
  فعال حقوق کودکان
جعفر ابراهیمی 

و  پژوهش  سازمان  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون 
ثبت  از  جزئیاتی  اعالم  ضمن  تازگی  به  آموزشی  برنامه ریزی 
سفارش کتب درسی، قیمت پشت جلد کتب درسی برای  
کرد. براساس این اعالم  را اعالم  سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
قیمت کتب درسی نسبت به  سال قبل گران تر شده است. 
امسال دومین سالی است که آموزش وپرورش رأسا در تمام 
مقاطع اقدام به ثبت نام و فروش کتاب می کند. در اطالعیه 
این وزارتخانه آمده است که خرید کتاب می تواند به صورت 
توسط  ثبت نام  گروهی  از  منظور  باشد،  گروهی  یا  فردی 
و  پایه  به  توجه  با  کتاب ها  قیمت  است.  مدارس  مدیران 
کتاب های  قیمت  مثال  به عنوان  است،  متفاوت  مقطع 
درسی در دوره ابتدایی برای پایه اول ۲۴ هزار تومان و برای پایه 
ششم ابتدایی ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.  در  سال تحصیلی 
از  دانش آموز  8 میلیون و196 هزار  وزارتخانه  آمار  بنابر  جاری 
14 میلیون و 600 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول 

تحصیل هستند و اگر میانگین قیمت کتاب را 29 هزار تومان 
برای هر دانش آموز فرض کنیم، در مجموع دولت از فروش 
کتاب 237 میلیارد و 684 میلیون تومان درآمد دارد که البته 
بخشی از آن بابت مراحل تهیه و چاپ کتاب هزینه می شود. 
اما یادمان باشد دولت عمال کتاب را پیش فروش می کند. در 
این شرایط سوال اینجاست که وقتی قرار است کتاب پنج ماه 
دیگر به دست دانش آموزان برسد، چه اصراری وجود دارد که 
در شرایط شیوع ویروس کرونا این فشار به خانواده ها برای 
پرداخت پول کتاب به وجود بیاید؟ جالب این  است که در  
از کتاب های دانش آموزان  سال تحصیلی گذشته تعدادی 
دست شان  به  آخر  سال  تا  کامپیوتر  برنامه نویسی  رشته 
نرسید و معلمان به آنان جزوه دادند و پول هم بازگردانده 
با ثبت نام در  گذشته دانش آموزان می توانستند  نشد. در 
فروشگاه های محله، کتاب را سفارش دهند، در این میان 
حداقل سودی هم به فروشگاه های لوازم التحریر و کتاب 
می رسید. اگر پولی شدن کتاب را بخشی از فرآیند کاالیی شدن 
آموزش بدانیم، در این صورت فروش کتاب  و پولی شدن 
این  از فرآیند سود محوری  آموزش وپرورش بخشی  توسط 
آموزش  کاالیی شدن  از  نشانه هایی  اینها  است.  وزارتخانه 

به شمار می رود. 

 »نه« چین و روسیه
یکا به بندبازی برجامی آمر

 زنان در نظام سالمت
 نابرابری بیشتری لمس می کنند

یر قرمز جرایم آژ

رعایت پروتکل های بهداشتی 
الزمه رسیدن به شرایط سفید

 ۲۱ هزار بسته بهداشتی
میان بیماران صعب العالج 
یع می شود توز

 گفت و گوی »شهروند«
با علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی

ع جرایم  »شهروند« از رشد 4 درصدی وقو
در بحران کرونا گزارش می دهد

رئیس جمهوری در جلسه روسای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:  

3 حه
صف

7 حه
صف

۲ حه
صف

8 حه
صف

۱0 حه
صف

یادداشت

 دستورهای مهم روحانیدرباره فروش کتب درسی 
به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت

خبر

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست  با  گفت وگو  در  رئیس جمهوری 
، متخصص، باتجربه و جوان، تالش خود را بر  دستور داد با انتخاب نیروهای دلسوز
مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، جهش تولید، 

کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب وکار متمرکز کند.
به گزارش ایسنا، روحانی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق در مدیریت بازار 
برای تأمین کاالهای ضروری مردم افزود: »رصد دائمی بازار در جهت تأمین کاالهای 
اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه و تقاضا قطعا نقشی اساسی در مدیریت 
قیمت ها خواهد داشت. همچنین باید برای رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان 
کارخانه ها در تأمین مواد اولیه به جدیت تالش کرد.« رئیس جمهوری با بیان اینکه 
برای تسریع در تحقق موارد ذکرشده در حکم سرپرستی باید برنامه ریزی دقیق 
انجام گیرد، به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: »در همین راستا 
طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای 
مردم کامال آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای داللی و واسطه گری، خودرو 
با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد. این مسیر باید به 
گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دالالن در تعیین 
قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و 
قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.« 
روحانی تأکید کرد: »به هیچ وجه از سوی مردم و مسئوالن قابل تحمل نخواهد بود 
که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با 
قیمتی گزاف به دست مردم برسد.« رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت تالش در 
اولیه  برای تأمین مواد  کارخانه ها  جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان 
تأکیدکرد و اظهار داشت: »تأمین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه ای ویژه برای 
تولیدکنندگان  و  صنعت کاران  نیاز  رفع  در  و  تلقی  تولید  جهش  شعار  تحقق 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و تالش کنید.« روحانی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به 
جهش تولید اظهارداشت: »باید با ارتباط موثر با صنعت گران، تولیدکنندگان و 
صاحبان کسب وکار و صادرکنندگان، حوزه تولید بیش از پیش تقویت و شعار 
جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار باید به گونه ای باشد که مردم 

تأثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.« 
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محیط بانان در تیررس شکارچیان

 محیط بان گتوند پس از قطع پایش به »شهروند« گفت:
۱5پا برایم حکم بال پرنده را داشت حه

صف

یزش بورس وجود دارد خطر ر
5 حه

صف

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: ضاربان شناسایی شده اند
و خبر دستگیری آنها به  زودی اطالع رسانی می شود
 محمد الوندی، محیط بان پارک ملی کرخه: وقتی پاسگاهی در منطقه ای احداث می شود
باید ضوابط ایمنی اش فراهم شود اما بیشتر پاسگاه ها با یک یا دو نیرو سر می  کنند

مقصود فراستخواه در نشست درس  گفتارهای زیست اخالقی:

باید امید را تجربه کنیم
9 حه

صف

یوسف هدایتی/ایرنا

ســه ماه اســت کــه اخبــار تلــخ کرونــا بــر زندگــی مــا ســایه ســنگینی انداختــه امــا زندگــی 
ادامــه دارد. ایــن را کوشــش کســانی از میــان مــا نشــان می دهــد کــه بــرای ســازگاری 
بــا شــرایط جدیــد امــا و اگــر نمی کننــد. مهــدی گرامی پــور معلــم اهــل آســتارا یکــی از 
ــبکه  ــه ش ــند« ب ــتای »مش ــوزان روس ــتن دانش آم ــت. دسترسی نداش ــن آدم هاس همی
پیام رســان شــاد باعــث شــد ایــن معلــم بــا رعایــت فاصله گــذاری فیزیکــی بــه آنهــا درس 

بدهــد.    

داســـتــان جـلـــــد


