتهاند .عمادی ادامه داد :خیرین مدرسهساز
وضعیت بسیار خوبی را رقم زدند و با وجود اینکه اعتبار
عمرانی آموزشوپرورش در س��الهای اخیر کم شده
است ولی خیرین جای بودجه دولتی را گرفتهاند .این
مقام مس��ؤول افزود :مشارکت مردم در مدرسهسازی
و مدرس��هداری یکی از پیش��رفتهایی است که در
آموزشوپرورش اتفاق افتاده اس��ت و حدود  ۱۰تا ۱۵
درص��د دانشآموزان در م��دارس غیردولتی تحصیل
میکنند .وی یادآور ش��د :آموزشوپرورش نتوانسته
اس��ت معلمان را همپای تغییرات پرورش دهد و در
فرآیند جذب و نگه داشت معلمان نقص داشته است
که متاسفانه این امر در راستای دیدگاههای شخصی
وزرای آموزشوپ��رورش بوده اس��ت؛ موضوعی که به

خوزستان

تقدیر از مدیرعامل برق منطقهای
خوزستان

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان به
خاطر راهاندازی «سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت» و «تحقق دولت الکترونیک» تقدیر کرد.
سیدامیر اصغری توچائی در لوح تقدیر اهدایی
به محمود دشتبزرگ آورده است؛ در راستای
پیشبرد و راهاندازی سامانه تدارکات الکترونیکی
دول��ت و در جهت تحق��ق دولت الکترونیک و
اهداف ترس��یمی دولت تدبیر و امید در س��ال
مزین به ش��عار حمایت از کاالی ایرانی ،مصدر
خدمت ارزشمندی گردیدهاید .لذا ضمن اغتنام
فرص��ت و به مصداق حدیث ش��ریف «من لم
یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بدینوسیله
از تالشهای ارزش��مند ش��ما تقدیر و تشکر
میش��ود .در ادامه این لوح تقدیر آمده اس��ت:
مزید توفیقات جنابعالی را در کلیه عرصههای
خدمتی از درگاه احدیت مسألت مینمایم.

تعلیم و تربیت ضرر زده اس��ت .رئیس مرکز سنجش
وزارت آموزشوپ��رورش گف��ت :مهمتری��ن مس��اله
آموزشوپرورش کمبود نیروی انس��انی است و البته
برنامه درسی نیز مشکل دارد و نیاز است آسیبشناسی
شود .وی افزود :آموزشوپرورش برای جذب  ۱۷هزار
نیروی مورد نیاز باید بین  ۳۴هزار نفر که نمره قبولی
را کسب کردهاند مصاحبه انجام دهد ولی از بین ۳۵۰
هزار ش��رکتکننده در آزمون اس��تخدامی ،فقط ۱۸
هزار نفر نمره قبولی را کس��ب کردهاند و با این وجود
آموزشوپرورش نمیتواند عناصر مطلوب را از طریق

احداث بيستونهمين مدرسه توسط بانک اقتصادنوين
اقتصادي و سياسي ،وابسته به نظام آموزشوپرورش
است ،اقدام به نوسازي و ساخت مدارس در مناطق
مح��روم کرده اس��ت .ودادي در ادام��ه افزود :بانک
اقتصادنوين طي  17س��ال گذش��ته به ساخت 29
مدرسه اقدام کرده که از اين تعداد  14مدرسه مورد
بهرهبرداري قرار گرفته و  15مدرس��ه ديگر نيز در
دست احداث است .در اين مراسم شيرزاده ،مديرکل
مش��ارکتهاي مردمي سازمان نوس��ازي و تجهيز
مدارس کشور با تقدير از فعاليت بانک اقتصادنوين
در امر مدرسهس��ازي ،توجه به فضاهاي آموزش��ي
کشور و ارتقاي کيفي آنها در مسير درست را يکي از
پايههاي توسعه کشور عنوان کرد.

طي مراس��مي کلنگ مدرس��ه «مهرنوين» در
روس��تاي راژان س��يلوانا به زمين خورد .س��اخت
بيستونهمين مدرسه  6کالسه بانک اقتصادنوين در
روستاي راژان سيلواناي آذربايجان غربي آغاز شد .در
اين مراسم که با حضور جمعي از مديران ارشد بانک
اقتصادنوين و مديران عالي کشوري و استاني برگزار
شد ،صالح ودادي ،سرپرست منطقه يک استانهاي
بان��ک اقتصادنوين ب��ا تاکيد بر نق��ش موثر نظام
آموزشوپرورش در تحول و توس��عه جامعه گفت:
بانک اقتصادنوين به عنوان نخستين بانک خصوصي
جمهوري اسالمي ايران با اين باور که سرچشمه هر
تحول و توسعه در جامعه و بستر ارتقای اجتماعي و

آقای ظریف کفران نعمت نکنید!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 -2در می��ان مغالط��ات
مشهور و پرکاربردی که غالبا سیاستمداران نیز به
آن متوسل میشوند ،مغالطه «علت شمردن امر
مقارن» هم هست ،به این معنا که ممکن است رخ
دادن  2اتفاق همزمان با یکدیگر باشد اما نسبت
ِعلّیای در آن موجود نباشد و یک طرف سعی کند
این همزمانی را دال بر وجود رابطه علت و معلولی
تفسیر کند .فیالمثل ممکن است ما بارها پس از
بردن اتومبیل خود به کارواش شاهد آن باشیم که
فردای آن روز هوا ابری و بارانی شود ،علت فرض
ک��ردن به کارواش بردن اتومبی��ل برای بارندگی
صورت گرفته همان مغلطه «علت ش��مردن امر
مقارن» اس��ت .در این میان تا حد زیادی نسبت
خروج ایاالت متحده از توافق برجام با نوسانات بازار
ایران بیش از آنکه رابطهای علی داشته باشد صرفا
متقارن و همزمان بوده اس��ت .تالش برای علت
شمردن این امر بر روند نابسامانیهای اقتصادی
بیش از هر چیز متوسل شدن به این مغلطه برای
سرپوش گذاشتن بر روند غلط سیاستهای مالی
دولت تدبیر و امید در سالهای اخیر است ،البته
مطرح کردن این مساله به معنای نفی اثرپذیری
بازار از بار روانی تحوالت خارجی نیست اما آنچه
وضعیت اقتصادی کش��ور را به ای��ن روز انداخته
بیش از هر چیز سیاستهای مالی و پولی دولت از
قبیل خلق پول (نقدینگی) بیسابقه در سالهایی
است که ظریف معتقد به ناشکری منتقدان برجام
نس��بت به آن ش��ده است .از س��وی دیگر حتی
زمان��ی که دولت آمریکا بهعنوان مهمترین طرف

برجام آشکارا از این توافق عبور نکرده بود باز هم
کشورمان با بیسابقهترین تحریمهای مالی و بانکی
دست و پنجه نرم میکرد و همین مساله موجبات
آن را فراهم آورد که رئیس س��ابق بانک مرکزی
از عب��ارت «تقریبا هیچ» برای ماحصل برجام در
روند مراودات مالی کش��ور یاد کند .بدین ترتیب
میتوان چنین نتیجه گرفت که حتی در صورت
عدم خروج دولت آمریکا از توافق هستهای با ایران
باز هم ما در شرایط فعلی با حجم قابل توجهی از
این قبیل مشکالت مواجه میشدیم که علت آن
نیز در روند سیاستگذاری اقتصادی دولتمردان
بوده اس��ت و حوال��ه دادن وضع موجود به خروج
آمریکا از برجام صرفا علت ش��مردن امر متقارنی
است که باعث فرار از پاسخگویی منعقدان برجام
میش��ود .در باب تاثیر بار روان��ی اقدامات ایاالت
متحده بر بازار ایران نیز نمیتوان نافی آن بود که
خود منعقدان برای به کرسی نشاندن نظراتشان
بیش��ترین تاثیر حیثیتی را برای این توافق ایجاد
کردند و با نس��بت دادن تمام مشکالت به وجود
تحریمها ،مقدمات آن را فراهم کردند که حتی با
اقدامات انجام نشده نیز بازار کشور ملتهب شود و
در مسیری پراشتباه و حتی تاریخی حوالت دادن
همه چیز به بیرون کشور مسیری بود که آنها طی
کردند که اگر بپذیرند آشفتهبازار اقتصادی ایران
ماحصل خروج آمریکاست ،در حقیقت اعتراف به
همین سیاست اش��تباه خودشان است که تا آب
خوردن مردم نیز در گرو این ارتباط خارجی بوده
است!
 -3برج��ام با تم��ام دادهها و اندک س��تاندههایی

چرا از نظر آمریکاییهاحمله نظامی به ایران
غیرعقالنی است؟

ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
اگر غیر از این بود آمریکایی که همواره جمهوری اس�لامی را
تهدیدی علیه هژمونی خود در منطقه تلقی میکند و به قدرتمند شدن هر روزه آن
نیز اذعان میکند ،خیلی زودتر از اینها با همان دکترین جنگ پیش��گیرانه و جنگ
پیشدستانه مورد عالقه جمهوریخواهان و نومحافظهکاران که به عراق و افغانستان
حمله کردند ،به ایران نیز حمله میکرد .به عالوه تجربه جنگهای نیابتی در منطقه
که از آن با عنوان « »Proxy Warیاد میشود ،نظیر جنگ  33روزه 22 ،روزه50 ،
روزه و  8روزه و همچنین جنگ با داعش که در طول چند سال گذشته همواره مورد
حمایت مالی و لجستیکی آمریکا بوده است ،اثبات کرد قدرت نظامی ایاالت متحده
در واقعیت ،با آنچه در فیلمهای هالیوودی نمایش داده میشود ،فاصله قابل توجهی
دارد! آنچه مد نظر نگارنده است به هیچ عنوان دفاع از گزینه جنگ نیست اما آنچه از
بررسی اسناد اتاقهای فکر آمریکایی قابل دریافت است ،تصدیق میکند گزینه نظامی
نه مطلوب آمریکاست و نه شدنی؛ تنها مزیت مطرح کردن آن ،استفاده از حربه ترس
برای تقویت گروههای فشار غربگرا در داخل ایران و امتیازگیری سر بزنگاه است.

که داش��ته اس��ت ،این روزها در ت��رازوی قضاوت
قرار گرفته اس��ت ،مالمت کردن آنها که جرمشان
داشتن تحلیل واقعبینانهتر نسبت به شرایط جهانی
بوده اس��ت نمیتواند قضاوت نهایی نسبت به این
نسخه مورد آزمایش قرار گرفته را با تغییر مواجه
کند .برجام اگر با خود عایدی چندانی نداشته اما
میتواند با مرگ خود ی��ک وحدتنظر در اصالح
روی��ه حکمرانی را ایجاد کن��د ،تبدیل کردن این
فرصت نیز به یک تهدید داخلی جهت بهرهبرداری
سیاس��ی قطعا با آین��ده بیحاصلی همچون خود
برجام روبهرو خواهد ش��د .بهجای دستاوردتراشی
ب��رای برجام میت��وان آن را بهعنوان س��ند یک
«تجربه» جهت تکرار نشدن راهی دانست که امروز
در انته��ای آن قرار گرفتهای��م .منتقدان برجام نه
انتظار دریافت شاخه گل و پیام تشکری از منعقدان
آن دارند و نه ادامه یافتن وضع موجود را به صالح
هیچکدام از دو طرف فرض میکنند ،طبیعی است
در چنین فضایی حداقل انتظار پزشکانی که پیش
از پدر و مادر این طفل بیماریهای او را تشخیص
دادهاند این اس��ت که طفلهای بعدی قربانی یک
لجاجت غیرمعقول نشوند .نه الزاما برجامی که هنوز
مورد دفاع دولتمردان اس��ت ،بهترین نسخه روی
زمی��ن بوده و نه جبرا در نبود برجام ،کش��ور باید
چنین وضع بغرنجی را تجربه کند .ناشکریای اگر
در این میان صورت گیرد ناشکری نسبت به وجود
کارشناس��ان و منتقدان دلسوزی است که سالها
آبروی خود را خ��رج آن کردند که امروز با چنین
وضعیت دستوپاگیری مواجه نشویم .آقای ظریف!
بیایید و اینبار شما کفران نعمت نکنید!

مصاحبه انتخاب کند که این موضوع کیفیت آموزش
را پایین میآورد .عمادی با بیان اینکه سال  ۱۳۴۲در
کشور  ۱۴دانشگاه وجود داشت ولی در حال حاضر ۲
هزار و  ۶۸۰دانش��گاه داریم ،خاطرنشان کرد :با وجود
 ۹۰۰هزار شرکتکننده در کنکور ،دانشگاهها حدود
 ۳میلی��ون و  ۱۰۰هزار نفر پذیرش در س��ال دارند و
در واق��ع رقابت ای��ن تعداد داوطلب ب��رای تصاحب
 ۵۰هزار صندلی در رش��تههای پزشکی ،مهندسی و
رشتههای پرطرفدار در دانشگاههای معتبر و تراز اول
کشور است و با این اوصاف اکثر صندلیهای دانشگاهها

خالی میماند .مدیرکل آموزشوپرورش استان بوشهر
نیز در این نشس��ت اظهار داشت :جمع بازنشستگان
هر دستگاهی گنجینه آن دستگاه و منشأ اثر هستند
و پیشکس��وتان عرصه تعلیم و تربی��ت بویژه افرادی
ک��ه نقش مدیریت��ی را در دورهای ایفا کردند اثرگذار
خواهند بود .ناصر کرمی ادام��ه داد :آموزشوپرورش
باید در انتصابهای مهم کش��وری و استانی صاحب
نظر و اثرگذار باش��د .مدیرکل آموزشوپرورش استان
تصریح کرد :برای استمرار و افزایش کیفیت مدارس
شبانهروزی که ظرفیت خوبی در اختیار دانشآموزان
مناطق محروم قرار میدهد نیاز به حمایت و پشتیبانی
خیران و حامیان اس��ت .وی اضافه کرد :در سالهای
اخیر برای تامین امکانات شبانهروزی بویژه مواد غذایی
دانشآموزان به دلیل عدم تخصیص س��رانه غذایی یا
ناکافی بودن آن ،مش��کالت زیادی وجود داشت که با
پیگیری و مشارکت مردم ،خیران و کمکهای وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این مشکالت برطرف شد.
کرمی با بیان اینکه  ۳۳مدرسه شبانهروزی اعم از نمونه
و عادی در استان وجود دارد ،خاطرنشان کرد ۴ :هزار
و  ۵۰۰دانشآم��وز در این مدارس مش��غول تحصیل
هستند که تعداد یکهزار و  ۷۵۰نفر از این دانشآموزان
از امکانات خوابگاهی آن استفاده میکنند .وی در ادامه
خاطرنشان کرد :وجود مدارس شبانهروزی در بعضی
از مناطق قابل توجیه نیست و باید با مدارس مناطق
پرجمعیت تجمیع شوند و در راستای تامین منابع نیاز
است که خیرین همت کنند.

افزایش  ۵۸درصدی سود خالص شرکت بیمه ما
مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه بیم��ه ما
(زیرمجموعه بورس��ی بانک ملت) با حضور دکتر
حمی��د تاجیک عضو هیات مدی��ره بانک ملت و
اکثریت س��هامداران روز  ۳۰تیر ماه برگزار شد و
صورتهای مالی سال  ۱۳۹۶این شرکت به تصویب
رسید .در این مجمع صورتهای مالی سال  ۹۶به
تصویب رسید که بر اساس آن سود خالص پس از
کسر مالیات شرکت ،مبلغ  ۴۳۲میلیارد ریال است.
بر اساس این گزارش ،مجمع عمومی عادی ساالنه
شرکت بیمه ما به ریاست تاجیک عضو هیات مدیره
بانک ملت ،ابراهیمپور مدیرعامل و عضو هیات مدیره
گروه مالی ملت ،حجت بهاریفر مدیرعامل بیمه ما،

نمایندگان سازمان بورس ،بیمه مرکزی ،حسابرس
و بازرس قانونی شرکت برگزار شد .تاجیک در این
مجمع با ارائه گزارشی از فعالیتهای زیربنایی بیمه
ما در سال  ۹۶گفت :برنامههای راهبردی شرکت در
مس��یر رشد ،تعالی و توسعه پایدار سوق پیدا کرده
است .در ادامه بهاریفر ،مدیرعامل شرکت بیمه ما
نیز گزارش��ی از عملکرد و دستاوردهای شرکت در
سال  ۱۳۹۶ارائه کرد و از افزایش  ۵۸درصدی سود
خالص شرکت نسبت به سال گذشته خبر داد .وی
افزود :بر اساس آمار ارائهشده از سوی بیمه مرکزی،
بیمه ما امس��ال نیز دارای باالترین سطح توانگری
بوده است.
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بازديد سرزده مسؤوالن برای بررسی
وضعیت مصرف برق ادارات اراك

مديرعامل شركت برق منطقه اي باختر و مدير
عامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي در
راستاي نظارت بر مديريت مصرف در ادارات استان
از برخي دستگاههاي اجرايي بازديد کردند .در پي
تكليف هيأت دولت مبني بر كاهش مصرف برق
در ادارات و دس��تگاههاي اجرايي ،كميته كاهش
مصرف انرژي با نظارت استانداري مركزي تشكيل
شده و بر اين اساس بازديدهاي سرزده از ادارات و
دستگاههاي اجرايي از  ۱۰تيرماه سال جاري آغاز
شده و گزارش اين بازديدها به صورت مستمر به
استانداري مركزي ارائه ميشود .الزم به يادآوري
است ،در اين بازديد از فرمانداري شهرستان اراك،
اداره دارايي ،بانكهاي كشاورزي ،تجارت ،مسكن،
توسعه تعاون و مسجد سيدهاي شهرستان اراك
بازديد به عمل آمد.
مازندران

پیشرفت فیزیکی  95درصدی پروژه
مجتمع تجاری تلهکابین نمکآبرود

یک مقام مس��ؤول بنیاد مستضعفان با اشاره
به پیشرفت فیزیکی  ۹۵درصدی مجتمع تجاری
تلهکابین مجموعه تفریحی نمکآبرود گفت :در
انتظار ورود آسانسور چینی برای تکمیل این پروژه
هستیم .حمیدرضا ربیعپور در گفتوگو با تسنیم،
در واکن��ش به برخی مس��ائل پی��ش آمده برای
مجتمع تفریحی نمکآبرود از جمله اعتبار فقط
یکس��اعته بلیت تلهکابین این مجموعه ،اظهار
کرد :بلیت تلهکابین مجتمع تفریحی نمکآبرود
یک روزه بوده و یک ساعته نیست .وی با تکذیب
این مس��اله که م��ردم باید پس از یک س��اعت
دوباره ب��رای تهیه بلیت اقدام کنند درباره تاخیر
در تکمیل و بهرهبرداری از پروژه مجتمع تجاری
تلهکابین افزود :این پروژه در شهرک نمکآبرود در
حال ساخت است که هماکنون حدود  95درصد
پیش��رفت فیزیک��ی دارد .وی ادام��ه داد :تنها به
دلیل مشکالت ارزی پیش آمده ،موضوع واردات
پله برقی و آسانس��ور این پ��روژه با تاخیر مواجه
شده است .مدیرعامل ش��رکت مسکن و عمران
ش��مال یادآور شد :پله برقی و آسانسور مورد نیاز
این پروژه چینی است که پیشبینی میکنیم تا
پایان تابستان وارد کشور شود .ربیعپور اظهار کرد:
نیروهایی که برای این مجتمع جذب میشوند از
چالوس و ...و در کل از استان مازندران هستند.

