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معاونحقوقیرئیسجمهوری:
دولت با حضور زنان در 

استادیوم های ورزشی موافق است

معاون حقوقی رئیس جمهــوری گفت: ورود 
خانم ها به ورزشگاه ها هیچ منع قانونی ندارد، بنابراین 
سلب حق معنایی ندارد. موضع دولت نیز همین است 
و بر همین اساس از این موضوع حمایت می کند. لعیا 
جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنــگاران در خصوص اینکه می گویند 
دولت نمی تواند در این خصــوص در مقابل حرف 
مراجع ایســتادگی کند، گفت: دولت حتما سعی 
می کند با تعامل این مساله را حل کند و این تصمیم 
جدی دولت است و از قبل هم در چندین نوبت سعی 
کرده است تا در چندین مسابقه این کار را انجام دهد. 
مسیر این کار، همین بوده و برنامه دولت هم همین 
است که انجام خواهد داد و امیدواریم با تعامل کار 

درست شود.
    

صدراعظمنوریدرگفتوگوباایلناخبرداد:
ارسال پرونده تخریب باغ 

۳هزار متری به سازمان بازرسی
عضو شورای شهر تهران از ارسال پرونده تخریب 
باغ ۳ هزار متری در منطقه ۱ به ســازمان بازرسی 
شهرداری خبر داد. زهرا صدراعظم نوری در گفت و گو 
با ایلنا درباره وضعیت رسیدگی به پرونده تخریب 
باغ ۳ هزار متــری در منطقه یک و همچنین نقش 
احتمالی معاونت خدمات شــهری شــهرداری 
تهران در این پرونده گفت: صحت سنجی اخباری 
که در فضای مجازی منتشــر می شود، بسیار مهم 
است و شاهد انتشــار اخباری در این فضا هستیم 
که صحت ندارند و به راحتی بازنشر می شوند. وی 
درباره تخلفــات احتمالی صــورت گرفته در این 
پرونده و اسناد منتشر شده مبنی بر امضای معاون 
شهردار تهران به جای شهردار منطقه یک در پرونده 
انتقال درختان یک ملک گفت: پرونده این موضوع 
از مدت ها قبل مطرح بود و هفته گذشته جلسه ای 
با حضور سازمان بازرسی برگزار شد و این پرونده و 
چند پرونده مشابه دیگر را به سازمان تقدیم کردم تا 
بررسی های دقیق انجام و امضاهای انجام شده در این 
پرونده صحت سنجی شود و درنهایت جمع بندی 

صورت گیرد.
    

برخورد پلیس با تابلوهای 
غیرمتعارف مغازه ها

رئیس پلیس امنیت عمومی تهــران بزرگ از 
برخورد با تابلوهای غیرمتعارف در سردر واحدهای 
صنفی خبر داد. سردار علی ذولقدری در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: در مورد تابلو سردر مغازه ها یکسری 
دستورالعمل از سوی پلیس اماکن ما صادر شده که 
این موارد به اطالع صنوف مختلف نیز رسیده است. 
وی افزود: در بدو صدور مجوز از ســوی پلیس این 
موارد به صاحب فروشگاه ها گفته شده و آنان ملزم 

به رعایت آن هستند.
    

ایستگاه های مترو در برابر حمالت 
پرتویی و زلزله مقاوم هستند؟

مدیرعامل متروی تهــران از فعالیت کمیته 
پدافند غیرعامل در ایستگاه های جدید مترو تهران 
خبرداد. علی امام در گفت وگو با ایســنا، در مورد 
مقاومت ایستگاه های مترو در برابر حمالت پرتویی 
با بیان اینکه ایستگاه مترو قیطریه، مقاوم در برابر 
حمالت پرتویی طراحی شده است گفت: ایستگاه 
مترو قیطریه به عنوان ایســتگاه پایلوت بگونه ای 
طراحی شــد که در برابر حمالت پرتویی از جمله 
حمالت میکروبی، شیمیایی، هسته ای و ... مقاوم 
باشد. وی با بیان اینکه در زمان مدیریت هاشمی 
در مترو، ساخت این ایستگاه نمونه در دستور کار 
قرار داشت، اما با تغییر مدیریت این مهم فراموش 
شد افزود: برنامه ریزی بر این بود که ایستگاه مترو 
قیطریه به صورت پایلوت مقاوم در برابر حمالت 
مختلف ساخته شود اما متاســفانه نیمه کاره رها 
شد و این الگو )مقاوم در برابر حمالت( در طراحی 
سایر ایستگاه ها دیگر در مدیریت قبلی شهر مدنظر 

قرار نگرفت.

از گوشه و کنار

آسومحمدی

یــک دفتــر ۱6 هــزار تومان، 
یک بســته مــداد رنگــی 22 هزار 
تومان، یــک الک غلط گیر ۱2 هزار 
تومان، یک اتــود 8 هــزار تومان، 
کوله پشــتی معمولــی ۱75 هزار 
تومان، مدادتــراش و پاکن 20 هزار 
تومان و.... اواخر شــهریور همیشه 
بــرای دانش آموزان روزهــای پر از 
هیجان است؛ اما این روزها افزایش 
بی رویه قیمت لوازم التحریر همزمان 
با به هم ریختگی اقتصاد خانواده ها 
به دلیل چندبرابرشدن هزینه های 
زندگی، شرایط را به گونه ای رقم زده 
است که تهیه اقالم موردنیاز فرزندان 
در بسیاری از خانواده ها با دشواری 
همراه است و تنها عرق شرم بر چهره 
والدین می نشــاند. این وضعیت در 
حالی است که تنها یک هفته تا آغاز 
سال تحصیلی باقی مانده است و به 
گفته محسن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش وپرورش امسال ۱4 میلیون 
دانش آموز از ابتدای مهر به مدرسه 

می روند. 
بــرای دانش آمــوزان خریــد 
لوازم التحریــر همیشــه انگیزه ای 
برای شروع ســال تحصیلی بوده و 
همانطور که می دانیم هر چه ســن 
دانش آمــوز پایین تر باشــد، عالقه 
بیشــتری به وســایل پر زرق و برق 
دارد. اما این روزها نه تنها با افزایش 
قیمــت لوازم التحریــر معمولی در 
بــازار مواجه هســتیم؛ بلکه وجود 
لوازم التحریر الکچری و وارداتی در 
بازار، خانواده ها را در مقابل خواست 
فرزندانشــان دچــار نوعی فشــار 
مضاعف کرده است. پیش از این به 
دلیل افزایــش قیمت کاغذ دولت از 
کاغذهای دولتی و توزیع دفتر مشق  

به قیمت های تعیین شده خبر داده 
بود، اما بررسی ها حاکی از این است 
که هنوز از این دفاتر در بازار خبری 

نیست.
نوساناتنرخارزوبارسنگین

لوازمالتحریر
در ایــن میان نوســانات نرخ ارز 
خود عاملی پررنگ بــرای افزایش 
بی رویــه قیمــت لوازم التحریر در 
آســتانه بازگشــایی مدارس شده 
اســت. باید به خاطر داشت که باال 
رفتن قیمــت لوازم التحریر در کنار 
افزایش بی رویــه قیمت های لوازم 
و خدمات دیگر بار مالی ســنگینی 
را بــر دوش خانواده ها می گذارد که 
به طور حتــم ادامه ایــن روند برای 
برخی خانواده ها سخت یا غیرممکن 
خواهد بود و شرایط موجود می تواند 
درس خواندن و ادامــه تحصیل را 
برای بسیاری از دانش آموزان سخت 

یا غیرممکن کند.
خانم جوانی که با سه فرزند خود 
برای خریــد لوازم التحریــر به بازار 
مراجعه کرده است، می گوید: سال 
گذشــته برای خرید هر کوله پشتی 
مدرســه مبلــغ 80 هــزار تومان 
پرداخت کردیم، اما امســال قیمت 
همان کوله پشــتی بــه ۱75 هزار 
تومان رسیده است که واقعا از خرید 

آن عاجز هستیم.
 او با اشــاره به اینکه با این اوضاع 
بــازار و گرانی بی حد دفتــر، مداد، 
خودکار و... نمی دانم برای سه فرزندم 
چگونه همه اینها را تامین کنم تا در 
روز اول مدرسه شرمنده آنها نباشم، 
گفت: قیمــت مداد و خــودکار که 
تولید کشــور خودمان است بیشتر 
از ســه برابر شــده و با یک حساب 
سرانگشــتی باید تمــام حقوق ماه 
جاری را برای خرید این اقالم برای 

بچه هایم کنار بگذاریم.

دورازانصافاست
همچنیــن بهنام، پــدر کودک 
دبستانی که برای خرید لوازم التحریر 
به بازار مراجعه کرده است، می گوید: 
غلبه برندهــای خارجی بــه ویژه 
»بن تن و مرد عنکبوتی« برای پسران 
و »کیتی و السا و آنا« برای دختران 
سبب شده در کنار باال بودن قیمت 
این محصوالت کودکان به ســمت 
خرید این نوع وسایل کشیده شوند. 
او ادامه داد: تنوع محصوالت در بازار 
بسیار زیاد است و با ارائه طرح های 
فانتــزی چندین برابــر قیمت را به 
مردم ارائه می کنند که این امر دور از 
انصاف است و بازاریان نیز در آستانه 
ماه بازگشایی مدارس که هزینه های 
بی شماری از جمله ثبت نام، سرویس 
و... به سبد خانوار اضافه شده است، 
باید مراعــات حــال خانواده ها را 
بکنند. افزایش قیمت های نجومی 
لوازم التحریر از ســال قبل تاکنون 
سبب شده تا بســیاری از خانواده ها 

شرمنده فرزندان خود شوند.
خانوادههاشرمنده
فرزندانخودشدهاند

به دنبال نابسامانی های یک سال 
گذشــته در بازار کاغذ و همزمان با 
نزدیک شــدن به فصل بازگشایی 
مــدارس، یکــی از دغدغه هــای 
دانش آموزان، تامین دفاتر مشــق 
اســت؛ موضوعی که حداقل در یک 
برهه زمانی باعث شــد تــا قیمت 
دفترهای مورد نیــاز دانش آموزان 
به شــدت افزایش یابد و انتقادهای 
بســیاری را به دنبال داشته باشد. 
تا جایی که بســیاری از فعاالن این 
حوزه، افزایش قیمت در بازار دفاتر 
مشــق را ناشــی از عدم همکاری 
مســووالن وزارت صمــت و وزارت 
ارشاد برای حل مشکل کاغذ اعالم 
کردند. رئیس اتحادیــه صحافان و 

لیتوگرافان ۱0 روز پیش در این باره 
به ایسنا گفت: با مدیریت ضعیفی که 
وجود داشت، ســال گذشته هر بند 
کاغذ دولتی که حداکثر ۱40 هزار 
تومان قیمت داشت، در بازار آزاد به 
500 هزار تومان رسید و همکاران ما 
برای تولید دفاتر مشق، مجبور شدند 
کاغذ مورد نیاز خــود را از بازار آزاد 

تهیه کنند.
دفترهایدولتیچهشد؟

کجاست؟
جلیل غفاری با اشاره به افزایش 
قیمت دفاتر دانش آمــوزی عنوان 
می کند: متاســفانه قیمــت نهایی 
یک دفتر مشــق 40 برگ ســاده 
که ســال گذشــته بیــن ۱700 تا 
۱800 تومان بود، امسال با مدیریت 
آقایان به 4000 تــا 5000 تومان 

رسیده اســت. با افزایش انتقادات 
نسبت به گران شــدن قیمت دفاتر 
مشــق دانش آمــوزی، مدیــرکل 
دفتــر برنامه ریزی، تامیــن، توزیع 
و تنظیــم بــازار وزارت صمت در 
خبری اعــالم کرد که حــدود ۱5 
میلیــون دفترچــه دانش آموزی با 
ارز 4200 تومانی تولید شده و آماده 
عرضه در شبکه های منتخب است. 
موضوعی که البتــه هیچ وقت زمان 
عرضه و شــبکه توزیــع آن و حتی 
 قیمت عرضه برای مصرف کنندگان

 آن اعالم نشد. 
بــا بیشــتر شــدن انتقادهــا 
و نزدیک تر شــدن به آغــاز فصل 
بازگشایی مدارس، آمار دفاتر تهیه 
شده با ارز دولتی 2 تا 2.5 برابر رشد 
کرد و حسین مدرس خیابانی، قائم 
مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در امــور بازرگانــی از برنامه ریزی 
این وزارتخانه برای توزیع ۳0 تا 40 
میلیون دفترچه های دانش آموزی 
با ارز 4200 تومانی بین اقشار هدف 
از جمله دانش آموزان خانواده های 
تحــت پوشــش کمیته امــداد و 
بهزیســتی در شــبکه های توزیع 

خاص و منتخب خبر داد.
نیازکشورحدود140میلیون
دفترچهدانشآموزیاست

او گفت: »با توجه به۱4 میلیون 
دانش آموز فعلی کشــور و ســرانه 
مصــرف ۱0 دفترچــه بــرای هر 
دانش آموز، نیاز کشــور حدود۱40 
میلیون دفترچه دانش آموزی است؛ 
اما واقعیت آن اســت که قرار نیست 
تمام این نیاز، با دفاتر دولتی تامین 
شــود، بلکه ما به دنبال آن هستیم 
که دفاتر دانش آموزی اقشار هدف 
که تمامی آنها مشــخص شده اند و 
دانش آمــوزان خانواده های تحت 
پوشش بهزیســتی و کمیته امداد 
نیز جزو آنها هســتند، با ارز دولتی 
تامین شــود.« حاال در شرایطی که 
تنها 20 روز به بازگشــایی مدارس 
مانده، نه از اعالم شبکه توزیع دفاتر 
مشــق دولتی خبری اســت نه از 
قیمت توزیــع آن؛ ایــن در حالی 
اســت که از ســوی دیگر ســامانه 
۱24، در بخش لوازم التحریر خود، 
تنها قیمت دفتــر 40 برگ را اعالم 
کرده و جالب اینجاســت که قیمت 

دفتر 40 برگی اعالمی از سوی این 
سامانه، 2۱00 تا 2200 تومان اعالم 
شده اســت. اما نه در فروشگاه های 
زنجیــره ای از عرضــه دفاتــر 40 
برگ بــا این قیمت خبری هســت 
 نــه در لوازم التحریر فروشــی های 

سطح شهر.
بازارمحصوالتالکچری

داغترمیشود
از آن ســو، بــا نگاهی گــذرا به 
مغازه های فــروش لوازم التحریر به 
راحتی می توان به این مهم دســت 
یافت که امروزه بــا وجود تحریم ها 
شاهد حضور گسترده لوازم التحریر 
خارجی در کشور هستیم که قیمت 
آنها به یقین با جیب بسیاری از افراد 

جامعه همخوانی ندارد. 
فروشلوازمالتحریرباقیمتهای

غیرمعمولممنوعاست
در این راســتا، رئیــس اتحادیه 
صنف لوازم التحریر و نوشــت افزار 
تهــران در واکنــش بــه فــروش 
لوازم التحریــر الکچری و دفترهای 
گران قیمــت در ایــران می گوید: 
»فــروش لوازم التحریر خــارج از 
عرف و اقالم فانتــری با قیمت های 

غیرمعمول ممنوع است.« 
موســی فرزانیــان همچنین با 
اشاره به افزایش قیمت لوازم التحریر 
می افزاید: »طی یک ســال گذشته 
که قیمت ارز بین 4 تا 5 برابر افزایش 
یافت، طبیعتا قیمت لوازم التحریر 
نیز بــاال رفــت و بطــور میانگین، 
قیمــت لوازم التحریــر حــدود 
۳ برابر ســال قبل شــده است. در 
این بین شــاید بیشــترین افزایش 
قیمت مربوط به دفتر باشــد چراکه 
کاغذ در بازار به شــدت گران شــد 
و قیمت هــر بند کاغــذ از 80 هزار 
تومان به بیــش از 500 هزار تومان 
رســید.« او در واکنش بــه فروش 
لوازم التحریــر الکچــری از جمله 
دفترهــای چند میلیونــی در بازار 
لوازم التحریــر خاطرنشــان کرد: 
فــروش لوازم التحریــر خــارج از 
عرف و اقالم فانتــری با قیمت های 
غیرمعمــول ممنوع اســت؛ ولی ما 
تا امروز گزارشــی از چنین مواردی 

نداشته ایم.

گزارش»توسعهایرانی«ازوضعیتبازارلوازمالتحریردرآستانهشروعسالتحصیلی

خانواده ها کمربندها را محکم تر کنند!

یادداشت

فائزهناصح،دکترایروانشناسیعمومی

می گویند تــرک عادت موجب مرض اســت! چقدر با این 
دیدگاه موافقید؟ براســتی ترک عادات نا خوشایند و ناپسند 
امری محتمل است؟ چقدر تا به حال به خودتان قول داده اید از 
همین شنبه ای که در پیش است ورزش و رژیم غذایی را شروع 
کنید! تا بحال چند وعده به خود قول داده اید که دیگر سیگار 
نکشید و غذاهای چرب نخورید! یا چقدر خود را بخاطر اینکه 
زود عصبانی می شوید و از کوره درمی روید شماتت کرد ه اید و 
تصمیم گرفته اید خودمختاری و مدیریت هیجان را فرابگیرید 
تا کنترل بیشتری بر رفتار و خلق و خوی خویش داشته باشید! 
چند بار تصمیم گرفته اید که برخی از خصایص اخالقی خود 
را که موجب آزار همسر و فرندان می شــود تغییر دهید! این 

وعده گذاری ها و قرار های شنبه گذاشتن ها برای همه ما بسی 
آشناست؛ دو سه روز اول و چه بسا هفته های اول را خیلی خوب، 
دقیق و منظم روی برنامه پیش می رویم اما به یکباره رهایشان 
می کنیم و مجددا همان عادات ناپسند را از سر می گیریم. هیچ 
فکر کرده اید که چرا افراد با همه سعی و تالشی که به کار می برند 
باز هم نمی توانند از شر بعضی از عادت های بد خود رهایی پیدا 
کنند!؟ گویی ترک بعضی عادت ها غیرممکن تلقی می شوند، 
آن قدر که حتی اگر آدمی بداند زندگی و آینده  اش نیز به خاطر 
همین عادت ها لطمه خواهد دید، باز هــم نمی تواند آن ها را 
کنار بگذارد و ترکشان کند؛ به نظرتان چه اتفاقی می افتد که 
آدمی در آغاز مسیر، خیلی خوب شروع می کند و با انگیزه پیش 
می رود ولی در اواسط راه، قدری سست شــده و از ادامه دادن 

سرباز می زند؟!
از منظر روانشناسی باید متذکر شد که همه ما زندگی خود 
را باتوجه به یک سری عادات قهری و جبری تنظیم کرده ایم که 

بر اساس آنها حرکت کرده و روابط خویش را تنظیم می کنیم؛ 
عاداتی که ترجیح می دهیم دست نخوره باقی بمانند؛ چراکه 
معتقدیم موفقیت در مسیر تغییرات عادات راهی بسیار سخت 
و طاقت فرساست که با اضطراب و استرس های بی شمار همراه 
است که همت بلند و تالش بســیار را نیز طلب می کند. البته 
باید متذکر شد، برای آنکه افراد بتوانند در مسیر تغییر عادات 
و خصایص ناپسند خود موفق شوند ضروریست الگوی مراحل 
تغییر را فرا بگیرند تا با برداشــتن گام های کوچک بتوانند به 

اهداف بزرگ دست پیدا کنند. 
با توجه بــه تحقیقــات و پژوهش های روانشناســی باید 
خاطرنشان کرد برای آنکه افراد بتوانند عنان سرنوشت خویش 
را به دست گیرند باید سه عنصر مهم در تغییر رفتار یا عادت را که 
نقش اساسی در موفقیت آدمی دارند در نظر داشته باشند؛ این 
عناصر عبارتند از: آمادگی برای تغییر)آیا منابع و دانش کافی 
برای به وجود آوردن موفقیت آمیز یک تغییر پایدار را در اختیار 
دارید؟(، موانع تغییر )آیا چیزی وجود دارد که شما را از انجام 
تغییر بازدارد؟(، انتظار بازگشت )چه چیزی ممکن است باعث 
شــود که به رفتار قبلی باز گردید؟(. از اینرو آدمی اگر این سه 

عنصر را در الگوی مراحل تغییر خویش درنظر گیرد راحت تر 
می تواند این نکته را پذیرا باشد که در هر مرحله با وجود درجا 
زدن و شکست خوردن باز هم مجددا می تواند از نو شروع کند و 

پر قدرت تر برای تغیر عادات خویش هدف گذاری کند.
درواقع باید خاطر نشان کرد که هر فردی در درون خویش 
یک کودک لجباز دارد که هیچ خوش ندارد از وی انتقاد شود و 
با چالش های سخت روبرو شود. به بیانی دیگر این کودک درون 
همیشه ســعی می کند برای کارهای نامطلوب و عادت های 
ناپسندش، توجیهاتی ببافد تا از شر خرده گیری ها راحت شود؛ 
به هر بهانه ای تالش می کند تا فرد را از ادامه دادن مسیر تغییر 
منصرف کند؛ از اینرو ضروریست که افراد برای شناخت بیشتر 
و آشنایی با کودک درون خود حتما با یک متخصص مشورت 
کنند؛ آشنا شدن هر فرد با این کودک لجباز می تواند بسیاری از 
مشکالت و سختی هایی که در هنگام ترک عادات بد با آن مواجه 
می شوند را مرتفع کند. به هر حال باید خاطرنشان کرد، تا وقتی 
مسایل روانی پشت پرده عادت های بد شــناخته نشوند و به 
درستی مورد بررسی قرار نگیرند، راه حل مناسبی برای برطرف 

کردن آن ها نمی توان پیدا کرد. 

ترک عادات موجب مرض است؟!

باتوجهبه14میلیون
دانشآموزکشوروسرانه
مصرف10دفترچهبرای

هردانشآموز،نیازکشور
حدود140میلیوندفترچه
دانشآموزیاست؛بااین
حالنهدرفروشگاههای
زنجیرهایازعرضهدفاتر
دولتیخبریهستنهدر
لوازمالتحریرفروشیهای

سطحشهر

دربازارامسال
لوازمالتحریرشاید

بیشترینافزایشقیمت
مربوطبهدفترباشد،چراکه
کاغذدربازاربهشدتگران
شدوقیمتهربندکاغذاز
80هزارتومانبهبیشاز
500هزارتومانرسید
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