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گروه خبر :مدیرکل هواشناسی مازندران از وقوع بارشهای باران و برف و احتمال
جاری شدن روان آبها و آبگرفتگی معابر به شهروندان و کشاورزان استان هشدار داد.
رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران ،گفت :با توجه به نفوذ سامانه بارشی از امروز ابتدا در
مناطق غربی و سپس بتدریج مناطق مرکزی و شرقی استان شاهد بارندگی ،وزش باد و
مواج شدن دریا خواهیم بود .وی با بیان اینکه مناطق مرتفع استان مه آلود گاهی همراه
با بارش برف پیش بینی میشود ،افزود :بارشها در نیمه غربی استان از شدت بیشتری

احتمال آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست
همراه است و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نیست .مدیرکل هواشناسی
مازندران گفت :بارندگی همراه با کاهش دما تا پایان روز چهارشنبه در استان ادامه خواهد
داشت .رضوی افزود :آسمان استان در روزهای پنجشنبه و جمعه نیمه ابری همراه با
افزایش تدریجی ابر و در مناطق غربی احتمال بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی
میشود .احمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز گفت :دامداران هنگام
رعد و برق و بارش دامهای خود را در مکانهای امن نگهداری کنند .وی به شهرداریها

توصیه کرد ضمن بازدید و پاکسازی جویهای آب نسبت به هرس و قطع شاخههای
اضافی درختان اقدام کنند .احمدی گفت :ماهیگیری ،قایقرانی و شنا نیز به دلیل مواج بودن
دریا ممنوع است .مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از مسافران و همشهریان
خواست ،هنگام بارشهای رگباری از تردد و اطراق در حاشیه رودخانهها و مسیر آبراهها
خودداری کنند .باران و سیالب  ۱۳و  ۱۴مهر ماه امسال در مازندران حدود  ۷هزار میلیارد
ریال به زیرساخت ها ،واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزی مازندران خسارت وارد کرد.

با حضور سفرای  9کشور عضو اکو

سرمقاله

اینگونه جلوی یک «قلدر»
نمیایستند

خیلی از تولیدات داخلی به مشکل برخورد کردهاند و به
یزند و هر
خاطر نبود برخی کاالها ،چرخ تولیدشان لنگ م 
لحظه احتمال دارد ُمهر تعطیلی به پیشانی کارشان بخورد.
از طرفداران لباسهای ایرانی هستم و دیروز برای خرید به
یکی از فروشگاههایی که لباس ایرانی میفروشند رفتم .بعد از
ورود به مغازه دیدم ،لباسها زنانه است و هیچ لباس مردانهای
در فروشگاه وجود ندارد .از فروشنده پرسیدم پس لباسهای
مردانهتان کجاست؟ گفت مواد اولیه کم داریم و به خاطر
همین دیگر لباس مردانه تولید نمیکنیم! مگر این لباسها
ایرانی نبود؟ مگر مواد آن داخلی نیست؟ پس چرا باید کم
بیاید؟ این چگونه تولید ملی است که با تحریمها به مشکل
میخورد؟ نه تنها این لباسها بلکه خیلی از تولیدات داخلی هم
به مشکل برخورد کردهاند و به خاطر نبود برخی کاالها ،چرخ
یزند و هر لحظه احتمال دارد ُمهر تعطیلی
تولیدشان لنگ م 
به پیشانی کارشان بخورد .بله ،همه ما باید سعی کنیم از تولید
داخلی حمایت کنیم .تولیدی که باعث میشود اشتغال ایجاد
شود و چرخ زندگی بچرخد اما این بدان معنا نیست که چشم
خود را به روی جهان ببندیم .بسیاری از شرکتهای بزرگ
جهان هم به تنهایی و با اتکا به نیرو ومواد داخلی نمیتوانند به
خوبی کار کنند .برخی از موادهای اولیه در داخل ایران تولید
نمیشود یا اصال وجود ندارد .برخی دستگاهها در کشور وجود
ندارد و باید از خارج وارد شود و این یعنی اینکه ما باید برای
چرخیدن چرخهای اقتصاد با جهان رابطه داشته باشیم .هیچ
کشوری در جهان را پیدا نمیکنید که همه چیزش را خودش
تولید کند .همه به هم واسطه هستیم .هیچ وقت به تنهایی
نمیشود در این جهان بزرگ زندگی کرد .نگاه کنید ،قلدری
در ینگه دنیا تصمیم میگیرد از برجام خارج و ایران را تحریم
کند .با تصمیم او اقتصاد ایران وارد شوک میشود و تقریبا
همه چیز به هم میخورد .واقعا اگر ما در سالهای گذشته
برای چرخیدن چرخهای اقتصاد ایران تصمیمهای درست
میگرفتیم و درهای کشور را به روی تولید کنندگان بزرگ
جهان باز میکردیم امروز مشکلی بابت تحریمهای آمریکا
نداشتیم .برخی شرکتها بعد از برجام به ایران آمدند و به
کمک تولید ایران شتافتند اما بعد از خروج آمریکا از توافق
هستهای و تهدید به تحریم این شرکتها ،آنها از ایران خارج
شدند چون سودی نصیبشان نمیشد .اگر مثال سابقه حضور
آنها در ایران  20سال بود دیگر حاضر نبودند به راحتی ایران
را ترک کنند چون از نظر اقتصادی دچار ضرر میشدند.
کشورهای مثل آمریکا و عربستان خیرخواه ایران نیستند اما
روا نیست در ایران میان خودمان هم تصمیماتی بگیریم که به
ضرر کشور باشد.تصمیم اخیر شورای نگهبان برای رد CFT
آنهم درست زمانی که آمریکا پایش را بر روی گلوی ایران
گذاشته است نمونهای از این رفتارهاست .اروپا این روزها دل
به دل ایران داده است و در برابر تصمیمات آمریکا ایستاده
است .تصمیمات مانند نظر شورای نگهان میتواند اروپا را به
دامن آمریکا سوق دهد .حمایت از کاال و تولید ملی وظیفه همه
ماست اما این بدان معنا نیست که دیگر پشتمان را به جهان
کنیم و به آنها بگوییم ما هیچ احتیاجی به شما نداریم.
مصطفی داننده

خبر
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری مازندران :

سایت نیما یوشیج در سالروز تولدش
رونمایی میشود

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران
از رونمایی سایت نیما یوشیج در جشنواره داروک ،نکوداشت
مردمی یکصد و بیست و یکمین سالروز تولد نیما خبر داد.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری مازندران،سیفاهلل فرزانه با اشاره به برگزاری
نکوداشت نیما یوشیج تحت عنوان جشنواره داروک در 18
آبان امسال اظهار داشت :این سایت توسط انجمن دوستداران
نیما یوشیج به انتشار ،تحلیل و بررسی آثار نیما و شاعران
سبک نیمایی و آیینها و فرهنگ طبری میپردازد .وی
به حضور شاعران ،نویسندگان و اساتیدی که در زمینه
نیماشناسی و آیینهای مازنی فعالیت دارند در این روز اشاره
کرد و افزود :نیما به عنوان یکی از مفاخر ملی و جهانی،
ظرفیت مهم فرهنگی در حوزه گردشگری شهرستان نور به
شمار می آید .فرزانه با اشاره به اینکه برگزاری جشنوارههای
ادبی از جمله فعالیتهای گردشگری فرهنگی است ،تصریح
کرد :در این نوع از گردشگری ،انگیزه محوری گردشگران
بازدید از مکانها و آثاری است که به زندگی و کار شاعران،
ادب ،نویسندگان یا هنرمندان مرتبط است .وی یادآور شد:
گردشگری ادبی که در واقع زیرشاخه گردشگری فرهنگی
محسوب میشود ضمن ایجاد فضای مفرح برای گردشگران
اطالعات و دانش زیادی در زمینه تاریخ،فرهنگ ،ادب و هنر
کشور در اختیار گردشگران قرار میدهد .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت :مقبرهها
و آرامگاههای فراوانی در سرتاسر مازندران وجود دارد که هر
کدام به تنهایی میتواند به قطب گردشگری فرهنگی در
کشور تبدیل شود .وی با بیان اینکه گردشگری ادبی میتواند
درآمد باالیی داشته باشد و در مقابل کمترین تعارض را با
محیط اطراف خودش ایجاد میکند ،گفت :گردشگری ادبی
از یک طرف درآمد سرشاری برای اقتصاد محلی و از طرف
دیگر نقش بهسزایی در اقتصاد کالن گردشگری کشوردارد و
از آن میتوان برای شناساندن و حفظ آثار ادبی و نوشتههای
به جا مانده از تاریخ پرافتخار کشور استفاده کرد.

دویست و سی و چهارمین نشست شورای نمایندگان دائم سازمان اکو
در ساری گشایش یافت

گروه اقتصادی :قطار گردشگری حامل سفرا
و نمایندگان دائم کشورهای عضو اکو به ایستگاه
مازندران رسید.
قطار گردشگری حامل سفرا ،نمایندگان دائم
کشورهای عضو اکو ،مدیران ارشاد وزارت
خارجه و مسئوالن راه آهن جمهوری اسالمی
ایران بعدازظهر دوشنبه به ساری مرکز استان
مازندران رسید.
نمایندگان کشورهای عضو اکو برای شرکت
در دویست و سی و چهارمین نشست شورای
نمایندگان دائم اکو که شامگاه دوشنبه افتتاح
شد با قطار به مازندران سفر کرده اند ،در
راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و تبیین
نقش و جایگاه استان مازندران دویست و سی
و چهارمین نشست شورای نمایندگان دائم اکو با
میزبانی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در شهر
ساری برگزار می شود.
در این نشست هیئت  ۴۵نفر متشکل از دبیرکل
و اعضای دبیرخانه سازمان اکو و سفرای ۹
کشور عضو اکو  ،مدیران ارشد وزارت امور
خارجه و نیز راه آهن جمهوری اسالمی
ایران شرکت خواهند کرد و هیئت هایی از
کشورهای افغانستان،آذربایجان ،قزاقستان،
جمهوری اسالمی ایران ،قرقیزستان ،پاکستان،

تاجیکستان ،ترکیه ،ترکمنستان و ازبکستان در
این نشست حضور دارند.
سفرای  9کشور عضو اکو به مازندران
آمدند
در همین رابطه عصر دیروز دویست و سی و
چهارمین نشست شورای نمایندگان دائم سازمان
اکو در ساری گشایش یافت.
نشست شورای نمایندگان دائم سازمان اکو با
حضور هادی سلیمانپور دبیرکل این سازمان
و سخنرانی احمد حسین زادگان سرپرست
استانداری مازندران در ساری گشایش یافت.
مجید بیزمارک مدیرکل امور بینالمللی محیط
زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه به
نمایندگی از جمهوری اسالمی در این نشست
حضور یافت.
سفرای کشور عضو اکو که با یک رام قطار ‹ وی
آی پی› از تهران به ساری آمدند ،در بین راه از
ایستگاه راه آهن فیروزکوه ،پل ورسک و ایستگاه
شیرگاه بازدید کردند.
اکو نام اختصاری سازمان همکاری اقتصادی
است که سال  1948با عضویت سه کشور ایران،
ترکیه و پاکستان اعالم موجودیت کرد و هدف
آن نیز اعتالی سطح زندگی اقتصادی مردم
منطقه بود.

این سازمان در سال  1992با پذیرش کشورهای
افغانستان ،تاجیکستان ،آذربایجان ،ازبکستان،
ترکمنستان ،قزاقستان و قرقیزستان بزرگ تر
و ساختارهای جدیدی هم برای آن تعریف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار مازندران ،هدف از نشست شورای
نمایندگان دائم اکو در این استان را تقویت
دیپلماسی اقتصادی و تبیین نقش و جایگاه این
خطه شمال کشور برای اعضای این سازمان
اعالم کرد.
حسن خیریانپور گفت که نشست شورای
نمایندگان دایم سازمان همکاری اقتصادی اکو
در ساری  2روزه است که عالوه بر نشست
اعضاء با دبیرکل  ،بازدید از بنادر و دریانوردی
و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد را هم شامل می
شود.
سازمان اکو دارای تشکیالت مختلف از جمله
نشست سران ،شورای وزیران ،شورای نمایندگان
دائم و شورای برنامه ریزی منطقه ای است.
نشست شورای سران هر  2سال یک بار برای
ی شود و
اتخاذ رهنمودهای کلی برگزار م 
شورای وزیران که باالترین رکن تصمیمگیری
و سیاستگذاری سازمان است ،سالی یک بار
تشکیل جلسه میدهد.

شورای نمایندگان دائم بازوی اجرایی شورای
وزیران است و هر ماه در سطح سفرا عمدتا در
تهران تشکیل جلسه میدهد و تنها در صورتی
که نیازمند شناخت ظرفیت های منطقه ای
باشد نشست خود را به مناطق مختلف کشور
می کشاند .پیش از این شورای نمایندگان دائم
اکو نشست هایش را در استان گیالن و بوشهر
برگزار کرده بود و مازندران سومین استان کشور
است که نشست این شورای در آن برگزار می
شود .سازمان همکاری اقتصادی اکو با داشتن
 18.4درصد مساحت آسیا و  458میلیون جمعیت
حجم مبادالت تجاری این کشورها با دنیادر سال
به  668میلیارد دالر می رسد که بیشترین حجم
تجاری مربوط به کشورهای ترکیه و جمهوری
اسالمی ایران است.
طبق اساسنامه این سازمان ،اکو برای بهبود
شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو
تالش میکند و برای حذف تدریجی موانع
تجاری در این منطقه فعالیت دارد.
باتوجه به اینکه برگزاری دویست و سی و
چهارمین نشست شورای نمایندگان دائم سازمان
اکو در ساری تا ساعات پایانی روز گذشته به
طول انجامید لذا مشروح گزارش این نشست در
شماره آتی روزنامه چاپ خواهد شد.

آیتا ...معلمی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری:

وزارتخانه ملک شخصی دولت و رئیس جمهور نیست
گروه سیاسی :نماینده مردم مازندران در
مجلس خبرگان رهبری گفت :در برخی موارد ما
دچار مالحظه هستیم که دچار خسارت میشویم؛
بعنوان مثال سه ماه دو وزارتخانه با سرپرستی
اداره شدند و این یعنی به کشور خسارت وارد
شده است.
بعد از ظهر روز شنبه اعضای ستاد دهه وقف
ت ا ...علی معلمی نماینده
استان مازندران با آی 
مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری دیدار
ت ا ...معلمی در این دیدار با اشاره به
کردند .آی 
اینکه  13آبان مظهری از مظاهر یوما...های
طول سال است ،اظهار کرد :در  13آبان استکبار
هدفی که داشت شکست خورد و هدف ایمانی
ملت جمهوری اسالمی ایران پیروز شد.وی با
بیان اینکه اندیشه سازش با غرب چیز جدیدی
در کشور نیست بلکه از روز اول پیروزی با انقالب
اسالمی انگیزه سازش با آمریکا در برخی از افراد
وجود داشت ،افزود :آمریکا میخواهد ما همه چیز
خود را تقدیم آنها کنیم و برخی افراد طالب سازش
و مذاکره با آمریکا هستند که این خواسته ملت
ایران نیست.

* برخی مدیران کشور از جنس مدیران
انقالب نیستند
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری
بیان کرد :یکی از مشکالت جدی ما این است
که از اصل مهم انقالب غفلت داریم؛ اصل این
است که انقالب با مذاکره به پیروزی نرسید
بلکه با مقاومت به پیروزی رسید؛ جنگ تحمیلی
با مذاکره به پایان نرسید بلکه با دفاع جانانه به
پایان رسید اما برخی در داخل بهدنبال سازش و
مذاکره با آمریکا هستند.معلمی خاطرنشان کرد:
اشکال جدی این است که برخی مدیران ما از
جنس آنهایی که انقالب را پدید آوردند و از جنس
آنهایی که در جنگ تحمیلی دفاع کردند و دشمن
را عقب راندند نیستند.
*رسانهها در برابر کمکاری دولت
مالحظه را کنار بگذارند
وی با بیان اینکه مدیران باید تخصص و دانش باال
داشته باشند اما مهمتر تخصص و تعهد دینی است
که در آن ضعف داریم ،افزود :در برخی موارد ما
دچار مالحظه هستیم که دچار خسارت میشویم؛
بعنوان مثال سه ماه دو وزارتخانه با سرپرستی اداره

شدند و این یعنی به کشور خسارت وارد شده است.
امام جمعه قائمشهر با بیان اینکه وزارتخانه ملک
شخصی دولت و رئیس جمهور نیست ،امانت ملت
است نباید به آنها بیتوجهی شود ،گفت :رسانهها
در برابر کمکاری دولت مالحظه را کنار بگذارند و
رسالت رسانهای نباید زیرپا گذاشته شود .معلمی
در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت اوقاف
را مهم دانست و تصریح کرد :خیرات و مبرات
از مهمترین اصل سازمان اوقاف بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه وقف انسان را جاودانه و ماندگار
میکند ،اظهار کرد :وقف چشمه زاینده خیرات

است؛ وقفهای انتفاعی و منفعتی هر دو برای
جامعه خیر و برکت دارد.
* قدردانی از اوقاف مازندران برای
برپایی موکب در سامرا
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری
از اوقاف مازندران بخاطر برپایی موکب در شهر
سامرا قدردانی کرد و گفت :برپایی موکب در
سامرا حرکتی شجاعانه و انقالبی بود.معلمی با
بیان اینکه اصل وقف و قداست موقوفات را باید
جدی بگیریم ،افزود :در سطح کالن و کشوری
باید به اهمیت وقف پرداخته شود.

مدیرکل شیالت مازندران خبر داد:

پرداخت تسهیالت  ۱۹۰میلیاردی به بهره برداران شیالتی مازندران

گروه اقتصادی :مدیرکل شیالت مازندران از پرداخت ۱۹۰
میلیارد ریال تسهیالت به  ۷۷بهره بردار شیالتی در استان خبرداد.
ولی اله محمدزاده مدیرکل شیالت مازندران با بیان اینکه تعداد
 ۳۹۱طرح شیالتی مصوب جهت دریافت تسهیالت به بانکها
معرفی شدند ،گفت :تاکنون  ۷۷طرح شیالتی  ۱۹۰میلیارد ریال
تسهیالت بانکی را از طریق سامانههای کارا و صندوق توسعه ملی و

تفاهم نامههای سه جانبه توسط متقاضیان شیالتی دریافت و جذب
شده است .وی افزود:این تسهیالت به طرحهای شیالتی در زمینه
پرورش ماهی خاویاری ،سردآبی و گرم آبی پرداخت شد .محمدزاده
گفت :از ابتدای امسال تاکنون بیش از  ۴۱۷فرصت شغلی (۵۱
درصد) در فعالیتهای شیالتی استان ایجاد شده است و با توجه
به ماهیت فعالیتهای شیالتی که از نیمه دوم سال رونق بیشتری

مییابد و پیش بینی میشود برنامه مصوب  ۸۲۵نفر اشتغال تا پایان
سال تحقق یابد.
مدیرکل شیالت مازندران افزود :یکی از راههای ترویج و توسعه
فرهنگ مصرف آبزیان در جامعه برگزاری جشنواره طبخ و عرضه
آبزیان است که در این زمینه از  ۲۰تا  ۲۴آبان ماه امسال جشنواره
فوق در پارک نوشیروانی شهرستان بابل برگزار خواهد شد.

در تابستان سال جاری

نرخ بیکاری در استان های مازندران و گیالن از تک رقمی خارج و دو رقمی شد
گروه اقتصادی :نرخ بیکاری در استان های مازندران و گیالن در
تابستان سال جاری از تک رقمی خارج و دو رقمی شد.
بررسی جزئیات نرخ بیکاری نشان می دهد که استان کرمانشاه با
 ۱۶.۴درصد بیشترین نرخ بیکاری و استان های کهگیلویه و بویر
احمد و سیستان و بلوچستان با  ۴.۹و  ۴.۷درصد بیشترین درصد
رشد را داشته اند .اشتغال و بیکاری ،از جمله موضوعات اساسی
اقتصاد هرکشوری است ،بهگونهای که افزایش اشتغال و کاهش
بیکاری ،بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی
میشود از این رو نرخ بیکاری یکی از شاخصهایی است که برای
ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد .از سال
 ۱۳۷۶اطالعات بازار کشور از طریق طرح «آمارگیری از ویژگیهای
اشتغال و بیکاری خانوار» حاصل میشد که به منظور بهبود کیفیت
و انطباق بیش تر با مفاهیم بینالمللی به ویژه سازمان بینالمللی کار،
مورد بازنگری قرار گرفت تا به صورت طرح فعلی و با عنوان «طرح
آمارگیری نیرویکار» به اجرا در آید.
«طرح آمارگیری نیرویکار» اولین بار در سال  ۱۳۸۴آغاز شد و از
آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است.
جزئیات نرخ بیکاری استانها
بر پایه این گزارش؛ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان
امسال که توسط مرکز آمار ایران انجام شده ،نشان می دهد که
استان کرمانشاه با  ۱۶.۴درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان

استان های کشور به خود اختصاص داده است .همچنین بررسی
نرخ بیکاری افراد  ١٠ساله و بیشتر نشان میدهد که  ۱۲.۲درصد از
جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،طی تابستان سال جاری بیکار بودهاند
و جمعیت بیکار کشور با افزایش  ۲۳۷هزار نفری به  ٣میلیون و ٣٢۶
هزار نفر رسیده است .بر اساس این آمار ،در تابستان امسال ،استان
های کرمانشاه با  ۱۶.۴درصد ،خوزستان  ۱۵.۶درصد ،کهگیلویه و
بویر احمد با  ۱۵.۵درصد ،سیستان و بلوچستان با  ۱۵.۳درصد و
اصفهان با  ۱۵درصد در صدر استان های دارای بیشترین جمعیت
بیکار قرار گرفتند .این در حالی است که با وجود وعده متولیان جهت
بهبود روند اشتغال در استان های محروم ،درصد بیکاری نسبت به
تابستان سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد  ۴.۹درصد و
در استان سیستان و بلوچستان  ۴.۷درصد افزایش یافته است و در
استان کرمانشاه نیز تنها  ۱.۵درصد با کاهش مواجه شده است.
همچنین در رده های بعدی استان های آذربایجان غربی با ۱۴.۸
درصد ،یزد با  ۱۴.۱درصد ،چهارمحال و بختیاری با  ۱۳.۹درصد و
البرز با  ۱۳.۸درصد قرار دارند .این در حالی است که نرخ بیکاری
در استان آذربایجان غربی تابستان سال گذشته  ۱۱.۴درصد و یزد
 ۱۲درصد بوده است.
در این بین نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری  ۵.۹درصد
بهبود یافته است .استان لرستان با  ۱۲.۹درصد ،گیالن  ۱۲.۶درصد،
هرمزگان با  ۱۲.۵درصد ،کرمان با  ۱۲.۴درصد و قم با  ۱۲.۱درصد

نیز در رده های بعدی دارای بیشترین بیکار قرار گرفته اند .کمترین
درصد بیکاری نیز متعلق به همدان با  ۶.۵درصد ،زنجان و سمنان
با  ۷.۱درصد است که استان همدان و زنجان به ترتیب  ۱.۹و ۲.۳
درصد با کاهش نرخ بیکاری مواجه بوده اند اما استان سمنان ۰.۳
درصد رشد داشته است .همچنین نرخ بیکاری در پایتخت ۱۳.۳
درصد ثبت شده است که نسبت به تابستان سال قبل که ۱۲.۷
درصد بود  ۰.۶درصد رشد یافته است.
نرخ بیکاری  ۵استان دو رقمی شد
استان هایی که در تابستان سال  ۹۶نرخ بیکاری تک رقمی داشتند
شامل همدان با  ۹.۴درصد ،مرکزی با  ۷.۶درصد ،مازندران با ۹.۳
درصد ،گیالن با  ۹.۲درصد ،قم با  ۹.۹درصد ،سمنان با  ۶.۸درصد،
زنجان با  ۹.۴درصد ،خراسان شمالی با  ۹.۸درصد ،خراسان رضوی
با  ۹.۹درصد ،اردبیل با  ۹.۸درصد و آذربایجان شرقی با  ۹.۳درصد
می شود .در این میان نرخ بیکاری  ۵استان در تابستان سال جاری
از تک رقمی خارج و دو رقمی شده است که استان های مازندران با
 ۱۰درصد ،گیالن با  ۱۲.۶درصد ،قم با  ۱۲.۱درصد ،خراسان رضوی
با  ۱۰.۹درصد و آذربایجان شرقی با  ۱۰.۴درصد در این دسته قرار
دارند .البته نرخ بیکاری استان مرکزی اگرچه دو رقمی نشده اما با
افزایش  ۳درصدی به  ۹.۶درصد رسیده است و از سویی دیگر نرخ
بیکاری استان های همدان و اردبیل به ترتیب با کاهش  ۱.۹و ۲.۳
درصدی بیشترین کاهش نرخ را داشته اند.

یادداشت

شما آدم بافرهنگی هستید؟

واژه «فرهنگ» در زندگی و گفتوگوهای روزمره ما جایگاه
ویژهای دارد .مثال اینکه میگوییم« :فالنی خیلی آدم با
فرهنگی است ».طبیعی هم هست؛ همه ما از همنشینی با
آدمهای با فرهنگ لذت میبریم و گاهی هم تحت تاثیر
اصالت آنها قرار میگیریم .به هر حال فرهنگ ما تعیینکننده
چگونگی تفکر و احساس ماست .شورای فرهنگ عمومی ۱۴
آبانماه را در تقویم سال  ۱۳۸۷به نام «روز فرهنگ عمومی»
نامگذاری کرد .فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب
جامعه است که میان عموم مردم رواج دارد و عقاید ،ارزشها،
جلوههای احساسی و هنجارهایی را شامل میشود که افراد
بدون اجبار حکومت آنها را رعایت میکنند اما مورد توجه اقشار
مختلف جامعه قرار میگیرند .شاید امروز روز خوبی است برای
اینکه از خودمان درباره مصادیق فرهنگ عمومی بپرسیم .اصال
اینکه آیا ما واقعا آدمهای با فرهنگی هستیم؟ یکی از سطوح
فرهنگ عمومی ،صرفا ظاهری است که به چگونگی لباس
پوشیدن ما ،آیین ازدواج و زندگی خانوادگی ،الگوهای کاری،
مراسم مذهبی ،سبک معماری شهری و سرگرمیهای اوقات
فراغت ما بازمیگردد اما بعد دیگر آن درونی و باطنی است که
ما در این گزارش به همین بعد از فرهنگ عمومی خواهیم
پرداخت و اینکه «بافرهنگها» چه خصلتهایی را درون خود
پرورش میدهند؟
مسئولیتپذیری و وجدان کاری
مسئولیتپذیر بودن یعنی پاسخگو بودن در برابر خودمان یا
دیگران .مسئولیتپذیری یعنی تعهد درونی افراد برای انجام
فعالیتهایی که بر عهده او گذاشته شده است .یک انسان
بافرهنگ مسئولیت کارها و پاسخگویی در برابر آنها را به عهده
میگیرد .در صورتی که در کار خود اشتباه کند در اصالح آن
میکوشد .به طور کلی مسئولیتپذیر بودن افراد ،یکی از
ویژگیهای مثبت جامعه محسوب میشود .هر شهروندی که
نسبت به شهر خود احساس مسئولیت کند در واقع به حقوق
خود و دیگران احترام میگذارد و دیگران او را فردی قابل
اعتماد میدانند.
احترام به حقوق دیگران
فردی که به شخصی یا چیزی احترام میگذارد ،در واقع
برای آن شخص یا آن چیز ،اندازهای ارزش قائل میشود.
رعایت ادب و مراعات حقوق دیگران از جمله مواردی است
که به راحتی میتواند قدرت فردی انسان را افزایش دهد.
زمانی که ما به عقاید ،کارها و سلیقه افراد در حد و محدوده
خودشان احترام بگذاریم ،دیگران هم به حقوق ما احترام
میگذارند اما اگر حقوق آنها را نادیده بگیریم ،نباید انتظار
برخورد مناسبی هم از سوی آنها داشته باشیم .بافرهنگها
برای برای حقوق خودشان ،بزرگترها ،کوچکترها،
جنس مخالف و سایر اقشار جامعه احترام قائل هستند.
وقتشناسی
بدیهی است که بافرهنگها ،آدمهای وقتشناسی هستند .آنها
عالوه بر اینکه برای همه دیدارها و قرارهای دوستانهشان در
زمان مناسب حاضر میشوند ،توانایی تمامکردن کار یا انجام
وظیفهشان را در زمان تعیینشده دارند .بافرهنگها حتی اگر
قرار باشد فقط  ۵دقیقه دیرتر از زمان تعیینشده به محل
قرارشان برسند ،حتما این موضوع را اطالع میدهند.
میهماننوازی
میهماندوستی و میهماننوازی یکی از صفات برتر انسانی
است و میتوانگفت این موضوع همیشه یکی از نمادهای
فرهنگ و تمدن ما ایرانیها بوده است .آدمهای بافرهنگ،
رسم میهماننوازی را به بهترین شکل ممکن به جای میآورند.
صلحجویی
صلح در لغت به معنی آشتی است و یک انسان بافرهنگ
به شدت صلحجو است .با فرهنگهای صلحجو به دنبال
شرایطی آرام ،بیدغدغه و خالی از تشویش ،بدون کشمکش
و ستیز هستند .صلح یک آرمان جهانی تلقی میشود
و افرادی هستند که به شدت به این موضوع پایبندند.
انعطافپذیری
انعطافپذیری یعنی توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با
تغییرات محیط .افراد انعطافپذیر ،نرمخو هستند و وقتی در
موقعیتهای سخت حضور مییابند ،بدون آنکه بشکنند با
شرایط کنار میآیند .انعطافپذیر بودن برای یک زندگی
سالم خانوادگی و اجتماعی بسیار حیاتی است .اما دکتر سمیرا
وکیلها (جامعهشناس) در پاسخ به این پرسش که یک آدم
بافرهنگ چه ویژگیهایی دارد ،پاسخ میدهد« :یک آدم
بافرهنگ روال زندگی روزمرهای را که همه مردم این مرز
و بوم میپسندند و تایید میکنند ،رعایت میکند .آدمی که در
فرهنگ عمومی با شهروندان مشترک هست ،معموال افکار و
ایدههای عمومیاش هم با اکثریت مردم سازگار است .چنین
انسانی به آداب و رسوم همهپسند احساس تعلق دارد .همچنین
یک انسان بافرهنگ در جامعه ما برخی پارامترهای اخالقی
یعنی قواعد درست و غلط که به عنوان ارزش اخالقی پذیرفته
شدهاند و خیلی برای مردم بار ارزشی پیدا کردهاند را یدک
میکشد؛ مثل احترام به حقوق دیگران یا ایجاد امنیت برای
شهروندان .همچنین عدم بروز رفتارهای خشونتبار مثال در
مترو و اتوبوس ،رعایت بهداشت فردی ،آهسته صحبت کردن
در مکانهای عمومی و  ...از مصادیقی هستند که توسط این
افراد رعایت میشود ».او همچنین میگوید« :در واقع فرهنگ
عمومی اشتراکات در تفکرات و باورهای هنجارمند و ارزشی را
شامل میشود اما شاید به دلیل ضعفهای اخالقی دیدهشده،
مردم ترجیح میدهند اخالقیات را ضمیمه آداب و رسوم کنند
تا به نحوی از اشاعه آن اطمینان حاصل کنند .در حالی که
ک شده و در نهایت در
ارزشهای اخالقی فقط با عمل ،ادرا 
یک ملت تبدیل به عادت میشود».
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