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گـــزارش

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بيان اين كه 90 درصد مردم مستحق دريافت يارانه 
هســتند گفت: از 7.5 ميليون نفری كه يارانه دريافت نمی كردند، 4 تا 5 ميليون نفر 

بعد از ثبت نام، يارانه به آن ها تعلق می گيرد. 
حجت اهلل عبدالملکی گفت: از هفت ونيم ميليون نفری كه يارانه دريافت نمی كردند، 
4 تــا 5 ميليون نفر آن ها بعد از ثبت نام، يارانه به آن ها تعلق می گيرد. وی ادامه داد: 
دهك دهم هم به دليل غير شــفاف بودن اطالعات اقتصادی خانوار مشــمول يارانه 
نشدند كه بســياری از اين افراد در سامانه حمايت درخواست بازنگری كردند و برای 
اين افراد هم بصورت علی الحســاب يارانه واريز شــد، اما تا شــفاف شدن اطالعات 
اقتصادی آنان اين مبلغ قابل برداشــت نيست.  وزير تعاون وكار ورفاه اجتماعی افزود: 
90 درصد مردم ايران مســتحق دريافت يارانه هستند وهر ايرانی كه جزو 90 درصد 
باشــد قطعا حتی يك نفر هم حقش ضايع نخواهد شد وپول همه در حساب سازمان 
هدفمندی يارانه ها موجود هســت. وی تصريح كرد: اگرفردی درماه های خرداد، تير و 
يا مرداد مشخص شودكه مســتحقق دريافت يارانه است، پول ماه های قبل هم برای 
اين فرد واريز خواهد شــد. به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی بخشــی از يارانه 
آرد ايران از طريق قاچاق و صادرات رســمی بر ســر سفره خارجی ها می رفت. حجت 
اهلل عبدالملکــی افزود: در بخش صادرات، ماكارونی با آرد يارانه ای مردم ايران، 4هزار 

و800 ميليارد تومان می گرفت تا خارجی ها ماكارونی ارزان تری بخورند.

عبدالملکی:یارانه۵میلیونجاماندهبرقرارمیشود

معاوناولرئیسجمهور:

فساد گسترده ای در ساخت متروپل رخ داده است
»توخوشگلترینبچهفامیلهستی«
بیاناینجمالتبهبچههاممنوع!

پرهيـز  ضـرورت  بـر  تاكيـد  بـا  روانشـناس  يـك 
والديـن از بيـان جمالتی نظير "تو خوشـگل ترين 
بچـه فاميـل هسـتی"، "تـو باهـوش تريـن دانـش 
آمـوز مدرسـه هسـتی"، "تـو دوسـت داشـتنی تر 
از هم سـاالنت هسـتی" بـه كـودكان و نوجوانـان، 
ايـن  بيـان  مخـرب  روانشـناختی  آثـار  دربـاره 
جمـالت گفـت: بيـان ايـن جمـالت اغـراق آميـز 
باعث می شـود وقتـی كودك و نوجـوان در جمعی 
از هم سـاالن قـرار گيـرد و در آن جمـع احسـاس 
كنـد ايـن ويژگی هايـی كـه دائمـا والدين بـرای او 
تکـرار می كردنـد در او وجـود نـدارد و غيـر واقعی 
انـزوا گزينـی و  بـوده اسـت؛ دچـار افسـردگی و 

شـود. ترس 
گوهـر يسـنا انزانـی در گفت وگـو بـا ايسـنا، درباره 
آثـار مخـرب روانشـناختی بيـان جمالتـی نظيـر 
"تـو خوشـگل تريـن بچـه فاميـل هسـتی"، "تـو 
هسـتی"،  مدرسـه  آمـوز  دانـش  تريـن  باهـوش 
"تـو دوسـت داشـتنی تـر از هم سـاالنت هسـتی" 
از سـوی والديـن بـه بچه هـا، اظهـار كـرد: معموال 
والديـن سـعی دارنـد بـرای افزايـش اعتمـاد بـه 
نفـس فرزنـدان از ايـن جمـالت اسـتفاده كننـد، 
حـال آنکـه بيـان اين جمـالت می توانـد در بچه ها 
اعتمـاد بـه نفس كاذبی را شـکل دهـد و در نهايت 

مشـکالت روانشـناختی را برايشـان ايجـاد كنـد.
ايـن روانشـناس بـا بيـان اينکـه والديـن بايـد از 
بـه كار بـردن جمالتـی نظيـر جمـالت يـاد شـده 
بچه هـا  وقتـی  كـرد:  تصريـح  كننـد،  خـودداری 
متوجـه  و  گيرنـد  قـرار  سـاالن  هـم  جمـع  در 
شـوند ايـن جمـالت اغـراق آميـز بـدون پايـه و 
اسـاس كـه دائمـا می شـنيدند حقيقـت نداشـته 
افزايـش  انـزوا گزينـی،  افسـردگی،  اسـت، دچـار 
اضطـراب، افزايـش عالئـم ترس هـای درونـی نظير 
تـرس از دوسـت داشـتنی نبـودن، تـرس از تنهـا 
 بـودن و... می شـوند و رفتـار خـود تخريبـی آنهـا 

زياد می شود.
بـه گفتـه وی، هـر كـدام از كـودكان و نوجوانـان 
دارای "آی كيـو" و يـا نمـره هوشـی خـاص خـود 
هسـتند و والديـن بـه جـای بيـان جمالتـی كه بر 
پايـه  حقيقـت نيسـتند بايـد بـر روی توانايی هـا و 
ويژگی هـای مثبـت فرزنـدان تمركـز كـرده و ايـن 

ويژگی هـا را بـه بچه هـا گوشـزد كننـد.
انزانـی معتقـد اسـت كـه هـر فـردی ويژگـی های 
مثبـت و منفـی و توانمندی هـا و محدوديت هـای 
بـه  بتواننـد  اگـر  والديـن  و  دارد  را  خـاص خـود 
فرزنـدان خـود كمـك كننـد تـا بـا بـه كارگيـری 
ويژگی هـای مثبـت و توانمندی هـا، محدوديت هـا 
دهنـد،  كاهـش  را  خـود  منفـی  ويژگی هـای  و 
كمـك  فرزنـد  نفـس  بـه  اعتمـاد  افزايـش   بـه 

بزرگی كرده اند.
ايـن روانشـناس كـودك و نوجوانـی را كـه نسـبت 
بـه توانايی هـا و محدوديت هـای خـود آگاه اسـت 
و بـاور دارد كـه می توانـد بـه كمـك توانايی هايش 
ويژگی هـای منفـی خـود را كاهـش دهـد، فـردی 
"متعـادل" دانسـت و ايـن را هم گفت كـه والدين 
بيـان  از  بايـد  نکتـه  ايـن  بـه  بـا آگاهـی نسـبت 
جمـالت تحسـين  برانگيـز غيـر واقعـی بـه بچه ها 

كنند. خـودداری 
والديـن  بعضـا  كـه  امـر  ايـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـدون در نظـر گرفتـن اسـتعداد فرزنـد، او را در 
حيطـه عاليـق و آرزوهـای سـركوب شـده خـود 
روی  بـر  را  خـود  آرزوهـای  تـا  می دهنـد  قـرار 
نبايـد  كـرد:  خاطرنشـان  كننـد،  فرافکـن  فرزنـد 
فرامـوش كنيـم كـه بسـياری از اوقـات والديـن به 
جـای شـکوفا كـردن اسـتعداد فرزنـد، آرزوهـای 
سـركوب شـده خـود را بـر روی بچـه هـا فرافکـن 
می دهنـد  قـرار  مسـيری  در  را  آنهـا  و  می كننـد 
كـه خودشـان و نـه فرزنـد دوسـت دارنـد. هـوش 
افـراد معمـوال متوسـط اسـت؛ امـا تمـام افـراد در 
يـك حيطه خاص مثل نقاشـی، رياضی، موسـيقی 
و...  توانمنـدی خاصـی دارند. بنابرايـن بچه ها بايد 
سـنجش و اسـتعداديابی شوند و در مسـير توانايی 
و هـوش خـود قرار گيرند و آمـوزش الزم را ببينند 
تـا بتوانند اسـتعداد خود را شـکوفا كننـد. اينگونه 
اعتمـاد بـه نفسشـان بـدون شـنيدن جمـالت غير 
واقعـی، افزايـش می يابـد؛ چراكـه شـاهد شـکوفا 

شـدن توانايی هـا و اسـتعداد خـود هسـتند.
انزانـی همچنيـن تاكيـد كـرد: والديـن در عيـن 
حالـی كـه بايـد نسـبت بـه شـناخت توانايی هـای 
فرزنـدان و رشـد اسـتعداد آنهـا گام بردارنـد، بايد 
در آمـوزش مهـارت هـای زندگـی نظيـر چگونگی 
شـناخت اهـداف، چگونگـی بـروز رفتـار جرأتمند، 
چگونگـی برقـراری ارتباط موثر، مديريت خشـم و 
اسـترس، خودآگاهـی و مبـارزه بـا تـرس درونی و 
شـناخت افـکار و احسـاس و رفتـار بـه بچه هـا نيز 

اهتمام داشـته باشـند.
ايـن روانشـناس در پايـان سـخنان خـود يـادآور 
شـد: والديـن بايـد مهـارت برقـراری ارتبـاط موثر 
بـا فرزنـدان را بـه خوبـی بلـد باشـند و بداننـد بـا 
بـه كار بـردن چـه جمالتـی می تواننـد اعتمـاد به 
نفـس فرزنـد را افزايـش دهنـد و در عيـن حـال از 
تحسـين بيـش از حـد، تحقيـر و نصيحـت بيـش 
از حـد، تشـويق و بازجويـی بيـش از حـد فرزندان 

بپرهيزند. نيـز 

درنگ

معاون اول رئيس جمهور گفت: فســاد گسترده ای بين پيمانکار، ناظر و 
دستگاه های مجوزدهنده در ساخت متروپل وجود داشته است.

محمــد مخبر معاون اول  رئيس جمهور كه صبــح جمعه برای بازديد از  
روند امدادرســانی به ساختمان تخريب شــده متروپل عازم آبادان شده 
اســت، در گفتگويی تلويزيونی اظهار داشــت: با دستور رئيس جمهور و 
دســتور كتبی مقام معظم رهبری، بســيج امکانات از لحظه اول اتفاق 
افتاده اســت و امــروز خود من نيز حضور پيدا كــردم و از همه مناطق 
ديدن كردم. وزير كشور، استاندار، هالل احمر و نيروی انتظامی فعاالنه 

حضور دارند.
وی افــزود: متأســفانه تاكنون 24 فوتی داشــتيم و ممکن اســت زير 
ســاختمان افرادی باشند كه فوت كرده و يا ممکن است زنده باشند كه 

در تالشــيم وضعيت آنها مشخص شــود و ظرف 3، 4 روز آينده كار را 
تمام كنيم. 27 مصدوم داشــتيم كه 3، 4 نفر وضعيت حاد داشتند كه 

رو به بهبود هستند.
مخبر با اشاره به قرار گرفتن ساختمان در كوچه های تنگ و سخت بودن 
امدادرسانی، گفت: اين ســاختمان وضع بسيار بدی دارد و قابل قياس 
با پالســکو نيست؛ فساد گســترده ای بين پيمانکار، ناظر و دستگاه های 
مجوزدهنده وجود داشته اســت. اين فاجعه بدی و غيرقابل تحمل بود 
و مردم را جريحه دار كرد و اميدوارم درســی شود كه ديگر تکرار نشود. 
ساختمان هايی در كشور و منطقه وجود دارد كه به دستور رئيس جمهور 
 در حــال رســيدگی هســتيم كه احتمــال وقع حــوادث اين چنين را 

به حداقل برسانيم.

روابط عمومی اداره  کل تامین اجتماعی 
استان کرمانشاه

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه

فراخوان
 آگهـي مناقصه عمومي 

شركت گازاستان اصفهان 

ت اول
نوب

شرکت گاز استان اصفهان

شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع : انجام امورفنی ،مهندسی ،نقشه كشی،نرم افزاری وپشتیبانی پروژه 

های گازرسانی در سطح شركت گاز استان اصفهان
طریق  از  را   1401/03/01 مورخ   )2001091138000026( فراخوان  شماره  به 
برگزاری  مراحل  کلیه   . نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
به  )ستاد(   دولت   الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت 
آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است 
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات  53117778  تاریخ انتشارآگهی: ساعت 

12:00مورخ1401/03/01  می باشد.
تاریخ   08:00 ساعت  تا   : سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   *

1401/03/12 می باشد.
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 تاریخ 1401/03/22 می باشد.

* زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت : 09:00 تاریخ 1401/03/23 می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:4,055,000,000 ریال می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد  4  از سازمان تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 

خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 3760( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز 
تماس : 021 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
شناسه آگهی 1325278

نوبت اول 1400/3/7 ، نوبت دوم 1400/3/8

داشــتن هوای پاك، از جمله حقوق عامه اســت كه طی سال های اخير آن را به 
تقدير و وزش باد حواله شــده اســت، اما در متن قانون خبری از تقدير نيست و 

وظيفه هر نهاد مشخص است.
به گزارش فارس؛ »آلودگی هوا برای مردم غيرقابل تحمل اســت و نمی توانند هر 
روز شــاهد چنين وضعيتی باشــند. مردم انتظار دارند دولت با جديت موضوع را 
پيگيری كند!« اين بخشــی از سخنان ديروز رئيس جمهوری است. آلودگی هوا 
طی سال های اخير در سراسر كشور به ويژه كالنشهرها بيش از گذشته خودنمايی 
می كند و با جود قوانين و مقررات تصويب شده برای جلوگيری از آلودگی هوا، اما 

همچنان مردم از آن رنج می برند.

قانونهوایپاکنقشهراهدولت
نقش نهادها و دســتگاه های ذی ربط برای رفع آلودگی هوا و حفظ هوای پاك در 
قوانين و مصوبات گوناگون مشخص شده است. قانون هوای پاك از جمله قوانين 
مربوط به حل معضل آلودگی هوا اســت كه عمده دســتگاه ها و ســازمان های 
نــام برده در اين قانون نهادهای دولتی اســت. در قانون هوای پاك نقش تمامی 
دستگاه های  و مرتبط از جمله نيروی انتظامی، رسانه های دولتی، وزارت كشور، 
وزارتخانه های نيرو، جهاد كشــوری، نفت، راه و شهرســازی و... در پيشگيری از 
آلودگی هوا و رفع آن مشخص شده است.  به طور مثال بر اساس ماده چهار قانون 
هوای پاك  توليد انواع وسايل نقليه موتوری و واردات آنها مستلزم رعايت حدود 

مجاز انتشار آالينده ها از سوی سازمان حفاظت محيط زيست است.
همچنين بر اساس ماده 6 اين قانون به منظور اطمينان از صحت عملکرد خودرو 
در زمينه های فنی و ايمنی و كنتــرل آالينده های هوا و صدا، انجام معاينه فنی 
كليه وسايل نقليه موتوری اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيکلت كه 
توسط بخش های دولتی، عمومی و غيردولتی به كار گرفته می شوند، در دوره های 

زمانی منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامی است .

قانون نيروی انتظامی جمهوری اســالمی ايران، وزارتخانه ها و سازمان های ذی 
ربط بر اساس ماده هفت قانون هوای پاك موظف هستند كه به نحوه تردد وسايل 
نقليه موتوری و ســامانه )سيستم( حمل و نقل شــهری را به صورتی طراحی و 
ســاماندهی كنند كه ضمن كاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری 
باشــد. همچنين بر اســاس قانون هوای پاك دولت موظف است از محل صرفه 
جويی حاصل از بهبود و مديريت ســوخت ناشی از اجرای اين قانون، ساز و كار 
و تســهيالت الزم جهت جايگزينی خودروهای فرســوده حمل و نقل عمومی با 

خودروهای نو را فراهم كند.

آلودگیهواجزحقوقعامهاست
برخورداری از هوای پاك، جز اصلی ترين حقوق عامه و يکی از نيازهای زيســتی 

بوده كه چنانچه به مخاطره بيفتد قابل پيگيری و مطالبه  است.
»حقوق عامه« حقوقی است كه در قانون اساسی الزم االجرا است و عدم اجرا يا 
نقض آن، نوع افراد يك جامعه را در معرض آسيب يا خطر قرار می دهد يا موجب 

فوت منفعت، ضرر يا سلب امتياز آنان می شود.
 مسئوليت احيای حقوق عامه به قوه قضاييه است و دو نهاد دادستانی و سازمان 
بازرســی كل كشور بيشــتر از ســاير بخش ها و نهادهای قوه قضاييه است. اين 
دو ســازمان در نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی مقدمه مناســبی برای انجام 
وظايف دادســتانی در زمينه احيای حقوق عامه است. اكنون اين سوال در اذهان 
عمومی شکل گرفته است چرا با وجود قوانين الزم برای حل معضل آلودگی هوا 

و مشخص بودن نقش هر يك از نهادها و سازمان ها، اين قوانين اجرا نمی شود؟ 
به نظر می رســد بيش از هر زمان ديگر، الزم است قوه قضائيه، سازمان بازرسی 
كل كشور نسبت به حسن اجرای قوانين و برخورد قاطع با مسئوالنی كه با ترك 
فعل خود مسبب وضع كنونی شده اند، ورود كند.همچنين ساير نهادهای نظارتی 
خارج از قوه قضاييه همانند ديوان محاسبات كشور، كميسيون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی و... در ايفای مسئوليت قوه قضاييه در احيای حقوق عامه ضروری 
به نظر می رسد. بر اســاس اصل 174 قانون اساسی مسئوليت نظارت بر حسن 
جريان امور و اجرای صحيح قوانين توســط دستگاههای اداری بر عهده سازمان 

بازرسی كل كشور است.

نقشکلیدیدولتدرایجادهوایپاک
عــالوه بر وظايف قانونی دولت در حوزه مقابله با آلودگی هوا و ايجاد هوای پاك، 
دولت مکلف اســت با رعايت اصل هفتاد و هفت )77( قانون اساســی به منظور 
ايجــاد همکاری منطقه ای و بين المللی جهت جلوگيــری از ايجاد رخداد گرد و 
غبار و نيز كاهش خســارات و پيامدهای مخرب آن در ســطح كشور و منطقه با 
هماهنگی و همکاری نهادهای بين المللی ذی ربط و مشاركت كشورهای مؤثر و 

متأثر منطقه، اقدامات الزم را به عمل آورد.
توجه دولت ســيزدهم به آلودگی هوا و اقدامات و وعده های داده شــده در اين 
حــوزه بيانگــر اراده دولت بر حل اين معضل اســت  اما بايــد توجه كرد ميراث 
گذشــتگان به گونه ای است كه بايد گام های اصالح گرايانه محکم تر و سريعتر 
برداشته شود. از سوی ديگر ورود سازمان های ناظر دستگاه قضا در احيای حقوق 
عامه در حوزه قانون هوای پاك و رســيدگی به سهل انگاری ها و ترك فعل های 
مســئوالن گذشته می تواند كمك مهمی به دولت سيزدهم را همراهی باشد و با 
برخورد قاطع با متخلفين و مســئوالن سهل انگار و خاطی از تکرار اين اقدامات 

پيشگيری كند.

قانون»هوایپاک«ومسئولیتهایفراموششده

لزومبرخوردباترکفعلها
درحوزهآلودگیهوا


