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 خانواده ایرانی
 کوچک تر شد

کاهش متوسط تعداد اعضای خانواده از 
۴.۸ به ۳.۸ نفر در ۶۰ سال اخیر

بررســی ها نشــان می دهــد که در یــک فاصله 
در  افــراد  تعــداد  متوســط  ســاله   ۶0 زمانــی 
بــه 3.۸  از متوســط 4.۸  ایرانــی  خانوارهــای 
نفــر کاهش پیــدا کــرده اســت. طبق آمــاری که 
مرکــز آمار ایــران در گــزارش شــاخص های کالن 
اقتصــادی و اجتماعــی گــردآوری کــرده، در بازه 
زمانــی 1335 تــا 13۹5 ُبعد خانوار دســتخوش 
نوســان بــوده و در مقاطعی تــا بیــش از پنج نفر 
نیز ثبت شــده اســت. این در حالی است که در 
سال 13۹5 متوســط تعداد افراد در خانوارهای 
ایرانی در کل کشــور 4.۸ نفر بوده که این تعداد 
در ســال 1345 و 10 سال بعد در ســال 1355 به 
طــور متوســط پنــج نفــر اعــالم شــده اســت. در 
ســال 13۶5 و 1370 متوســط تعــداد افــراد در 
خانوارهــا 5.1 و 5.2 نفر بــوده که در ســال 1370 
باالترین ُبعد خانوار طی 50 ســال گذشته ثبت 
شــده اســت، اما از این ســال به بعد تعداد افراد 
در خانواده هــا به تدریج کم شــده و بــه 4.۸ نفر 
رسیده اســت. در ادامه نیز در ســال 13۸5 ُبعد 
خانــوار به طور متوســط چهــار نفــر، 13۹0، 3.5 
نفــر و در ســال 13۹5 بــه 3.3 نفــر کاهــش دارد. 
اما بررســی جزئیات این گزارش نشان می دهد 
که متوســط تعداد افراد در خانوارهای شــهری 
نیــز از 4.7 نفــر در ســال 1335 بــه 3.33 در 
ســال 13۹5 کاهــش دارد و طــی ایــن ســال ها 
باالترین متوســط تعــداد افراد یک خانــواده به 
ســال 1370 بــا 4.۹ نفــر برمی گــردد. همچنیــن 
در خانوارهــای روســتایی ُبعد خانــوار از 4.۸ در 
ســال 1335 به 3.4 در ســال 13۹5 کاهش دارد 
و طی این سال ها باالترین متوسط تعداد افراد 
خانوارهای روســتایی در ســال 1370 با 5.۶ نفر 

ثبت شده است.

 میرکاظمی:
 دستگاه ها باید

 در قبال دریافت بودجه 
پاسخگو باشند

و  برنامــه   ســازمان  رئیــس 
از  »یکــی  گفــت:  بودجــه 
اصــالح  از  اصلــی  اهــداف 
ســاختار بودجــه 1401 ایــن 
و  جــداول  کــه  اســت 
به گونــه ای  توافقنامه هــا 
تنظیم شود که استان ها و دستگاه ها برابر منابع 
سیدمســعود  باشــند.«  پاســخگو  اختیــارات  و 
میرکاظمــی در نوزدهمیــن جلســه ســتاد تهیه و 
تدوین الیحــه بودجه ســال 1401 کل کشــور که با 
موضوع جایــگاه اســتان ها و شهرســتان ها برای 
تحقــق رشــد اقتصــادی مدنظــر و برنامه محــور 
بودن بودجه 1401 برگزار شــد، عنــوان کرد: »برای 
تحقق رشــد اقتصادی که از اهداف کالن بودجه 
شهرســتان ها  و  اســتان ها  ســهم  اســت   1401
شــاخص ها  همیــن  اســاس  بــر  و  مشــخص 
برنامه ریزی و سیاستگذاری شود.« میرکاظمی با 
اشــاره بــه اهــداف و سیاســت های کالن بودجــه 
اقتصــادی،  رشــد  »تحقــق  کــرد:  تصریــح   1401
ردیف هــای  و ســاماندهی  بــودن  برنامه محــور 
بودجه از محورهای اصلی بودجه 1401 است. لذا 
برای تحقــق این مهــم، بودجه باید ســاده، قابل 

اندازه گیری و قابل نظارت باشد.«

معاون وزیر نفت :
 بنزین گران نمی شود

اینکــه  بیــان  بــا  ســاالری 
قیمــت  افزایــش  احتمــال 
بنزین در سال جاری وجود 
گرچه باید از  ندارد، گفــت: »ا
بــه  »ســوخت محوری« 
»ســودمحوری«  ســمت 
حرکــت کــرد، امــا نزدیــک بــه ۸0 درصــد انــرژی 
فسیلی کشور در حوزه سوخت مصرف می شود. 
در حالــی که می تــوان ارزش  افــزوده باالیی برای 
و  پایین دســتی  زنجیــره  حــوزه  در  کشــور 
پتروشــیمی ها ایجــاد کــرد.« مدیرعامل شــرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی ایران با 
اشاره به اینکه آمار مستندی برای میزان قاچاق 
ســوخت وجود نــدارد، توضیــح داد: »قاچاق در 
حوزه نفِت  گاز خود را بیشــتر نشــان داده است، 
درخواســت  سدف)ســامانه  ســامانه  گــر  ا امــا 
فــرآورده( به درســتی اجــرا شــود می توانیــم ایــن 
بخش را به خوبی مدیریــت کنیم.« او همچنین 
دربــاره میــزان درآمدزایــی تولیــد بنزیــن بــرای 
، گفــت: »پــس از انجــام مرحلــه نخســت  کشــور
هدفمندسازی یارانه ها، مصرف بنزین از حدود 
74 میلیــون لیتــر بــه 5۹ میلیــون لیتــر در روز 
کاهش پیدا کرد. بنابراین چنانچه مصرف انرژی 
به صورت بهینه مدیریت شــود،  می توان درآمد 

کشور را افزایش داد.«

وزارت  سرپرســت  شــهروند|  
توضیــح  ضمــن  آموزش وپــرورش 
درخصــوص زمــان بازگشــایی مــدارس در 
مقاطع مختلف تحصیلی دربــاره اینکه آیا 
حضــور در مدرســه، اختیــاری اســت یــا نه 
گر دانش آموزی در مدرسه حضور  گفت: »ا

نیابد قطعا غیبت می خورد.«
وزارت  سرپرســت  کاظمــی،  علیرضــا 
مراســم  حاشــیه  در  آموزش وپــرورش 
رونمایــی از طــرح تحولــی ســواد حرکتــی 
رویکــرد  بــا  ابتدایــی  دوره  دانش آمــوزان 
توســعه مهارت هــای بنیادیــن و ترویــج 
ســبک زندگی ســالم بــا بیــان اینکه ســواد 
از  حرکتــی همیشــه مهــم اســت و یکــی 
تربیــت در ســند  و  تعلیــم  ســاحت های 
تحــول بنیادیــن، تربیــت زیســتی و بدنــی 
اســت کــه پایــه و اســاس آن همیــن ســواد 
گفــت: »ســاحت تربیــت  حرکتــی اســت، 
بدنــی، پایــه ســاحت های دیگــر تربیتــی 
گــر دانش آمــوز جســم ســالمی  اســت و ا
نداشــته باشــد توانمنــدی اش در ســایر 
حوزه هــا نیز بــا مشــکل مواجه می شــود و 
نمی تواند بــه رشــد اجتماعی که در ســند 
پیش بینــی کردیم دسترســی پیــدا کند.« 
او افزود: »اهمیت ســواد حرکتــی در دوران 
کرونا مضاعف اســت و یکی از آسیب هایی 
کــه امــروز خانواده هــا و فرزندان مــان با آن 
روبــه رو شــده ایم کم تحرکــی و بی تحرکــی 
اســت. این امر به ویژه در کــودکان نیازمند 
دانــش نیــز هســت. بــرای امســال بســته 
تحولی سواد حرکتی طراحی شده و تالش 
می کنیم هم یک غربالگــری و ارزیابی اولیه 
بــرای خانواده هــا ارایه دهیــم و هــم بعد از 
24 جلســه تمرین مبتنــی بــر دانش های 
متناســب با هر دوره، ارزیابی های ثانویه را 
نیز انجام دهیم و بعد دستاورد و اثربخشی 
این بســته را تعیین و بــه مخاطبان عرضه 
کنیــم.« سرپرســت وزارت آموزش وپرورش 
با بیان اینکــه ســواد حرکتی پایه بســیاری 
از فعالیت های بعدی ما می تواند باشــد و 
دســتاوردهای خوبی هم در حوزه دانشی 
و هم حــوزه مهارتی دارد، گفــت: »اهمیت 
دوره از این منظر بیشــتر قابل توجه است 
که بــر دوره ابتدایــی تمرکــز دارد و منجر به 
نهادینــه شــدن ورزش در آنهــا می شــود. 

دوره  کل  شــامل  حرکتــی  ســواد  برنامــه 
ابتدایی می شود و طبق برنامه ریزی انجام 
شــده باید تــا قبــل از عیــد نــوروز بــه اتمام 

برسد.«

گــر مــا مســئول بازگشــایی مــدارس  ا
هســتیم، مــردم بایــد حــرف مــا را گــوش 

بدهند
کاظمــی در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر 
اخبــار ضدونقیــض از بازگشــایی مــدارس 
نظیر اظهــارات رئیس کمیســیون آموزش 
مبنی بر اختیاری بودن حضور در مدارس 
گــر مــا مســئول بازگشــایی  اظهــار کــرد: »ا
گــوش  هســتیم، مــردم بایــد حــرف مــا را 
گــر جزئیــات بازگشــایی را از مــا  بدهنــد. ا
می خواهیــد، ما توضیــح داده ایــم. الگوی 
بازگشــایی را با هماهنگی ســتاد ملی کرونا 
در شهریور تدوین و ابالغ کردیم و بر اساس 
همــان مصوبــه و پیش بینی هــای وزارت 
بهداشــت و ســتاد ملــی قــرار بود مــدارس 
روستایی و عشــایری از اول مهر باز باشند 

که 45 درصد مدارس ما باز هستند.«

بازگشایی مدارس متوسطه دوم از ۱۵ 
آبان و متوسطه اول از ابتدای آذر

مــدارس  مابقــی  »بــرای  داد:  ادامــه  او 
نیــز طراحــی کردیــم کــه از اول آبــان فرایند 
کننــد و بیــن 15 آبــان  بازگشــایی را آغــاز 
تــا اول آذر بــا توجــه بــه شــرایط مدرســه و 
اقداماتی که باید در مدرســه انجام شــود، 
بازگشــایی را انجــام دهنــد. مصوبه ســتاد 

ملی کرونــا روشــن اســت. در مصوبه گفته 
کــه مــدارس متوســطه اول از اول  شــده 
آذر و مــدارس متوســطه دوم از 15 آبــان 
کــه هیــچ منافاتــی  بازگشــایی می شــوند 
بــا الگــوی مــا نــدارد.« سرپرســت وزارت 
آموزش وپرورش در پاســخ بــه اینکه آیا این 
گفته شــما با اظهارات کمرئی )ســخنگوی 
وزارت آموزش وپرورش( مبنی بر بازگشایی 
مــدارس زیــر 300 دانش آمــوز از اول آبــان 
مناقــات نــدارد اظهــار کــرد: »خیــر، اینهــا 
هیچ تضادی با هم ندارنــد، فرایند ارزیابی 
مدارســی که جمعیت کمتری دارند از اول 
آبــان شــروع شــده و از نیمــه دوم هــم آغــاز 
کسیناسیون  بازگشایی صورت می گیرد. وا
دانش آمــوزان هــم انجام شــده اســت.« او 
کید کرد: »قول می دهیم مدارس از نیمه  تا
آبــان تــا اول آذر بازگشــایی شــوند و تفاوت 
بین 10 روز و 5 روز و یک هفته مهم نیســت 
و مدیــران ما آمادگی بازگشــایی مــدارس را 

دارند.«

مــدارس  حضــوری  بازگشــایی  فعــا 
ابتدایی مسکوت است

بازگشــایی  وضعیــت  دربــاره  کاظمــی 
مــدارس ابتدایــی نیــز این گونــه توضیــح 
طراحــی  در  ابتدایــی  دوره  »بــرای  داد: 
اولیــه ای کــه انجــام دادیــم تفاوتــی بیــن 
مــدارس ابتدایــی و مابقــی دوره هــا قائــل 
نشــده بودیــم، دلیلــش هــم ایــن بــود کــه 
کسیناسیون  بازگشــایی را در آن زمان به وا
دانش آمــوزان گــره نــزده بودیــم. تنهــا یک 

کسیناســیون دانش آموزان  مرتبه بحث وا
ابتدایــی مطرح شــد کــه آن هم مســکوت 
ماند، زیرا در هیچ کجای دنیا انجام نشده 
اســت. امروز 117 کشــور دنیا مدارس شان 
را کامــل بــاز کرده انــد بــدون اینکــه آن را به 
کسیناســیون دانش آمــوزان گــره بزنند.  وا
امیدواریم این موضوع برای دانش آموزان 
مطــرح  کرونــا  ملــی  ســتاد  در  ابتدایــی 
شــود.« او افزود: »نامــه ای خدمت رئیس 
 جمهــوری تقدیم کردیم و ایشــان دســتور 
بررسی داده است. تابع سیاست های کرونا 
هســتیم. نظــرات کارشناســی خودمــان را 
ارایه می دهیم. دغدغه های خود را درباره 
عــدم بازگشــایی اعــالم کــرده و می کنیــم و 
گر  اصرار بر بازگشــایی مــدارس داریــم، اما ا
کان  ستاد ملی کرونا تشخیص دهد که کما
ابتدایی ها باید آموزش را در فضای مجازی 
ادامــه دهنــد، تابــع سیاســت های ســتاد 
ملــی کرونــا هســتیم.« کاظمــی در پاســخ 
بــه اینکــه بنابرایــن دبیرســتانی ها از نیمه 
دوم آبــان بــه مدرســه می رونــد و آمــوزش 
کــرد:  ابتدایی هــا مجــازی اســت، اظهــار 
»آموزش ابتدایی ها فعال مســکوت است، 
نه کســی رد کــرده و نه تاییــد کرده اند؛ فعال 
نگه داشته اند که مطرح شود، در حال کار 

روی آن هستند.«

غیبــت  مدرســه،  در  حضــور  عــدم 
محسوب می شود

سرپرست وزارت آموزش وپرورش درباره 
اینکــه آیــا حضــور در مدرســه اختیــاری 
در  دانش آمــوز  »حضــور  گفــت:  اســت، 
فضــای تعلیم وتربیــت در شــرایط عــادی 
هم این گونه است که نمی توانیم والدین 
را مجبــور کنیــم فرزندشــان را به مدرســه 
را در چارچــوب  مــدارس  مــا  بفرســتند. 
الگــوی طراحــی شــده بــاز می کنیــم و بــا 
دانش آمــوز همان رفتــاری را داریــم که در 
گــر دانش آمــوزی  ایــام حضــور داشــتیم. ا
در مدرســه حضــور نیابــد قطعــا غیبــت 
از  »بخشــی  کــرد:  بیــان  او  می خــورد.« 
مجــازی  بخشــی  و  حضــوری  درس هــا 
ارایه می شــود و آن کســی که حضور نیابد 
برایــش غیبــت محســوب و از بخشــی از 

درس ها محروم می ماند.«

خبر۳
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کیوسک۳

نیویورک تایمز
عکس یــک نیویورک تایمــز نمایــی از بیت المقــدس را 
نشــان می دهد با ایــن توضیح که این شــهر ماننــد تمام 
زمین های اشغالی اسراییل زیستگاه انسان های مختلف 
گر اعــراب به  با ملیت هــا و ریشــه های متفــاوت اســت و ا
دنبال سرزمین خود هستند، یهودیان هم همین طورند. 
این گــزارش بــا تیتر »ســرزمین قســم خورده چه کســی؟« 

گشتی در مناطق جدا افتاده سرزمین های اشغالی دارد.

دیلی میل
ریشــی  دســتمزد  »افزایــش  دیلی میــل  اصلــی  تیتــر 
ک، وزیر دارایی بریتانیا برای 7میلیون نفر« اســت،  ســونا
اما این ســوال را مطرح کــرده که »چگونه باید هزینــه آن را 
بپردازیم؟« ایــن روزنامه می گوید دریافتــی حقوق حدود 
۵.6میلیون کارمند از جمله پرستاران، معلمان و اعضای 

نیروهای مسلح افزایش خواهد داشت.

گاردین
گاردین پیشتاز طرح لغو تعلیق دستمزد بخش دولتی 
اســت کــه بــه اذعــان ایــن روزنامــه »در بحبوحــه بحــران 
هزینه هــای زندگی« قرار اســت صورت بگیرد. ایــن گزارش 
می گوید اقتصاددانان هشــدار داده اند کــه این اقدامات 
»افزایش تورم و کاهش اعتبار جهانی را جبران نمی کند«. 
گر  صفحه اول همچنین تصویــر و نقل قول هایی از افشــا
گــن را نشــان می دهــد کــه روز  فیس بــوک فرانســیس ها
دوشــنبه شــواهدی دربــاره غــول فنــاوری بــه نمایندگان 

مجلس ارایه کرده است.

 »مرد باشید رئیس پدافند غیرعامل رو مواخذه کنید. بابتش نسبت به اتفاقات افتاده به مردم 
گه  بنزین ســهمیه ای بدید)جبرانی( تا مردم هر مزخرفی رو بابــت گرونی بنزین تکرار نکنن.« یا»ا
پمپ #بنزین هک بشــه، یعنی تو پمپ بنزین دیگه صحبت کردن با موبایل و بوق زدن اشــکالی 
نداره.« یا»اسنپ گرفتم راننده گفت کل کارت سوخت ها جایگاه رو قیچی کردن و کارت خودتم 
نمیذارن استفاده کنی فقط بنزین 3 تومنی هســت.پ.ن: 70 تومن یه ریزه مسیر شد.قیمتا رو 
هم برده باال اســنپ.« یا»#وزیر_کشــور  میگه در  حال حاضر مشــکلی وجود ندارد و توزیع بنزین 
به صورت دســتی در حال انجام است.«صداوســیما میگه تمام پمپ بنزین هــا تعطیل و عرضه 
سوخت حتی به صورت آزاد هم امکانپذیر نیست.فی الواقع هنوز خودشون نمی دونند چه خبره 
و چه باید کرد!« یا»اونایی که هرچی میشــد میرفتن تو صف پمپ بنزین ایــن روزو دیده بودن.« 
یا»صبح زود قبل رفتن سرکار به دلیلی حس کردم باید بنزین بزنم االن خبردار شدم سیستم های 

#بنزین رو هک کردند. االن احساس  خوش شانسی می کنم!« 
»زمان بازگشــایی مدارس تغییــر کرد.سرپرســت وزارت آموزش وپرورش از تغییر زمان بازگشــایی 
مدارس خبر داد و گفت: فرآیند بازگشــایی مدارس شــهری از 15 آبان تا یکم آذر انجام می شود.« 
یا»از بس مصاحبه های متفاوت درباره #بازگشایی_مدارس دیده ایم؛ حقیقتا گیج شده ایم! این 
چه اوضاع و احوالی اســت؟!« یا»از قول یکی از مســئولین #آموزش_و_پــرورش بعد از کلی تهدید 
گوش  گر ما مســئول #بازگشــایی_مدارس هســتیم؛مردم #باید بــه حرف ما نقل کردن که گفته:ا
کنند.بزرگوار فکر می کند معلم کالس اول است و ملت هم نودبستانی که بخواهند تا دستشویی 
رفتن را از او اجازه بگیرند.شما نهایتا نوکر مردمید.« یا»تعویق قطره چکانی #بازگشایی _مدارس 
در یــک وزارتخانــه ُپــر هرج ومــرج؛ از آبــان بــه آذرماه.معــاون پارلمانی رئیســی: هفته آینــده وزیر 
آموزش وپرورش تعیین می شــود!« یا»شاخصه های بازگشــایی مدارس: تهویه مناسب، فاصله 
فیزیکی 5/1 متــر و رعایت فاصله ٢5/٢ مترمربع برای هر دانش آمــوز را از جمله موارد مورد توجه 
در آنســت و مدیران مدارس در صورت دارا بودن این موارد می توانند برای بازگشایی درخواست 

دهند و منطقه هم باید این موارد را بررسی کند.«

آذر  اول  تــا  آبــان  نیمــه  از  مــدارس  می دهیــم  قــول 
گشایی شوند و تفاوت بین ۱۰ روز و ۵ روز و یک هفته  باز
گشــایی مدارس را  مهم نیســت و مدیران مــا آمادگی باز

دارند.

آموزش ابتدایی ها فعا مســکوت اســت، نه کســی رد 
ح  کــرده و نه تاییــد کرده اند؛ فعا نگه داشــته اند که مطر

شود، در حال کار روی آن هستند.

بخشــی از درس هــا حضــوری و بخشــی مجــازی ارایــه 
کــه حضــور نیابــد برایــش غیبــت  می شــود و آن کســی 

محسوب و از بخشی از درس ها محروم می ماند.

۱23

#بازگشایی_مدارس#بنزین

عدم حضور در مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، غیبت محسوب می شود

گشایی حضوری مدارس ابتدایی تردید در  باز
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رویداد

مروری بر آثار مهدی سحابی

غبارزدایی از یک هنرمند
رئیــس مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران در 
نشســت خبری نمایشــگاه »مــروری بــر آثار 
مهدی ســحابی« ضمن اشــاره به این نکته 
کــه هــدف از برپایــی ایــن نمایشــگاه ارتقای 
شعور بصری افراد جامعه است، خاطرنشان 
کرد: »آقای سحابی ِدینی است که موزه باید 

خیلی زودتر از اینها ادا می کرده است.«
نشســت خبری نمایشــگاه »مروری بر آثار 
مهدی ســحابی« دیروز، سه شــنبه )چهارم 
آبــان مــاه( در مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران 
برگزار شــد. مژده طباطبایی، کیوریتور بخش 
هنری این نمایشگاه درباره روند شکل گیری 
این پروژه اینچنین اظهار کرد: »از سال ۱3۹۸ 
که بزرگداشــت مهدی ســحابی را با حمایت 
خانواده این هنرمند برگزار کردیم، این پروژه 
شــکل گرفــت و مــا بــرای ایــن نمایشــگاه بــا 
موزه هنرهای معاصر قرارداد بســتیم. پروژه، 
پــروژه عظیمی بــود چــون آقای ســحابی در 
حوزه هــای مختلفــی فعالیت می کردنــد و ما 
هر چقــدر جســت وجو می کردیم، بیشــتر با 
گی های آقای سحابی آشنا  عظمت کار و ویژ

می شدیم.«
طباطبایــی ادامــه داد: »کارهــا از ۱۴ دوره 
کاری مهدی سحابی انتخاب شده است که 
این دوره هــا از ابتدا تا پایان عمــر مدام تکرار 
می شــدند. آقــای ســحابی مجموعه هایش 
را تــا آخــر عمر تکــرار می کــرد و نهایتــا کامل تر 
کتــاب  می شــد، بنابرایــن وقتــی خواســتیم 
را کامــل کنیــم، تصمیــم گرفتیــم تــا بر اســاس 

مجموعه ها کامل کنیم، نه تاریخ.«
کیوریتور بخــش هنری نمایشــگاه »مروری 
بر آثار مهدی سحابی« ضمن اشــاره به این 
نکتــه کــه بــا دریایــی از اطاعــات، منابــع و 
ســواالت بی شــماری در ذهن شــان مواجــه 
شــده اند، اضافه کــرد: »چیزی که کانســپت 
نمایشگاه ما را شکل داد، فعالیت قابل توجه 
آقای سحابی در زمینه ادبیات بود. سیر این 
نمایشگاه عاوه بر آثار عکس آقای سحابی 
آثــار ادبــی ایشــان را نیز شــامل می شــود که 
زحمت بخش ادبی بر عهــده آقای احمدی 
بوده اســت.« به گفتــه طباطبایی همچنین 
از 3۱۰ اثری که از ایــن هنرمند در کتاب چاپ 
شده اســت، ۱26 اثر در موزه هنرهای معاصر 

تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.

شهروند| ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در نشســت خبری 
هفتگی گفــت: »اجــالس وزرای خارجه کشــورهای 
همسایه افغانســتان امروز با حضور وزرای خارجه ۶ 
کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران 
برگزار خواهد شــد. این اجالس به صــورت حضوری 
و بــا حضــور چهــار وزیر خارجــه خواهــد بــود. وزرای 
خارجه چین و روسیه به صورت آنالین خواهند بود، 
اما نمایندگانی از این دو کشور در این اجالس شرکت 

خواهند کرد.
آیت اهلل رئیسی این اجالس را افتتاح خواهند کرد. 
انتظــار ما این اســت که این جلســه تا چند ســاعتی 
به صورت محتوایی ادامه پیدا کند و تالش می کنیم 

که به بیانیه مشترکی دست پیدا کنیم.«
خطیب زاده در ادامه گفت: »این نشست در ادامه 
ابتکاری اســت که انجام شــد و به صورت مجازی در 
کشورهای همسایه افغانستان برگزار شد. در اجالس 
گیر در افغانستان شکل  اول توافق شد که دولت فرا
گیــرد. ایران طــی چهــار دهه گذشــته در کنــار مردم 
افغانســتان بوده و تمام تالش خود را کرده اســت که 

به عنوان همسایه موثر در کنار آنها باشد.
تحــوالت اخیــر در افغانســتان مــوج جدیــدی از 
بی جاشدگان و پناهجویان را ایجاد کرد و برای ایران 
که تحــت تحریم اســت، ســختی هایی را ایجــاد کرد. 
ایــران بزرگ ترین جمعیــت آوارگان افغانســتانی را در 

خود جای داده است.
آنچــه مــا امــروز در افغانســتان می بینیــم همــراه 
بــا نگرانی هــا و مالحظاتــی و در عین حــال همــراه بــا 
امیدهایی است که ما بدون دخالت خارجی شاهد 

گیر باشیم. یک سازوکار فرا
بــرای مــا مــردم افغانســتان و پاسداشــت حقــوق 
افغانســتان  امــروز  اســت.  اول  اولویــت  آن  مــردم 
شــاهد نابســامانی هایی اســت. مــردم افغانســتان 
مشــکالت اقتصــادی دارنــد، مــا تــالش کرده ایــم که 
روابط اقتصــادی خود را کاهش ندهیم. متاســفانه 
نگرانی بسیار جدی برای رشد خشونت تروریسم در 

افغانستان وجود دارد.«
برخــی  بــه  اشــاره  بــا  وزارت خارجــه  ســخنگوی 
ناامنی  ها در افغانستان گفت: »بمب گذاری هایی که 
در قندوز و قندهار شاهد بودیم، بسیار نگران کننده 

اســت. تالش خواهد شــد که با کمک همه ما از این 
دوران گذار به سالمتی مردم افغانستان عبور کنند.

نشســت افغانســتان بــا هــدف تشــریک مســاعی 
کشــورهای همســایه افغانستان تشــکیل می شود. 
نشست تهران مجمعی خواهد بود برای مشارکت و 
همراهی که در آن کشــورها به جای رقابت، به دنبال 
مساعی و همکاری برای آینده افغانستان کار کنند. 
هیچ کســی حق ندارد کــه دربــاره آینده افغانســتان 
تصمیم بگیــرد، تصمیم با مردم  افغانســتان اســت. 
راه حل افغانی برای مشکل افغانستان چیزی است 

که همه باید به دنبال آن باشیم.«
دبیــرکل  »فــردا  گفــت:  همچنیــن  خطیــب زاده 
ســازمان ملل متحد هم پیامی درباره این نشســت 
خواهد داشــت و حمایت خود را از ایــن ابتکار اعالم 

خواهد کرد.
آنچه که به عنوان فرار فاجعه بار آمریکا از افغانستان 
می بینیــم که بعــد از دو دهــه خشــونت و تخریب در 
ک نظر دارند  افغانستان رخ داده است، برخی اشترا
که این ریشه بسیاری از نابسامانی ها در افغانستان 
اســت. البتــه آسیب شناســی، بخشــی از پرداختــن 
به راه حــل خواهد بــود، نه همــه آن. آنچه کــه مردم 
افغانستان از کشورهایی مثل ایران انتظار دارند این 

است که کمک کنند که اراده آنها محقق شود.
کمه افغانســتان  تصــورم این اســت کــه هیــأت حا
باید گوش شــنوایی بــرای شــنیدن خواســت مردم 
افغانســتان داشــته باشــد، در این صــورت می تواند 
کمه، مسئول نشان دهد. خود را به عنوان هیأت حا

سازوکار اجالس وزرای خارجه کشورهای همسایه 
این گونه اســت کــه باید با اجمــاع، اقدامــات صورت 
گیــرد. مــا درخواســت هایی را از داخل افغانســتان و 
خــارج از آن و کنشــگران بین المللــی داشــته ایم، اما 
از آنجایی که ســازوکار اجماعی اســت، این مســائل 
فردا بررسی می شود تا در نشست بعدی که در پکن 
اســت، مســأله حضور برخی از آنها بررســی شــود. در 
نشســت اول روســیه حضور نداشــت و درخواســت 
کرد کــه بــه ایــن ســازوکار بپیونــدد. این درخواســت 
در نشســت اول مطــرح و بررســی و موافقــت شــد و 
در نشســت دوم روســیه بــه نشســت ملحــق شــد. 
درخواســت شــرکت دیگــران هــم در نشســت فــردا 

بررسی می شود.«

عکس خبر۳

 نرخ انواع
 سودهای بانکی 

بانک مرکزی در گزارشی نرخ 
انواع سود بانکی از جمله 

نرخ سود علی الحساب 
سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار و نرخ سود انواع 

تسهیالت در بانک های 
دولتی و غیردولتی را اعالم 

کرد. به گزارش ایسنا، مشتریان 
بانک ها می توانند سپرده های 

خود را در بانک ها بگذارند 
و از محل سپرده گذاری خود 
سود دریافت کنند که به این 

سپرده گذاری، سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار 

گفته می شود که نرخ سود 
علی الحساب آن در بانک های 

دولتی و غیردولتی از نوع عادی 
 و ویژه آن به ترتیب

 ۱۴  - ۱۲ -۱۰  درصد است. 
عالوه بر این، نرخ سود 

سپرده های سرمایه گذاری 
یک ساله و دوساله نیز ۱۶ و 

۱۸درصد است. در این بین، 
الزم به ذکر است که مبنای 
محاسبه سود سپرده های 

سرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی حداقل مانده حساب 

 ، در ماه است. از سوی دیگر
نرخ سود تسهیالت صنعت 

و معدن، کشاورزی، بازرگانی، 
خدمات و متفرقه، صادرات 

در بانک های دولتی به ترتیب 
۱۸، ۱۵ و ۱۸، ۱۸، ۱۸درصد 
است. همچنین، نرخ سود 

تسهیالت ساختمان و مسکن 
شامل حساب های صندوق 

پس انداز مسکن، خانه 
اولی ها، ساخت مسکن 
و جوانان در بانک های 

دولتی معادل ۱۱_۶ درصد 
است. طبق این گزارش، نرخ 
سود اوراق گواهی حق تقدم 

استفاده از تسهیالت مسکن  و 
تسهیالت بدون سپرده مسکن 

نیز ۱۸_۱۷.۵درصد اعالم 
شده که نرخ سود تسهیالت 

در بانک های غیردولتی و 
موسسات اعتباری غیربانکی 

۱۸درصد است.

تسنیم- مراســم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی 
سازمان جهانی بهداشت)WHO( در جمهوری اسامی ایران با موضوع 
پروژه گســترش ظرفیت نظام ســامت در مقابله با بحران کرونا کووید)۱۹ 
کاماتســئو  )COVID-  از طریق تامین تجهیزات پزشــکی با حضور هیروتا
کاردار سفارت ژاپن در ایران، سیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی 
بهداشــت در ایــران و محمدحســین نیکنــام مدیــرکل روابــط بیــن الملل 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی صبح دیروز سه شــنبه ۴ آبان 

۱۴۰۰ در دفتر سازمان جهانی بهداشت برگزار شد.

ایرنا- کشت محصول زعفران تاثیر قابل توجهی در زندگی روستانشینان 
منطقــه شــرق اســتان گلســتان بــه ویــژه دو شهرســتان آزادشــهر و رامیــان 
گذاشــته و مهاجرت در این روستا معکوس شده و بســیاری برای کار به این 

مناطق عزیمت می کنند.

عددخبر۳ چهره روز۳

حســین امیر عبداللهیان ظهر روز سه شنبه بعد 
کســتانی خود در  از رایزنــی و گفت وگــو با همتــای پا
یک نشست مطبوعاتی مشترک با محمود قریشی 
اظهــار کــرد: »در جریــان رایزنــی و گفت وگــو بــا وزیر 
کستان گفت وگوهای مهمی درخصوص  خارجه پا
آخریــن تحوالت افغانســتان داشــتیم. مــا تحوالت 

افغانستان را با دقت دنبال می کنیم.«
وزیر خارجه کشــورمان با بیان اینکه ما معتقدیم 
گیر با حضور همه اقوام و گروه ها  تشــکیل دولت فرا

در افغانســتان مهم تریــن راهــکار سیاســی پیــش روی مــا برای حــل وضعیت 
کنونــی در افغانســتان اســت، گفت: »مــا با تمامــی طرف هــا در افغانســتان در 
کمه  تماس هســتیم. این تماس هــا را دنبــال می کنیم و نســبت به هیــأت حا
سرپرســتی موقت افغانستان تماس ها و مشــورت های امنیتی ایران با آنها در 

جریان است.«
او ادامــه داد: »در عیــن حــال بــرای کمــک بــه افغانســتان بــا برون رفــت از 
وضعیــت کنونی تمــام گذرگاه های مرزی ما بــرای تجارت و ارســال کمک های 
انسان دوستانه باز است و تالش داریم که ارســال کمک های انسان دوستانه 

به افغانستان را تسهیل کنیم و از ظرفیتی که وجود دارد، استفاده کنیم.«
کیــد بر اینکه ما به همــکاری تجاری  این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان با تا

بخش هــای  در  افغانســتان  بــا  اقتصادی مــان  و 
مختلــف ادامــه می دهیــم، گفــت: »مــا معتقدیــم 
مــردم  بــه  انسان دوســتانه  کمک هــای  ارســال 
افغانســتان و ارایــه کمک هــای اقتصــادی در ایــن 
باعــث می شــود  آســتانه فصــل ســرما  در  زمینــه 
کــه بــا مــوج کمتــری از آوارگان بــه ســمت مرزهــای 
کشــورهای همســایه روبــه رو شــویم.« او بــا بیــان 
اینکــه در ایــن زمینــه کشــورهای همســایه در این 
چارچــوب همکاری های خــود را ادامــه می دهند، 
کمــه سرپرســتی افغانســتان را بــه  گفــت: »در همیــن راســتا بایــد هیــأت حا
انجام مســئولیت هایش در ایجــاد صلح و امنیت در این کشــور تشــویق و آنها 
را متوجــه این مســئولیت کنیــم.«  وزیــر خارجه کشــورمان همچنین بــا بیان 
کســتان این توافق صورت  اینکــه در جریان رایزنی های امــروز با وزیر خارجه پا
گرفت کــه در نشســت وزرای خارجه کشــورهای همســایه افغانســتان که فردا 
در تهران برگزار می شــود، پیام واحدی برای مردم افغانستان، جامعه جهانی 
کمه سرپرســتی موقت افغانستان داشته باشــیم و تالش کنیم که  و هیأت حا
با ادبیات و درک مشــترک برای برون رفت از وضعیت کنونــی به تالش هایمان 
ادامه دهیم، تصریح کرد: »در بخشی دیگر از رایزنی های امروز در مورد ارتقای 

همکاری های دو کشور در حوزه های سیاسی و تجاری صحبت شد.«

اینفوگرافی۳خبر۳
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باشــگاه خبرنگاران جوان- روستای شــاه می لرزان از بکرترین جاهایی 
است که در گیان باقی مانده و زندگی در این روستا هنوز به راه و روش های 
قدیمی در حال ســپری شدن است. این روســتا با حدود 2۴۰ نفر جمعیت 
از توابع بخــش ٌخطبه ســرای تالش در اســتان گیان اســت که در آغــاز راه 
ع برنج و مرکبات فراوان دیده می شــود. سقف خانه های این روستا با  مزار
سفال پوشانده شده است. عبور رودخانه، دره ای فراخ و عمیق، درختان 
تنومنــد، ســتیغ های قله های مقابــل و تنــوع رنــگ در جنگل مناظــر بکر و 

جذابی را در محور به وجود آورده است.

گذشــته بــه علــت اختــال در ســامانه  باشــگاه خبرنــگاران جــوان| روز
هوشــمند ســوخت، توزیع بنزین در جایگاه های ســوخت سراســر کشــور 

قطع  شد.

کستان چه گذشت؟ در نشست مطبوعاتی با وزیر خارجه پا

امیرعبداللهیان: با تمامی طرف ها در افغانستان در تماس هستیم

دومین نشست همسایگان افغانستان 
امروز در تهران برگزار می شود

خطیب زاده: آیت اهلل رئیسی اجاس تهران درباره افغانستان را افتتاح می کند


