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خد                  اوند                  ا د                  ر توفیق بگشا

مهد ی تد ینی د ر یاد اشتی می نویسد :هد ف اصلی ام از این نوشته این بود  که واژه ای جد ید  را پیشنهاد  د هم تا د ر اد بیات 
سیاســی روزانه به کار گرفته شــود : »د ولت بانو«. اما همزمان به وضعیت میزان مشــارکت زنان د ر سیاست د ر ایران نیز 
نگاهی تطبیقی می اند ازم. د ر زبان فارسی با آن که واژۀ »د ولتمرد « آشنا و پربسامد  است واژۀ »د ولت بانو« وجود  یا کاربرد  
ند ارد . البته این بی واژگی برای زنان د رست منطبق بر واقعیت سیاسی د ر ایران است که زنان سهمی »اتُمی« از سیاست 
د ارند ! اما د ســت کم د ر اخبار سیاســی ما به نام هایی مانند  آنگا مرکل، ترزا ِمی، هیــاری کینتون، فد ریکا موگرینی 
و بســیاری د یگر برمی خوریم که می توانیم آن ها را »د ولت بانو« بنامیم. البته واژۀ »د ولت بانو« ســاختۀ من نیســت و 
پیش تر د ر زبان فارســی وجود  د اشته، گرچه بسیار کم کاربرد  و ناآشناست، د رست همان قد ر ناآشناست که زنان د ر 
سیاست ایران! بنابراین، پیشنهاد  می کنم از واژۀ »د ولت بانو« د ر نوشته ها و گفتگوهایمان استفاد ه کنیم تا همه گیر 

شود . فراموش نکنیم که گام اول برای برد اشتن تبعیض، رفع تبعیض »د ر« زبان است. د ر مورد  میزان مشارکت 
زنان د ر سیاســت، چه د ر قوای مقننه و چه د ر د ولت د اری، ایران یکــی از ضعیف ترین آمارهای جهانی را د ارد ! 
این د ر حالی است که ایران یکی از کشورهای پیش رو د ر مورد  حضور زنان د ر رستۀ اول د ولت د اری بود . زمانی 

که »فرخ رو پارســا« د ر سال 1347 به عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزید ه شد  یا وقتی »مهناز افخمی« د ر سال 
1355 به مقام وزیر مشــاور د ر امور زنان رســید  تنها یک وزیر زن د ر جهان وجود  د اشت، آن هم د ر فرانسه. البته 

د ر همان زمان هم نقش زنان د ر سیاســت »اتُمی« و بســیار ناچیز بود  و این د و نفر د ر واقع قرار بود  نقشی پیشتاز و 
راهگشــا د اشته باشــند . حال بیایید  نگاهی آماری به وضعیت بیند ازیم. سهم زنان د ر اد وار مجلس شورای اسامی: 
د ور اول: 4 نمایند ه از 327 نمایند ه د ور د وم: 4 نمایند ه از 274 نمایند ه د ور ســوم: 4 نمایند ه از 273 نمایند ه د ور 
چهارم: 9 نمایند ه از 275 نمایند ه د ور پنجم: 14 نمایند ه از 277 نمایند ه د ور ششــم: 13 نمایند ه 297 نمایند ه 
د ور هفتم: 13 نمایند ه از 294 نمایند ه د ور هشتم: 8 نمایند ه از 288 نمایند ه د ور نهم: 9 نمایند ه از 288 نمایند ه 

حتا باالترین میزان مشارکت بانوان د ر مجلس به سختی به »نیم  د رصد « می رسد . واژۀ د رخوری برای توصیف 
این وضعیت اســفبار وجود  ند ارد ! اما وضعیت میزان مشــارکت زنان د ر د ولت از این نیز د رد ناک تر است! د ر 
تمام کابینه های تمام د ولت های پس از انقاب د ر کل فقط یک زن )مرضیۀ وحید  د ستجرد ی( وزیر د ولت 
بود ه است. البته خانم د ستجرد ی نیز د ر زمرۀ شخصیت های اصولگرا بود  و چند ان به اید ه های رفع تبعیض 
جنسیتی باور ند اشت. اصاح طلبان هم که به جز معصومۀ ابتکار هیچ گاه هیچ د ولت بانویی د ر سطح باالی 
مد یریت میان خود  ند اشــته اند . صد ها مورد  برای مقایسه و تطبیق وجود  د ارد  و از میان این ها من فقط 

به یکی از کشورهای پیشرفته اشاره می کنم. 
د ر مجلــس فد رال آلمان )بوند س تاگ( د ر همین د ورۀ اخیر بیــش از 36 د رصد  نمایند گان مجلس زن 
هســتند . حتا د ر حزب چپ ها 56 د رصد  نمایند گان زن اند ! هم اکنون د ر 20 کشــور جهان د ولت بانوان 

ریاســت د ولت را بر عهد ه د ارند . از هر نظری بنگریم ایراد ی اساســی د ر کار ما وجود  د ارد . خوش اقبالم که 
فعال حقوق زنان نیستم وگرنه با این آمار و ارقام د ق می کرد م! تنها به د و نکته اشاره می کنم و همین بس. بیایید  »فرض 
کنیم« د لیل عد م مشــارکت زنان د ر سیاســت د ر د هه های پیش سطح سواد  پایین و فرهنگ سنتی حاکم بود ه است. از 
اوایل د هۀ هفتاد  د ختران د ر تحصیات د انشگاهی پابه پای پسران حضور د اشتند . چرا آمار میزان مشارکت زنان ما د ر امر 
د ولت د اری و کشورد اری به رغم فوراِن ظرفیت انسانی ثابت ماند ه است؟! د ر سیاست های اجتماعی تعبیری وجود  د ارد  با 
عنوان »تبعیض مثبت«. به این معنا که برای مشــارکت د اد ِن اقلیت های محروم د رصد های مشخصی برای آن اقلیت د ر 
نظر گرفته می شــود  تا از این طریق د ریچه ای برای فعال سازی آن اقلیت د ر عرصۀ اجتماعی گشود ه شود . ضمن رعایت 
اصول شایسته ســاالری، د ولت ها و احزاب  سیاســی باید  بر »تبعیض مثبت« برای زنان پافشاری کنند ، البته پیش از آن 
باید  انواع تبعیض های منفی موجود  را از میان برد اشــت! بهتر اســت کسانی که بر سر تعریف مفهوم »رجل سیاسی« د ر 
ایران مناقشــه د ارند ، به یاد  آورد ند  اصًا نفِس واژۀ »رجل سیاسی« )= مرد  سیاسی( ناد رست است زیرا خود  گام اول د ر 

تعمیق تبعیض زبانی است. 

جالیخالیدولتبانوان

تعــد اد  زیاد ی از کاربران فضای مجازی د ر اینســتاگرام و توییتر با قرار د اد ن 
تصاویری د ر صفحات خود  اعام کرد ند  که تا یک ماه طا، اتومبیل و اجناسی 
که ناعاد النه گران شد ه اند  را خرید اری نمی کنند  تا سود جویان مجبور به عقب 
نشینی شوند . پیوستن کاربران به این کمپین د ر حال افزایش است و هرلحظه 
به تعد اد  کســانی که د ر این کمپین شــرکت کرد ه اند  افزود ه می شود . علی 
کریمی بازیکن و مربی مطرح فوتبال کشــورمان از جمله اولین کسانی است 

که این کمپین را راه اند ازی کرد  . این مطلب را ما ننوشتیم جماران نوشت.

المیرا شریفی مجری و گویند ه خبر صد ا و سیما د ر اینستاگرام خود  د ر واکنش 
به صحبت نوبخــت که گفته بود  »تمام حقوق کارمند ان قبل عید  فطر واریز 
می شود«، نوشت: »جناب نوبخت مگه اعام نکرد ید  حقوق همه کارمند ان و 

بازنشستگان قبل از عید  فطر پرد اخت میشه ؟ کو این حقوق؟!«

کمپین»#من_نمیخرم«

کواینحقوق؟

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند  شورای 
شــهر گفت : اهمیت ند ارد  که بود جــه چگونه تصویب 
می شود  بلکه مهم نحوه تخصیص است چراکه د ر فرایند  
تخصیص بود جه نظارتــی وجود  ند ارد  و مد یرکل بود جه 
است که تخصیص بود جه را اولویت بند ی می کند . بر سر 
کم و زیاد  شد ن چند  میلیارد  تومان د ر یک رد یف بود جه 
مد ت زیاد ی د ر صحن شــورا بحث می شود ، اما واقعیت 
این است که د ر بحث تخصیص همه چیز کنار می رود . د ر 
د ولت نیز مکانیزم تخصیص بود جه به شهرد اری شباهت 
د ارد ، د لیل قد رت و محوریت سازمان برنامه و بود جه د ر 
همین مساله است. برای مثال طبق قانون د ولت موظف 
است که یارانه بلیت مترو را پرد اخت کند ، اما این اتفاق 
نمی افتد .تمام تاش کمیته شفافیت این است که نحوه 
هزینه کرد  بود جه را  هم د ر د ســترس عموم شهروند ان 

قرار د هد ، د ارد . باید  رصد  کنیم که کجا هد ر رفت منابع 
د اریم، کجا هرگز بود جه مصوب تخصیص نیافته است، یا 
کجا فقط یک د هم آن تخصیص یافته است؟!پروژه های 
شــهرد اری چند ین برابر قیمت واقعی هزینه برمی د ارند  
که این امــر د الیل متعد د ی د ارد ، پیمانــکار بازه زمانی  
کــه باید  به د نبال پولش باشــد  را هم روی قیمت لحاظ 
می کند . یا آنکه د ر جریان انتقال قرارد اد های بد ون ترک 
تشریفات از شرکت و سازمان های وابسته به پیمانکارها 
باالسری هایی رد  وبد ل می شود . راه حل از بین برد ن فساد 
کاهــش اختیارات مقام مســئول نیســت و با جابجایی 
اختیار فقط فســاد  به جای د یگر منتقل می شود . راه حل  
انتشار عمومی نهاد مند  است، یعنی اطاعات د ر بازه های 
زمانی مشــخص و به صورت کامل و آناین منتشر شود  
و این روند  بهتر از مکانیزم ســلب اختیار است. مطمئن 
نیســتیم اطاعاتی که شــهرد اری به ما می د هد ، کامل 
باشــد . ما خود مان هم مطمئن نیســتیم که اطاعاتی 
که د ر شــورا به ما ارایه می شود  اطاعاتی کامل و به روز 
است، حتی د سترسی به هر کد ام از سامانه های اطاعاتی 
شــهرد اری برای ما به سختی ممکن شد . وقتی شما د ر 
جایگاه مد یــر و د رواقع د ر جایگاه قد رت قرار می گیرید ، 
اصلی ترین رانتی که از آن بهره مند  می شوید ، ایجاد  شغل 
برای اطرافیان و آشــنایان است. رانت ایجاد  شغل به این 
معناست. صورت جلسات به ضمیمه آرای اعضا به طرح ها 
و لوایح به صورت شفاف د ر سایت شورا منتشر می شود . 
اما اینکه خارج از جلســات صحن علنی شورا چه اتفاقی 

می افتد  مشخص نیست.

جابجایییاختیارفسادرابهجایدیگریمنتقلمیکند

وزارت نیــرو د ر اقد امی بی ســابقه د ر نظام اد اری ایران 
جذب پنج مد یــر - از جمله مد یرعامان د و شــرکت 
آب منطقه ای خراســان رضوی و آذربایجان شرقی- را 
فراخوان کرد ه است. این وزارتخانه پیش تر د ر زمستان 
1396 نیز از طریــق فراخوان، مد یر کل روابط عمومی 
خــود  را انتخاب کرد ه بود ، اما بســیاری بعــد  از آنکه 
برخــی مد یریت ها بــد ون فراخوان انتخاب شــد ند ، بر 
ایــن باور بود ند  کــه آن رویه اد امه نخواهــد  یافت، اما 
وزیر نیرو اکنون نشــان د اد ه که بر نهاد ینه کرد ن رویه 
انتخاب مد یران از طریــق فراخوان عمومی اصرار د ارد . 
او پیش از این د ر برنامه  ارائه شــد ه به مجلس شــورای 
اسامی به نحوی بر شایســته گزینی تأکید  کرد ه بود  و 
د ر اولین ســخنرانی پس از حضــور د ر وزارت نیرو نیز 
اعام کرد ه بود ...به تد ریج به سمتی حرکت خواهد  کرد  
که اکثر پســت های مد یریتی از طریق فراخوان انتخاب 
شوند  هر چند  مخالفان ارائه فراخوان برای جذب مد یر 

د ید گاه های متفاوتی را مطرح کرد ند .
فراخوان برای انتخاب مد یر فی نفسه نمایش نیست، بلکه 
ممکن است ابزاری نمایشــی باشد ، اما اگر وزارت نیرو 
به گونه ای عمل کند  که نهاد های نظارتی بتوانند  د رستی 
و ســامت فراخوان و گزینش حاصل از آن  را د ر نهایت 
شفافیت راستی آزمایی کنند ، د یگر نمایش نخواهد  بود . 
فراخوان اجازه می د هد  تا همه افراد ی که د سترســی به 
فرایند های البی ند ارند  نیــز خود  را د ر معرض انتخاب 
قرار د هند . رویه سنتی البی گری همواره مانع از آن شد ه 
است که افراد ی بیرون از حلقه های مشخص سیاسی یا 
بوروکراتیک به پســت های مد یریتی د ست یابند . رویه 
فراخوان نوعی مقابله با سازوکار سنتی البی گری است. 
این نکته را نیز باید  مد نظر د اشــت که البی گران تاش 
می کنند  تا سازوکار البی را به سطح باالتری یعنی البی 
با انتخاب کنند گان انتقال د هند ، اما شــفافیت می تواند  

مانعی د ر برابر این اقد ام باشد . 
بنابرایــن فراخــوان مانعــی نیســت کــه معنایــش 
صاحیت ند اشــتن مد یران فعلی باشد  بلکه خلق مید ان 
رقابتی اســت که ممکن اســت مد یرانی شایسته تر از 

مد یران فعلی نیز د ر آن شرکت کنند .
رویه های سنتی موجود  که البی گری یکی از اصلی ترین 

آنهاست، همواره د ر جهت ناد ید ه گرفته شد ن ظرفیت های 
د رون سازمان ها عمل کرد ه اند . تکرارشد ن مد یریت ها د ر 
حلقه بســته ای از افراد  – کــه نتیجه آن  را می توان د ر 
باالتررفتن میانگین سنی مد یران ارشد  کشور مشاهد ه 
کرد  – به تد ریج خاقیــت، انعطاف و اید ه های نو را از 

سازمان ها می گیرد . 
فراخوان به معنای بی اعتمــاد ی به ظرفیت های د رون 
ســازمان نیست بلکه به این معناست که مد یریت ارشد  
باور د ارد  نیروهایی د رون ســازمان هستند  که به اند ازه 
کافی د ید ه نشــد ه اند  و رویه های ســنتی مانع از بروز و 

ظهور آنان شد ه است. 
این همچنین به آن معناســت که مد یریت ارشد  مایل 
اســت ظرفیت مد یریتی د رون سازمان را د ر مقایسه با 
ظرفیت های بیرون ســازمان بسنجد  و از شرایط رقابتی 
برای تعریف رویه های خاقانه تر اســتفاد ه کند . مد یران 
بسیاری د ر کشــور همواره از انحصار و حتی انزواطلبی 
ســازمانی و ملی انتقاد  کرد ه اند . این گــروه نمی توانند  
مخالف رویه ای باشــند  که فضای ســازمانی را به روی 
رقابت مد یریتی می گشــاید .فراتر از نقد های ارائه شد ه و 
پاسخ آنها، فراخوان د اد ن برای انتخاب مد یران میانی د ر 
وزارت نیرو را می توان د ر راســتای موارد  زیر نیز مثبت 

ارزیابی کرد .

اقدامیبیسابقهدرنظاماداریایران



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

2ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 30 - خرداد  ماه 1397
برزین ضرغامی مد یرعامل ســازمان زیباسازی شــهرد اری تهران از انتخاب 
پیمانکار برای مرمت و مقاوم سازی تئاتر نصر تا پایان تیرماه خبر د اد  و گفت: 
از آنجــا که بنای مذکور برای ســال ها متروک ماند ه بــود ، میزان تخریب بنا 
بیش از 60 د رصد  تخمین زد ه می شــود  و همین موضوع عملیات مرمت را با 
د شــواری هایی همراه کرد ه است.قد مت اولین تماشاخانه تهران به اواخر د وره 
قاجار بازمی گرد د . تئاتر نصر که بخشــی از خیابان قد یمی الله زار را به خود  
اختصاص د اد ه است تا ســال 1329 شاهد  بسیاری از روید اد های فرهنگی و 
حتی سیاســی زمان خود  بود  که یکی از مهم تریــن آن ها ترور احمد  د هقان 
نمایند ه مجلس د ر د فتر همین تماشــاخانه است.فعالیت تئاتر نصر د ر فاصله 
ســال های 1329 تــا 1341 به د الیل مختلف از جملــه چند ین مرتبه آتش 
ســوزی متوقف شد ، بعد  از تعمیر بنا اما تماشاخانه تا سال 1381 به کار خود  
اد امه د اد  تا آن که حین اجرای نمایش  »ســی و هفت شــاهی جناب میرزا« 
به د لیل فرســود گی بنا تعطیل شــد . د ر 7 مهرماه همان سال مسئوالن وقت 
ســازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفتند  برای جلوگیــری از ویرانی ملک و 
تغییر کاربری آن، ســاختمان تئاتر نصر را به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت 
برســانند .از آن تاریخ به بعد  نیز تئاتر نصر به طور کامل رها شد  تا آن که 10 
د ی مــاه 1396 با امضای تفاهم نامه ای میــان کمیته امد اد  امام خمینی )ره( 
به عنوان مالک و جهاد  د انشــگاهی که ســرقفلی این بنا را د ر اختیار د اشت 
با شــهرد اری تهران، بنای تئاتر نصر د ر اختیار مد یریت شــهری قرار گرفت.
شــهرد اری تهران که تئاتر نصــر را با اختصاص 6 میلیــارد  تومان به تملک 
خود  د رآورد ه، از ابتد ای ســال جاری مقد مــات تبد یل این فضا به موزه تئاتر 
ایران را آغاز کرد ه اســت.برای مرمت این بنا نیاز به پیمانکاری است که عاوه 
بــر اقد امات مربوط به مرمت، مقاوم ســازی های الزم را هم انجام د هد  چراکه 
به د لیل شکســتگی لوله ها بخش هایی از بنا نم برد اشــته است و سنگ های 
ســاختمان هم تخریب شــد ه اند . یکی از بحث های جد ی آن است که تئاتر 
نصر همچون گذشــته کارکرد  اجرای نمایش را حفظ کند  و به عنوان یکی از 
پاتوق های قد یمی تئاتر د ر تهران شناخته شود . ایجاد  فضاهایی همچون کافه 
تئاتر و سایر بخش های تفریحی و خد ماتی نیز د ر این مکان د ید ه شد ه است.

شیرین ولی پوری جرم شــناس بر ضرورت 
امضای میثاق نامه مقابله با خشــونت بین 
د ولــت، طایفه هــا و قبایــل د ر واکنش به 
اخبار منتشــر شــد ه د ر هفته های اخیر د ر 
رابطه با تجاوز به کود کان، زنان و تعرض به 
د انش آموزان گفت: انحرافات و آســیب های 
اجتماعی د ر د و سال اخیر بسیار رشد  د اشته 
و د الیل آن بســیار گسترد ه است. به عنوان 
مثال د ر ماجــرای پروند ه تجاوز به د ختران 
د ر ایرانشــهر خبری منتشــر شد ؛ مبنی بر 
اینکه مرد م د ر مقابل د اد گستری آنجا جمع 
شد ه اند  و با سر و صد ا گفته اند  که اگر تا پنج 

روز د یگر تکلیف این پروند ه مشخص نشود  
خود مان اقد ام می کنیم، این باعث می شود  
آرامشــی که باید  د ر روند  رسید گی به یک 
پروند ه کیفری – جنایی وجود  د اشته باشد  
سلب شود . د ر سیستان بلوچستان اصلی  ترین 
علتی که باعث می شود ، این واکنش ها شکل 
بگیــرد  و مرد م به این صورت اعتراض کنند  
وجود  تعصبات خاص مذهبی منطقه است. 
همین تعصبات خاص باعث می شود ، صحبت 
کرد ن د ر رابطه با آسیب های اجتماعی آسان 
نباشد ، همانطور که مد عی شد ه اند ، یکی از 
متجاوزان د ر این حاد ثه مرفه بود ه اســت و 

کسی نبود ه که بگوییم از روی فقر و بیکاری 
یا اعتیاد  به این مســائل روی آورد ه باشد  و 
همیــن تحلیل ماجرا را پیچیــد ه می کند .
مســائل خاص مذهبی کــه د ر این منطقه 
وجود  د ارد ، تعصبات، ترس از رسانه ای شد ن 
و حفظ آبرو باعث می شود ، این سکوت ایجاد  
شود  تا مباد ا مسائل د یگری برای آنها پیش 
آمد ه و از طوایف طرد  شود  به همین خاطر 
د ر این مناطق سکوت بیشتری د ر واکنش 
به تجاوز وجــود  د ارد . وقتی قانون راجع به 
تجاوز صحبت می کنــد  کاری به این ند ارد  
که این تجاوز د ر کد ام نقطه از کشــور رخ 
د اد ه اســت. اینکه بخواهیم یــک قانون را 
د ر همــه جا یک جور پیــاد ه کنیم، جواب 
نمی د هد .د اد گســتری اســتان کرمان کار 

خوبی انجام د اد  و باور د اشــت که کرمان از 
طوایف و قبیله های مختلف تشــکیل شد ه، 
از همین رو از ظرفیت روسای این قبایل و 
طوایف و مولوی ها استفاد ه کرد  و میثاق نامه 
مقابله با خشــونت را با آنها امضا کرد  و قرار 
شــد ؛ روسای طوایف و قبایل با د اد گستری 
همکاری کنند  و بلند گوی قوانین حکومتی 
باشد . یکی از راهکارهایی که برای سیستان 
و بلوچســتان هم ارائه شــد ، همین است 
نظامی کرد ن مســائل جوابگو نیست؛ بلکه 
باید  با نهاد های مرد می و یک گفتمان ساد ه 
سازند ه مسائل را کاهش د اد . کرمان د ر این 
مســاله موفق عمل کرد ه اســت و د ر آنجا 
آموزش به ســران به زبان طایفه مد اری د ر 

د ستور کار قرار گرفت.

ثریا شــارقی مدیــرکل دفتر امــور بانوان 
و مشاور بانوان اســتانداری تهران با بیان 
اینکه شــرایط شــادی مردم در طول این 
سال ها فراهم نشده  و مشکات اقتصادی 
زمینه ساز عصبانیت در جامعه است، نقش 
آموزش و پــرورش را در ایجــاد فرهنگ 
شــادی در کشور بســیار برجسته  است.

ایــن موضــوع در دســتور کار مــا نبوده 
اســت، البته قطعا یک ســری مشــکات 

اقتصادی می تواند زمینه ســاز یک سری از 
عصبانیت ها شود، اما یک سری موضوعات 
هم فرهنگی است. رفتارها یک شبه تبدیل 
به فرهنگ نمی شوند، بخشی از شکل گیری 
این فرهنگ برعهده خانواده، مدرســه و ... 
اســت و همچنین شرایطی که حاکمیت و 
دولت ایجاد می کند که همه این ها دســت 
به دست هم می دهند تا فرهنگ در جامعه 
شــکل بگیرد.آموزش و پــرورش ما باید 

دچار تحول شــود و باید زنگ نشاط را در 
مدرسه تعریف کنیم، متاسفانه این موضوع 
اصــا در مدارس ما جایگاهی ندارد. اینکه 
افراد در موقعیت هایی که قرار دارند شــاد 
باشــند یک هنر است. گاهی اوقات با ابزار 
بسیار ساده می توان اسباب خوشی، نشاط 
و شــادی فرزندان و خانواده را فراهم کرد.
ناپسندی  فرهنگ های  از  یکی  متاســفانه 
که در جامعه ما رواج پیدا کرده این است 
که هنــوز کودکانمان صبحــت کردن را 
نیاموخته انــد، فقط آن ها را در کاس های 

آموزشــی ثبت نام می کنیم بــدون اینکه 
اجازه دهیم بچگی خود را داشــته باشند.
متاســفانه در آمــوزش و پــرورش هیچ 
فکری بــرای برنامه های غیرآموزشــی یا 
فوق برنامه نشــده است و ما از این موضوع 
رنج می بریم.یکی از مشکات ما این است 
کــه نحوه ارتباط با یکدیگــر را در جامعه 
نیاموختیــم. مهارت های کامی و رفتاری 
جایــی در زندگی ما ندارنــد و با توجه به 
سیاســت های دولــت باید این مــوارد در 

برنامه های آموزشی گنجانده شود.

نظامیکردنمسائلجوابگونیست

شرایطشادیمردمفراهمشود

سید آرش حسینی میانی رئیس کمیته 
محیط زیست شورای شهر تهران با بیان 
اینکــه از مجموعه باغــات تهران 400 
هکتــار با ارزش اکولوژیــک باقی ماند ه 
است، بر نقش مافیای باغ خواری و فساد  
سیســتمایک د ر نابود ی باغــات تاکید  
کرد  و گفت:مســائل زیست محیطی به 
د لیــل وجود  ذی نفعــان و ذی نفوذهای 
مختلــف د ارای پیچید گی هــای فراوان 
اســت و د ســت مافیای باغ خــواری و 
فســاد  د ر نابود ی باغات تهــران د ر کار 
است. برخی از مسئوالن طرفد ار محیط 
زیســت هستند  اما وقتی تغییر می کنند  
و از سمت خود  کنار می روند ، مسئوالن 
جد ید  تمام مســیری که افراد  قبلی طی 

کرد ه بود ند  را برمی گرد انند . 
ورود  بــه بحث نابود ی باغــات از بحث 
حفظ حقــوق عامه و حفاظــت از حق 
هوای پاک آغاز شــد  چراکه باغات نقش 
ریه های تنفسی تهران را د اشتند . مافیای 
باغ خــواری توان خود  را به کار می برد  تا 

بتواند  ملکی را تغییر کاربرد ی د اد ه و از 
کند   برج ســازی  کاربری،  تغییر  رهگذر 
تحولی که د ر حد ود  15 ســال گذشته 
اتفاق افتاد ه و مشــاهد ه می کنیم باغات 
بســیاری به اسم مصوبه برج باغ تخریب 
شــد .اگر به آنها بگویید  د رختی از بین 
رفته، به شما می خند ند .د ر نتیجه باتوجه 
به همــه این موارد  ما تــاش می کنیم 

با یک منطق مســتحکم د ر بحث حفظ 
باغات تهران وارد  شویم.شــورای شــهر 
پنجــم خط قرمزهــا و اصولی د ارد . این 
خط قرمزها و اصــول، همان برنامه ها و 
شعارهایی بود  که ما د ر انتخابات شوراها 
بیــان کرد یم و مرد م به ما رای د اد ند . ما 
به مرد م قول د اد یــم که مصوبه ویرانگر 
برج باغ را لغو کرد ه و د ر حفظ و صیانت 

باغــات تاش کنیم. ایــن نگرانی وجود  
د ارد  کــه مافیای برج خــواری، باغات را 
بخشــکاند . حد ود  200 اصله د رخت از 
باغ برره باقی ماند ه اســت، د ر حالی که 
د ر ســال 93، 405 اصله د رخت د ر این 
باغ وجود  د اشت و شاهد یم د ر پروسه د و 
ســاله 200 اصله را خشکاند ه اند . برجی 
که د ر این باغ مجوز ساخت گرفته، شش 
طبقه زیرزمیــن و 14 طبقه روی زمین 

است.
قســمت جنوبی که قرار است ساختمان 
د ر آن ســاخته شــود ، به صورت کامل 
از بین رفته اســت.افزایش قیمت هزینه 
قطع د رختان د ر د ســتورکار کمیسیون 
قــرار د ارد . احکام قضایی برای متخلفان 
تخریب باغــات و صاحبــان پرنفوذ بی 
ســرانجام است .مد ت ها اســت پروند ه 
باغات د ر صحن شــورا بررسی می شوند  
اما شــاهد  هســتیم که هیچ کــد ام از 
رســانه ها به صورت جد ی و عمیق وارد  

این مسئله نشد ه اند . 

مافیایبرجخواریدرباغاتتهران

چرا جناب رئیس جمهور در هر دو مثال یادشده به تنهایی 
در حال تماشــای مســابقه فوتبال هســتند؟ آیا ایشان 
مجردند؟در خرداد ســال 1393 عکسی از رئیس جمهور 
کشــورمان آقای روحانی در فضای مجازی منتشر شد که 
نشان می داد ایشــان درحالی که شلوار ورزشی و تی شرت 
ســفید بر تن دارند در حال تماشای مسابقه فوتبال تیم 
ملی ایران و نیجریه هســتند. در خرداد ســال 1397 هم 
عکسی از رئیس جمهور کشورمان آقای روحانی در فضای 

مجازی منتشر شد که نشان می داد ایشان درحالی که شلوار 
ورزشــی و تی شرت ســفید بر تن دارند در حال تماشای 
مسابقه فوتبال تیم ملی ایران و مراکش هستند. به عنوان 
یک جامعه شناس، در هر دو عکس نکته ای توجه مرا جلب 
کرد. اینکه آیا رئیس جمهور محترم کشورمان در ساختمان 
نهاد ریاســت جمهوری در حال تماشای فوتبال هستند؟ 
اگر بله چرا ایشــان در محیط کارشــان شلوار ورزشی به 
تن کرده اند؟ چون برای ما دهه شــصتی ها شلوار ورزشی 
حکم همان پیژامه آبی معروف را دارد. دورادور شنیده ام که 
رئیس جمهور کشورمان فردی بسیار مبادی آداب هستند و 
به همین دلیل کاماً بعید می دانم که ایشان در ساختمان 
ریاست جمهوری باشند و با این لباس ها به تماشای فوتبال 
بپردازند. بر این اســاس حدس می زنم که ایشان در خانه 
نشسته اند و در حال تماشای مسابقه فوتبال اند. و باز پرسشی 
دیگر و مهم تر و اجتماعی تر.چرا جناب رئیس جمهور در هر 
دو مثال یادشده به تنهایی در حال تماشای مسابقه فوتبال 
هستند؟ آیا ایشان مجردند؟ یا اینکه قباً متأهل بوده ولی 
هم اکنون از همسرشان جدا شده اند؟ می دانم که هیچ کدام 
این ها درســت نیســت. پس آیا خانواده محترم ایشان به 
هنگام پخش مســابقه فوتبال در خانه حضور داشته اند؟ 
اگر بله، آیا خانواده محترم رئیس جمهور هیچ عاقه ای به 
تماشای مسابقه فوتبال، آن هم مسابقه تیم ملی کشورشان 
در جام جهانی ندارند؟ یا آنکه خانواده محترم ایشان عاقه 
دارند ولی به هنگام عکس، ترجیح داده اند تا رئیس جمهور 
را تنها بگذارند و ایشان این طور در عکس تنها و بی کس به 
نظر برسند؟ و سؤالی مهم تر؛آیا این شخِص رئیس جمهور 
بوده اســت که از خانواده خواسته تا در عکس تنها باشد و 

اعضای خانواده از دید مردم کشورشــان پنهان بمانند؟ آیا 
رئیس جمهور محترم دلیل خاصی دارند که درنهایت ترجیح 
می دهند در عکس تک وتنها باشند؟ دقیقاً در ذهن ایشان 
چه می گذرد؟ آیا نمایــش روابط گرم یک رئیس جمهور 
با خانواده، از ارزش و شــأن او می کاهد؟ آیا نشــان دادن 
خانواده دون شأن یک مرد ایرانی است؟ اساساً آیا آن طور 
که مسئوالن و مقامات ادعا می کنند خانواده در ایران یک 
نهاد اجتماعی ارزشــمند است و آنان توجه ویژه ای به این 
نهاد ارزشمند و گسترش آن دارند؟ اگر ارزشمند است چرا 
خود آنان ترجیح می دهند تا خانواده هایشان را مخفی کنند 
و کسی خبردار نشــود که آنان متأهل اند و این موضوع را 
فقط در برگه های ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری 
اعام می کنند؟امیدوارم روزی برسد که مقامات کشورمان، 
مانند مقامات کشورهای غربی -که ازنظر اینان خانواده در 
آنجا رو به فروپاشی است- نه در حرف ، شعار و سخنرانی، 
بلکه در عمل برای خانواده ارزش قائل شوند و برای یک بار 
هم شده ما ببینیم که آنان خانواده ای دارند و مانند عموم 
مردم، با خانواده هایشان نشسته اند و در حالی که میوه، یا 

تخمه یا چیپس می خورند تلویزیون تماشا می کنند.
سخن آخر: یا در خانه به تنهایی در مقابل تلویزیون ننشینید 
و فوتبال تماشا نکنید، یا اگر هم این کار را می کنید لطفا 
عکس آنرا منتشر نکنید. اگر قرار است عکسی منتشر شود 
لطفا با خانواده به تماشای فوتبال بپردازید. شما در حال 
انجام مأموریت اداری نیستید که بگوییم باید مسائل کار و 
خانه از هم تفکیک شود. شما در کانون گرم خانواده اید.
این مطلب را ما ننوشتیم فردین علیخواه جامعه شناس در 

باشگاه زنان نوشت.

آیارئیسجمهورکشورماتنهاست؟

حجت نظری )عضو شــورای شــهر 
تهران( در هفتادومین جلسه شورای 
شهر تهران در تذکر پیش از دستور 
خود از قیمت های باال برای تماشای 
جام جهانی در برج میاد انتقاد کرد 
و با اشــاره به حاشیه های دیوارنگاره 
میــدان ولیعصر کــه در آن حضور 
زنان نادیده انگاشته شده بود، گفت: 
درســت اســت که این بنر برداشته 
شد اما جاگذاری آن فقط در میدان 

ولیعصر نبوده و در باقی نقاط شــهر 
نیز نصب شده است به همین دلیل 
الزم است نسبت به اصاح آنها اقدام 
شــود.ورودی بــه برج میــاد برای 
تماشــای بازی رقمی نزدیک به صد 
هزار تومان اســت. بــا توجه به این 
نکته که باید تماشــای دسته جمعی 
فوتبــال را تقویت کنیــم این رقم 
بســیار باال بوده و باید در میزان آن 

تجدیدنظر شود.

بازسازی  تماشاخانه قجری نصر

تماشای دسته جمعی فوتبال در برج میالد

 پروژه 
برج سازی

مجری: 
ذینفوذها 

باغ برره
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محمود  میرلوحی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه 
انتقال پایتخت شد نی نیست، گفت: این نگاه که باید  از 
تهران مهاجرت کرد ه و برویم را ْشــد نی نمی بینیم. اگر 
قرار بود  انتقال پایتخت قابل اجرا باشــد  تا به حال این 
اتفاق رخ د اد ه بود .ســه نوع  نگاه نسبت به تهران وجود  
د ارد ، نگاهی که فقط بحران ها را می بیند  و معتقد  است 
کار تهران به آخر خط رســید ه و مشــکاتش ازجمله 
آلود گی هوا، ترافیک قابل حل و فصل و د رمان نیست.
نگاه د وم این است که اساسا نباید  به این مشکات اعتنا 
کنیم. از همان اول هم به این مشــکات نگاه نکرد ند  و 
نتیجه اش شرایطی است که امروز با آن مواجه هستیم.
نگاه سومی د انست که شورای شهر هم به د نبالش است 
تهران د ارای ظرفیت های فراوان، مشکات و چالش های 
قابل توجهی است، براســاس نگاه سوم باید  با استفاد ه 
از تد بیر، مطالعه و جامع اند یشــی مشکات را حل کرد .
تهران از نظر ویژگی های جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی 
و اقتصاد ی و غیــره د ارای ظرفیت های فراوان اســت 

امــا به علت غفلت و نبود  جامع نگــری د ر برنامه ها به 
این روز افتاد ه اســت. د ر برنامه ها فقط به مســائل به 
صورت بخشی نگاه می شــود  و کار ما هم شبیه همان 
اصطاح اســت که می گوید  »اومد م ابــرو برد ارم زد م 
چشــمش را هم کور کرد م.«  یعنی آمد یم مشــکلی را 
حل کنیم به جایش به مشــکات اضافه کرد یم.شــورا 
د ر برنامه پنج  ســاله سوم شــهرد اری به د نبال نگاهی 
جامع و همه جانبه گرانه است، این نگاه که باید  از تهران 
مهاجرت کرد ه و همه باید  برویم را ْشــد نی نمی بینیم. 
اگر قرار بود  انتقال پایتخت قابل اجرا باشــد  تا به حال 
ایــن اتفاق رخ د اد ه بود ، چراکه این موضوع ســال های 
طوالنی است که مطرح شد ه است.برخی استان ها  برای 
پایتخت شــد ن فرش قرمز پهن کــرد ه بود ند ، اما بعید  
اســت که به این زود ی ها این اتفاق بیفتد . برخی تصور 
می کند  که اگر مقامــات را جایی ببریم که امن بود ه و 
د ود  و آلود گی ند اشــته باشد ، مسائل و مشکات کشور 
حل می شود !به علت جنگ، خشکسالی، ناامنی مرزی و 

تحوالت اقتصاد ی مهاجرت افزایش پید ا کرد ه و به نوعی 
همــه مهاجرت کرد ه اند . د ر این میــان برخی به مراکز 
استان و عد ه ای به مراکز شهرستان مهاجرت کرد ند .باید  
تهران را باتوجه به وضعیتی که د ارد  ببینیم و با طرح و 
برنامه هایی، چالش هایش را رفع کرد ه ظرفیت هایش را 

افزایش د اد ه و بالفعل کنیم.

به نقــل از منابع اســرائیلی، »بنیامین 
رژیم صهیونیستی  نخست وزیر  نتانیاهو« 

پیشــنهاد  مضحکانه کمک به ایران برای 
حل مشــکل کم آبی را مطــرح کرد .وی 
د ر وید ئویی که د ر شــبکه های اجتماعی 
منتشــر کرد ه، گفت کــه 96 د رصد  از 
زمین های ایران به نوعی با مشکل کم آبی 

مواجه هستند .
نتانیاهــو به پیشــرفت های این رژیم د ر 
مبــارزه با کم آبی و مد یریت آب اشــاره 
کــرد ه و د ر نهایت پیشــنهاد  مضحکانه 

کمک به حل مشــکل کم آبی د ر ایران را 
مطرح کرد .

برای  نتانیاهــو گفت کــه وب ســایتی 
کاربران ایرانــی راه اند ازی می کند  که د ر 
آن روش هــای بازیافت آب و اســتفاد ه 
مجد د  از آن، تشــریح د اد ه می شود .ما به 
نشان می د هیم چگونه  ایرانی  کشاورزان 
از خشکســالی فرار کرد ه و خانواد ه خود  

را سیر کنند .

به نقل از بیزینس ورلد ، سه کشور رهبری کنند ه اتحاد یه 
اروپا به همراه اتحاد یه اروپایی د ر نامه ای که چند ی قبل 
به طور مشترک به د ولت د ونالد  ترامپ نوشتند ، خواستار 
حفظ منافع امنیتی متحد ان اروپایی د ر توافق هسته ای 
شــد ه و از ترامپ خواســتند  زیانی به منافــع امنیتی 

اروپاییان وارد  نکند . آنان د ر این نامه استد الل کرد ند  که 
توافق هســته ای سال 2015 بهترین گزینه ممکن برای 
بازد اشتن ایران از د ستیابی به ساح هسته ای است و این 
توافق زمانی  می تواند  معنا د اشته باشد  که تهران از منافع 
اقتصاد ی مند رج د ر آن بهره مند  شود . همچنین هشد ار 
د اد ند  که تحریم های ثانویه  آمریکا ممکن است اروپاییان 
را از همراهی با این کشور باز د اشته و نتوانند  تحریم های 
معنــاد اری د ر رابطه با ایران وضع کننــد . این نامه که 
توســط سه کشور انگلستان، فرانســه و آلمان به وزارت 
خزانه د اری و امور خارجه  آمریکا ارســال شد ه و خواسته 
شد ه است بخش هایی مانند  د ارو و سامت از تحریم های 
ثانویه مستثنا شد ه، همچنین از د ولت  آمریکا د رخواست 

شــد ه بخش های کلید ی نظیر انرژی، خود رو، هوانورد ی 
غیرنظامی و زیرساخت نیز از اعمال تحریم مصون باشند .

همچنین ایجاد  کانال های بانکی و مالی با ایران و استثنا 
آن از تحریم نیز د رخواســت شد ه است.د ر بخشی از این 
نامه آمد ه اســت: »به عنوان متحــد ان نزد یک ما انتظار 
د اریــم که اثرات غیرعاد ی تحریم هــای ثانویه  آمریکا بر 
نهاد های حقیقی و حقوقی اتحاد یه اروپا اعمال نشــود  و 
بنابراین ما چنین تلقی خواهیم کرد  که ایاالت متحد ه به 
تصمیم سیاســی ما و حسن نیت عملکرد های اقتصاد ی 
د ر محد ود ه قانونی اتحاد یه اروپا احترام  می گذارد .« وزیر 
بازرگانی آمریکا اعام کرد  بسیار بعید  است د ونالد  ترامپ 

امکان وجود  چنین معافیت هایی را بپذیرد .

فرشقرمز�یهنکردهبودند

مابهکشاورزانایرانینشانمیدهیم

اقتصادبیماروتنگنایمعیشت

درنامهارو�ایییهابهآمریکا

آمارها می گوینــد  وضعیت اقتصاد  ایران 
نسبت به 4 ســال پیش مساعد تر شد ه 
اســت؛ این را د ر شــاخص های مربوط 
به رشــد  اقتصاد ی و نرخ تورم می توان 
مشــاهد ه کرد . صحبت د ربــاره تناقض 
موجــود  میــان وضع معیشــت مرد م و 
شاخص های کان اقتصاد ی شاید  سهل 
و ممتنع باشد . یعنی اغلب افراد  می د انند  
که چرا شاخص های اقتصاد ی یک چیز 
را نشــان می د هد  و زند گی و معیشــت 
مــرد م چیز د یگری را، امــا د ر بیان این 
را  نمی تــوان کلمات  د انســته ها گویی 
به گونه ای چید  که شــنوند ه قانع شود  و 
قبول کند  که مثبت بود ن آمارهای کان 
اقتصاد ی منافاتی با معیشت بهبود نیافته 
او ند ارد  و ایراد  کار از جای د یگر اســت. 
تفسیر مشــکل اصلی موجود  د ر اقتصاد  
ایران، نیازمند  توجه به این نکته کلید ی 
است که اقتصاد  کشــورمان د ر بسیاری 
از ســال های 4 د هــه اخیر یــا به طور 
د قیق تــر از ســال 1353 تاکنون اغلب 
بــا تورم د ورقمی همراه بود ه اســت. د ر 
اقتصاد  سالم نیز، آن چنان که د ر اقتصاد  
کشورهای پیشرفته و توسعه یافته د ید ه 
می شــود ، نرخ تورم همواره د ر محد ود ه 
زیر 5 د رصد  اســت و به همین واســطه 
کارکــرد  اعضای حیاتی ایــن اقتصاد ها 
همواره عاد ی اســت. اگر احیاناً مشکلی 
نیــز د ر این اقتصاد  رخ د هد  به واســطه 

همیــن تورم اســتاند ارد ، می توان آن را 
تشــخیص د اد  و رفع کرد . اما د ر اقتصاد  
بیمــار ایران، وقتی نرخ تــورم د ر اغلب 
ســال ها د ورقمی بود ه و د ر محد ود ه 20 
د رصد  تا باالی 35 د رصد  نوسان د اشته 
کارکرد  همه اعضای حیاتی اقتصاد  د چار 
اختال است و کاهش د اد ن آن به باالتر 
از محد ود ه استاند ارد  نیز قاد ر نیست این 

اختال را برطرف کند . 
نکته د وم این اســت که د ر بخش واقعی 
اقتصاد ، هنوز اتفاق خاصی برای بسیاری 
از شــاخص های مؤثر رخ ند اد ه است؛ از 
ایــن منظر که هنوز بهره وری د ر اقتصاد  
ایــران پایین اســت و نرخ رشــد  تولید  
نیز به گونه ای بهبــود  نیافته که ما انبوه 
کاال و خد مات د اشــته باشیم چراکه اگر 
تولید  بهبود  یافته بود  می توانســتیم به 
اتفاقات خوشایند ی  تقویت عرضه،  مد د  
د ر ســمت تقاضا رقم بزنیم و شــاخص 
معیشــت را بهبــود  ببخشــیم. د ر کنار 
این مســائل این نکته نیز نباید  فراموش 
شــود  که شاخص نرخ د الر همواره برای 
مهمی  شــاخص  ایرانی  مصرف کننــد ه 
برای تصمیم گیری بود ه و نوســانات آن 
اثر مســتقیم و نامســاعد ی بر  کیفیت 
د ر  می گذارد .وقتــی  آنهــا  معیشــت 
د وره های چند ســاله، هربار نرخ د الر به 
شکل غیرمنتظره افزایش می باید ، مرد م 
د ارایی، نقد ینگی و خرید  مایحتاج خود  

را با نرخ د الر مقایســه و فقیرتر شد ن را 
احساس می کنند . این مسئله و مسائلی 
از این  د ســت باعث شد ه با وجود  بهبود  
باز  اقتصــاد ی،  از شــاخص های  برخی 
هم احســاس رضایــت و خوش بینی از 
شاخص های اقتصاد ی د ر جامعه متبلور 

نشود . 
بــرای رفع این نقیصه، د و کار باید  انجام 
د اد ؛ اول اینکــه سیاســتمد اران باید  به 
سیاست ها و برنامه هایی که د ر حوزه های 
مختلف به ویژه پولی، مالی و ارزی اعام 
می کنند ، پایبند  باشــند  تا مرد م نسبت 
به سیاست گذاری و حرف آنها بی اعتماد  
نشــوند . د ر مقابل کار د وم را باید  مرد م 
انجام د هنــد . حقیقتاً مــا نمی توانیم و 
نباید  توقع د اشــته باشــیم د ر شرایطی 
که میانگیــن کار مفید مان روزانه کمتر 
از یکی، د و ســاعت اســت، بیشــتر از 

به طور  کــه  کنیم  کشــورهایی مصرف 
میانگین چنــد  برابر مــا کار می کنند . 
کشــورهایی که بهره وری کار و سرمایه 
آنها چند  برابر بهره وری کار و ســرمایه 
د ر اقتصاد  ایران اســت، قاعد تاً باید  چند  
برابر ما مصرف کننــد  د رحالی که ما د ر 
مصرف به شــیوه کشورهای توسعه یافته 
عمــل می کنیم امــا د ر تولیــد  و کار و 
بهره وری هرگز تناسبی با آنها ند اریم.بر 
این اســاس اگر موضوع بهبود  بهره وری 
د ر اقتصاد  ایران حل شــود  و د ولتمرد ان 
نیز به سیاست ها و برنامه های اعام شد ه 
پایبند  باشــند ، نارضایتی معیشتی مرد م 
اقتصاد ی  بهبود  شاخص های  شرایط  د ر 
رفع می شود  و وضعیت کان اقتصاد  نیز 
بهبود  می یابد . این مطلب را ما ننوشتیم  
هاد ی حق شــناس، کارشناس اقتصاد ی 

نوشت.

بانک جهانی اعام کرد : هنوز 10 د رصد  مرد م ایران د سترســی به آب 
سالم و بهد اشتی ند ارند .براساس گزارش بانک جهانی د ر حال حاضر 90 
د رصد  مرد م ایران به آب سالم و بهد اشتی د سترسی د ارند . پس از ایران 
کشــورهایی مانند  مکزیک با 85 د رصد ، چین 77 د رصد ، روســیه 72 
د رصد ، اند ونزی 61 د رصد ، هند  40 د رصد ، نیجریه 29 د رصد  و سود ان 
جنوبــی 7 د رصد  قرار گرفته اند .د ر گزارش بانک جهانی تصریح شــد ه 
اســت که د ر آمریکا استرالیا، عربستان، ژاپن و کاناد ا 100 د رصد  مرد م 
به آب ســالم و بهد اشتی د سترســی د ارند  همچنین کشورهای آلمان  
انگلیــس و کاناد ا هرکد ام 99 د رصد  و ترکیه 95 د رصد  از آب ســالم و 

بهد اشتی بهره مند  هستند .

ســعید  ایوبی وکیل ســعید  مرتضوی وکیل 
د اد ستان ســابق تهران از مرخصی موکلش 
هم زمان با لیالی قد ر  و حضور مرتضوی 
د ر مراســمی د ر تفت مطرح شد ه بود 
ابــراز بی اطاعی کــرد   و گفت: هیچ 
اطاعی از مرخصی ســعید  مرتضوی 

هم زمان با لیالی قد ر ند ارم.

مسلم امینی نژاد  )رئیس آموزش 
و پرورش فسا( د ر خصوص حکم 
صاد ر شد ه برای معلمی که موی 
از د انش آمــوزان را قیچی  9 نفر 
کرد ه بود ، گفت: حکم معلم فســا 
ایــن هفته صــاد ر و او محکوم به 
تنزل یک گروه یا طبقه شغلی به 

مد ت یک سال شد . هر فرد  حقوق 
بگیری یک طبقه شغلی د ارد  که 
د ر صــورت محکوم شــد ن یک 
طبقه از شغل او کم می شود  و بر 
اســاس آن از حقوق او نیز کسر 
خواهد  شد .تنزل یک طبقه شغلی 
بــه مد ت یک ســال یعنی ماهی 
60 هزار تومان به مد ت یک سال 
از حقوق این معلم کســر خواهد  
شــد . پس از آن معلم 30 ســال 
سابقه خود  را تکمیل و بازنشست 
می شود . ضمن اینکه هیچ حکمی 
برای بازنشســتگی معلــم صاد ر 
نشد ه است.از میان 9 د انش آموزی 
کــه موی آن ها قیچی شــد ه بود  
والد یــن د و نفر از آن ها شــکایت 
کــرد ه بود ند  که بــا صحبت های 
انجام شد ه شــکایت خود  را پس 

گرفتند  و رضایت د اد ند .

از مرخصی موکلم در شب های 
قدر بی اطالعم

معلمی که موی ۹ دانش آموز را 
قیچی کرده بود

د سترسی به آب سالم ند ارند 

مهد ی حاجتی عضو شــورای شهر شیراز د ر توییتر خود  خبر بازد اشت 
اعضای ســابق شــورای شهر شــیراز را تایید  کرد ه اســت، اما نامی از 
بازد اشت شــد گان به میان نیاورد ه اســت.خبر صد ور حکم بازد اشــت 
چند  عضو سابق شورای شهر شــیراز به د الیل مالی د ر حالی به گوش 

می رســد  که پاک فطرت شهرد ار 
ســابق شــیراز و غام مهد ی 
حقد ل عضو شــورای شــهر 
وجــود  چنیــن خبــری را 
تکذیــب کرد ه اند . با این همه 
آگاه گفته اند  که حکم  منابع 
بازد اشت این افراد  صاد ر شد ه 

اما هنوز اباغ نشــد ه اســت. 
شورای شهر شیراز د ر د وره قبل 21 
عضو د اشته اســت و د ر د وره فعلی 

این تعد اد  به 13 نفر رسید ه است.
ایــن مطلب را ما ننوشــتیم 

روید اد  24 نوشت.

حکم بازداشت اعضای سابق شورای شهر 

جای نگرانی نیست،
بازار تحت کنترله!
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ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: احمد ی نژاد  فرد ی 
نیســت که ساکت بنشیند ، د ر کنجی برود  و سال ها انتظار 
بکشد  تا بعد  ببیند  چه زمانی می تواند  به صحنه بیاید .  واقعا 
جامعه خیلی وقت است از احمد ی نژاد  عبور کرد ه، حتی جامعه 
از جریان های سیاسی رایج هم عبور کرد ه است، چه رسد  به 
احمد ی نژاد  . علت سکوت این روزهای محمود  احمد ی نژاد  
این است که  بقایی و مشایی اعضای تیم فکری، نقطه اتکا 
و مورد  اعتماد  و اطمینان احمد ی نژاد  بود ند .  هر د وی آنها 
االن از د سترس خارج هستند  و این مسئله احمد ی نژاد  را 
د چار کمبود  اید ئولوژی و اســتراتژی کرد ه است. او د ر یک 

سال اخیر اقد اماتی مانند  بست نشینی د ر حرم عبد العظیم 
حسنی، برگزاری تجمعات د ر امامزاد ه صالح و نامه نگاری ها 
را انجــام د اد  اما بازخورد  مورد  انتظارش را از جامعه د ریافت 
نکرد . بنابراین به هر د لیل بهتر می بیند ، سکوت کند .  او د ر 
نامه نگاری های اخیرش مطلبی را د ائم تکرار کرد  و نوشت »به 
زود ی اتفاقات بزرگی می افتد  و این وضعیت تغییر خواهد  
کرد «. این روزها شاید  احمد ی نژاد  منتظر وقوع آن اتفاقات 
است. فکر می کند  مسئولیت اصلی خود  را انجام، هشد ارهای 
 الزم را د اد ه و اتمام حجت کرد ه است بنابراین کنار نشسته 

و منتظر است.

براســاس آمار مقد ماتــی گمرک از 
تجارت خارجی 12 ماهه ســال 96 
نشان می د هد  که د ر این مد ت بیش 
از 225 تن شال، اشــارپ، د ستمال 
ســری   و ر و د ر چا شکول، کا د ن، گر
مقنعــه و روبند  و تور صورت از الیاف 
سنتتیک از کشور های مختلف جهان 

وارد  ایران شد ه است. 
براســاس وارد ات این حجم به کشور  
2 میلیــون و 468 هزار و 489 د الر 
ارز از کشــور خارج شد  که بالغ بر 8 
میلیــارد  و 533 میلیون و 587 هزار 
و 860 تومــان د ر آمــار گمــرک به 

ثبت رسید ه اســت. این اقام  از 16 
کشــور جهان از جمله بلژیک، چین، 
 ایتالیا بنگاد ش، امارات متحد ه عربی

ترکیه و ... وارد  ایران شد ه است. 
د ر ایــن میــان اولیــن و بزرگترین 
صاد رکننــد ه به ایران کشــور چین 
با صــاد رات بیــش از 127 تنی این 
محصــول بــود ه اســت کــه د رآمد  
یک میلیــون و 234 هــزار و 476 
اختصــاص  خــود   بــه  را   د الری 

د اد ه است.
ننوشــتیم مــا  را  مطلــب   ایــن 

میزان نوشت.

ذوالنــوری عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسامی گفت: با توجه به اقد ام 
د ولت بــه د نبال جمع آوری امضا برای طرح د و فوریتی 
ســوال از رئیس جمهور هســتیم، آقای روحانی ضمن 

حضور د ر صحن علنی باید  برای نمایند گان د لیل تخلف 
خود  را توضیح د هد ، چراکه د ولت باید  از مجلس اجازه 
می گرفت و مســیر برجــام را اد امه مــی د اد ، د ر قانون 
مصوب هم تکلیف را پیــش از این تعیین کرد ه بود یم. 
با همین شــرایط که رئیس جمهور خاف قانون عمل 
کرد ه، آمریکا نقض آشکار مرتکب شد ه و برجام به طور 
کل از بین رفته اســت آن را به آتش کشید یم. سوال از 
رئیس جمهور د ر راستای این است که د ولت را متخلف 
می د انیــم و اد امه با اروپایی ها بر اســاس ماد ه 3 قانون 
اقد ام متقالب و متناســب د ولت جمهوری اسامی د ر 
اجرای برجام خاف اســت و ســیر آن باید  از مجلس 

می گذشــت، زیرا تبعات منفی خاف د ولت بر نظام و 
مرد م تاثر می گذارد  بنابراین د ر چارچوب قانون از د ولت 
د لیل انجام خاف صورت گرفته را خواهیم پرســید . با 
این اقد ام جلــوی تخلفات گرفته می شــود ، همچنین 
د ولت به مسیر قانونی بازگشته و بعد  از اخذ نظر قانونی 
تکلیف برجام تعیین می شــود ، سوم آنکه طرف مذاکره 
بــا د ولت ایران ایــن پیام را د ریافــت خواهند  کرد  که 
د ولت تحت فشــار بود ه و نمی توانند  به د ولت برای اخذ 
امتیازات بیشــتر و مطالبات فشار آورند ، د ر مجموع با 
ســوال از رئیس جمهور به د ولــت کمک خواهیم کرد . 

این مطلب را ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

ناصر کوهستانی مد یر آموزش و پرورش منطقه 2 تهران 
با اعام جزئیات جد ید  از پرونــد ه آزار د انش آموزان د ر 
مد رســه غرب تهران تاکید  کرد  که هیچگونه تعرض و 
تجاوزی به د انش آموزان صورت نگرفته است.همانطور که 
اولیا گفته اند ؛ واقعا این طور نبود ه، اما بهتر است مراجع 
قضایی به طور رســمی اعام کننــد  تا فضا چند  حرفی 
نشــود .د ر حال حاضر پروند ه به طــور قانونی پیگیری 
می شــود ، ولی آن چــه که مربوط به مــا د ر آموزش و 
پرورش می شود  این است که فضای آرامی را د ر مد رسه 
و زمان امتحانات با روانکاوی و مشــاوره برای خانواد ه ها 
و د انش آموزانی که احســاس می کنیــم د ر این بخش 
آسیب د ید ه اند  به طور گسترد ه ای انجام د هیم.از همان 
روز اول تیم نظارتی منطقه د ر مد رســه حضور د اشت و 
امتحانات را یکــی پس از د یگری برگزار می کند . ضمن 

اینکه یک سرپرست را جایگزین مد یر مد رسه کرد ه ایم.
ضمــن اینکه ما بعد  از امتحانات بافاصله نتایج امتحان 
د انش آموزان را ارائه می د هیم.برای بسته شد ن مد رسه 
باید  منتظر حکمی بمانیم که شورای نظارت و نهاد های 
قانونی آموزش و پرورشــی باید  صاد ر کنند . هر حکمی 
صاد ر شــود  ما آن را انجام می د هیم و اگر حکم بر بسته 
شد ن مد رسه باشد ، د انش آموزان را به فضاهای آموزشی 
د یگری منتقل می کنیم که تد ارکش را د ید ه ایم.پروند ه 
د ر شعبه مجتمع ارشاد  با سرعت خوبی روند ش را طی 
می کند  و اقد امات قضایی د ر حال انجام اســت. ما هم از 
طرف آموزش و پرورش د ر این مد رسه یک تیم روانکاو و 
روانشناس گذاشته ایم که روی خانواد ه ها و د انش آموزان 
کار می کنند . ما نباید  د ر خصوص مسائل تعرض و تجاوز 

پیش د اوری کنیم.

ضیاء اهلل اعزازی ملکی عضو کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مد ارس 
غیرانتفاعــی د ر مقابل پول زیاد ی که از 
مرد م می گیرند ، کیفیت آموزشــی الزم 
و خد مت رســانی مفید ی ند ارند .مد ارس 
غیرانتفاعــی د ر واقع د کان باز کرد ه اند  و 
می خواهند  د رآمد  د اشته باشند . شما فکر 
می کنید ، آن ها د لشان برای د انش آموزان 
می سوزد ؟ اگر گزینش ها و سنجش های 
جذب نیرو با د قت بیشتری انجام می شد 
اتفاق آزار جنسی د انشآموزان   د ر مد رسه 
غرب تهران رخ نمی د اد ، به هر حال فرد  
خاطی مورد  گزینش و مورد  تایید  مد رسه 
قــرار گرفته بود ، اما د ر مجموع نمی توان 

رفتار بشر را حد س زد  و پیش بینی کرد ، 
من د ر خصوص این مساله واقعا متاسفم. 
روز اول ایــن فرد  مورد  تایید  بود ه و حاال 
تخلف از او ســر زد ه اســت، اما حاال چه 
کاری از گزینــش بر می آیــد ؟ البته که 
گزینش آمــوزش و پرورش اساســی و 
سختگیرانه اســت، اما انسان همیشه د ر 
یک حال نمی ماند . اگر د ر مد رســه غرب 
تهران هم اتفاقی افتاد ه به این د لیل است 
که باالخره بشر را نمی توان شناخت.قطعا 
باید  با د قت زیاد  این موضوع بررسی شود  
همچنین توجه و حساسیت باید  د ر این 
زمینه باال برود  تا افراد  مساله د ار به هیچ 

عنوان به این سیستم نفوذ پید ا نکنند . 

نباید»افرادمسالهدار«بهسیستمآموزشینفوذکنند

تعرضوتجاوزیصورتنگرفته

کنارنشستهومنتظراست

واردات۲۲۵تنشالوروسری

دلیلتخلفخودراتوضیحدهد

رئ احمد  شجاعی یک پزشکی قانونی کشور د ر خصوص معاینات روان شناختی 
ناظم خاطی د بیرستان پسرانه غرب تهران گفت: برای این فرد  نیز عمد ه تست های 
روانشــناختی و شخصیت انجام شد ه اما معاینات هنوز کامل نشد ه و با توجه به 
اینکه بخشی از آن انجام شد ه تاکنون به نکته منفی برخورد  نکرد ه ایم و منتظریم 
تا کلیه آزمایش ها تکمیل شود  و نتیجه آن را د اد گاه ارسال کنیم. هفت د انش آموز 
به ما معرفی شــد  و مورد  بررسی قرار گرفتند  از آنجا که هیچ کد ام از این د انش 
آموزان اد عایی ند اشته و حاضر هم نبود ند  معاینه پزشکی انجام نشد  اما معاینات 
روانپزشکی و شخصیتی از همه آنها به عمل آمد ه است. تقریبا همه د انش آموزان 
ســالم بود ند  و فقط د و نفر از آنها تا حد ود ی د ارای مشکل روانشناختی بود ند  که 

روان شناسان نیز با این د و نفر جلساتی را برگزار کرد ند .

کشاورزان استان ارد بیل، که به توصیه مسئوالن جهاد  کشاورزی استان د ر سال 
زراعی گذشته از کشت سیب زمینی صرف نظر کرد ند  و به جای آن چغند ر قند  
کاشتند ، اکنون و پس از یک سال انتظار، د رآمد ی از محل فروش محصول خود  
به د ســت نیاورد ه اند ؛ رخد اد ی عجیب که گویا قرار اســت از سوی مسئوالن با 
مجموعه اقد اماتی عجیب تر پاســخ د اد ه شود !این را می توان از گفته های خلیل 
نیکشاد ، رئیس سازمان جهاد  کشاورزی استان ارد بیل با اشاره شکست طرح تغییر 
الگوی کشت د ر د شــت ارد بیل گفت: د ر رایزنی ها با مد یرعامل کشت و صنعت 
آن ها پیشنهاد  کرد ند  به جای این مطالبات شکر تحویل زارعین د هند  که بعید  به 
نظر می رسد  با این قیمت پایین شکر، کشاورزی حاضر باشد  محصول شکر را به 
فروش برساند .متأسفانه پیگیری های ما د ر پرد اخت مطالبات زارعین تاکنون جواب 
ند اد ه و به نظر می رسد ، پرچمد اری این حرکت د ر جایگزینی کشت چغند ر قند  
به جای سیب زمینی شکست خورد ه و زارعین نیز د چار خسران شد ه اند .کشاورزی 
که قاد ر به فروش محصول اولیه خود  د ر بازار آزاد  نیست و اساساً سر رشته ای از 
تجارت منطقه ای و ملی ند ارد  و از سویی با آغاز فصل زراعی جد ید  د وباره د رگیر 
کشاورزی است، چگونه توانایی نقد  کرد ن شکر های د ریافتی را آن هم با شرایطی 

که گفته می شود  کیفیت مطلوبی ند ارند ، خواهد  د اشت؟!

محمد رضا پور ابراهیمی نمایند ه 
مرد م کرمان و راور فضای سیاسی 
را سم مهلک برای توسعه کرمان 

د انست و گفت: اجازه نخواهیم د اد  د ر استان 
مد یر جناحی و حزبی مسئولیت بگیرد  و این مساله 

را به طور جد ی د نبــال می کنیم. امروز می توانیم 
به همت رزم حسینی توسعه اقتصاد ی بد ون منابع د ولتی 

را د ر اســتان کرمان پیگیری کنیم. استعفای استاند ار کرمان به 
د لیل مشکات و مســائل خانواد گی  بود ه بسیار برای اد امه کار رزم حسینی 
اصرار کرد یم تا این مــد ل را با همراهی مجلس و د ولت بتوانیم به یک مد ل 

نهاد ینه د ر کشور تبد یل کنیم.
این مطلب را ما ننوشتیم مهر نوشت.

پرداخت شکر به جای پول 

خط  و نشان  یک نماینده برای دولت

حشــمت اهلل فاحت پیشه نمایند ه 
مرد م اســام آباد غرب د ر مجلس با 
اشــاره به آخرین وضعیــت مناطق 
زلزله زد ه، گفت: حقیقتا موضوعی که 
وجود  د ارد  این است که مسئله مرد م 
زلزله زد ه کرمانشــاه رو به فراموشی 
است و بســیاری از مشکات د ر این 
منطقه کماکان وجود  د ارد . مشــکل 
اول عد م امهــال وام های مرد م زلزله 
زد ه است که یک ظلم آشکار به مرد م 
است. مرد م این منطقه پس از زلزله 
همچنــان با مشــکات مالی مواجه 

هســتند  و طبق قانون وام های آنها 
تا د وسال باید  امهال شود . مسئوالنی 
کــه به منطقه آمد ند  نیز این موضوع 
را اعام کرد ند . اما پس از سال نو به 
یکباره بانک ها اعام کرد ند  مرد م باید  
اقساط وام هایشان را پرد اخت کنند ، 
اکنون نیز مرد م با 6الی 7قسط عقب 
افتاد ه که باید  پرد اخت کنند  مواجه 
هستند . بانک ها تمامی اقساط عقب 
مانــد ه به همراه جریمــه را از مرد م 
می خواهند  و حتی ضامن های آنها را 

به بانک احضار کرد ه اند .

صفحــه  د ر  زیبــاکام  صــاد ق 
اینستاگرامی خود  نوشت: چهارشنبه 
صبــح به اتفاق د و تــن از همکاران 
امید «، خانم ها مهشــید   »د هکــد ه 
خاکزاد  و د کتــر فاطمه قوانلو، عازم 

پرواز به کرمانشاه بود یم. 
کمال  با  بنشــینم  وقتی خواســتم 
د ســتی  بغل  د ید م مســافر  تعجب 

جناب سرد ار سعید  قاسمی هستند . 
به ایشــان ســام گرمی کرد م که 
جوابــی ند اد نــد  و مــن هــم رفتم 
کنار پنجره نشســتم. قبــل از پرواز 
رفتند  رد یف پشــت ســر نشستند . 
یعنی جواب ســامم را کــه ند اد ند  
 هیــچ، از نشســتن کنار مــن اکراه 

هم د اشتند .

براســاس آمار گمــرک د ر 12 ماهه 
براساس آمار گمرک د ر 12 ماهه سال 
96 بالغ بر 46 تن جوهر از 5 کشــور 
جهان وارد  ایران شد ه است. سال 96 
بالغ بر 46 تن جوهر از 5 کشور جهان 
وارد  ایران شد ه است.بر اساس وارد ات 
ایــن حجم جوهر خود کار به کشــور 
329 هزار و 687 د الر ارز از کشــور 
خارج شــد  که بالغ بر یک میلیارد  و 
133 میلیــون و 236 هــزار و 556 

تومان د ر آمار گمرک به ثبت رسید ه 
است.گفتنی است جوهر خود کار از 5 
کشــور جهان از جمله آلمان، امارات 
متحد ه عربی، چین، هلند  و هند  وارد  
ایران شد ه است.د ر این میان نخستین 
و بزرگترین صاد رکنند ه جوهر خود کار 
به ایران کشور هند  با صاد رات بیش از 
14 تنی این محصول بود ه اســت که 
د رآمــد  135 هزار و 582 د الری را به 

خود  اختصاص د اد ه است.

احضار ضامنین  وام های زلزله زده گان

به ایشان سالم گرمی کردم که جوابی ندادند

واردات  46 تن جوهر خودکار 

در معاینات روانشناختی »ناظم خاطی مدرسه«



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 30 - خرداد  ماه 1397 5
بانک جهانی د ر جد ید ترین گزارش خود  موسوم به د ورنماهای اقتصاد ی جهان 
پیش بینی کرد  رشــد  اقتصاد ی ایران د ر ســال جاری میاد ی به 4.1 د رصد  
برســد . این نهاد  بین المللی د ر گزارشــی که شش ماه پیش منتشر کرد ه بود  
رشــد  4 د رصد ی را برای اقتصاد  ایران د ر سال 2018 پیش بینی کرد ه بود  و 
اکنــون با وجود  خروج آمریکا از برجام پیش بینی خود  از رشــد  اقتصاد  ایران 
د ر سال 2018 را 0.1 د رصد  افزایش د اد ه و به 4.1 د رصد  رساند ه است. با این 
حال بانک جهانی د ر بخشی از گزارش خود  نوشته است: اگرچه عد م اطمینان 
زیاد ی نسبت به تاثیر نهایی بازگشت تحریم ها علیه ایران وجود  د ارد  اما ممکن 
اســت این تحریم ها صاد رات نفت ایران را چند  صد  هزار بشکه د ر روز کاهش 
د هد . بر اساس این گزارش متوسط رشد  اقتصاد ی ایران د ر سال 2017 به 4.3 
د رصد  رسید ه اســت اما د ر سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته 
اســت اقتصاد  ایران به رکود  نزد یک شــد ه و رشــد  فقط 0.5 د رصد ی د اشته 
است. رشد  اقتصاد  ایران د ر سه ماهه نخست 2017 بالغ بر 16 د رصد ، د ر سه 
ماهه د وم 4.2 د رصد ، د ر ســه ماهه سوم 4.6 د رصد  و د ر سه ماهه چهارم 0.5 
د رصد  محاسبه شد ه است. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد ه است رشد  

اقتصاد ی ایران د ر سال 2019 به 4.2 د رصد  برسد .

علیرضا خامسیان فرد  نزد یک به محمد رضا عارف تاکید  
کرد : مطرح شد ن کاند ید اتوری آقای عارف د ر انتخابات 
1400 بعد  از انتخابات هیات رئیســه مجلس و پیروزی 
فراکســیون امید  جای تامل بســیاری د ارد  و من فکر 
می کنم برخی به د نبال انحراف د ر افکارعمومی و تحت 
تاثیر قرار د اد ن این موضوع هســتند . رئیس فراکسیون 
امید  هم اکنون تمام هم و غــم خویش را انجام وظایف 
پارلمانی و تحقق وعد ه های د اد ه شــد ه د ر قالب برنامه 

»برجا« گذاشته است.د ر شــرایط کنونی آنچه اهمیت 
د ارد ، پیگیری مطالباتی مرد می اســت که د ر انتخابات 
مجلس د هم به فهرســت امید  رای د اد ه اند ، اســت.این 
بحث از سال 92 مطرح شد ه است. پس از انتخابات سال 
92، گروه های مختلفی برای تشــکیل حزبی فراگیر نزد  
د کتر عارف آمد ند . د ر آن مقطع، یک کارگروه مطالعاتی 
برای ســنجش فضا و بررسی جوانب تشــکیل شد  اما 
تاکنون هیچ اقد امی جد ی د ر این باره انجام نشد ه است.

صبــح )هشــتم خــرد اد ( جمعی از 
بازنشســتگان فرهنگی مقابل وزارت 
آمــوزش و پرورش تجمــع کرد ند .

خواســته اصلی معترضان، رسید گی 
بــه تاخیــر د ر پرد اخــت مطالبات 
فرهنگــی   بازنشســتگان  مــزد ی 
پیش  فرهنگی  بازنشســتگان  است. 

از ایــن نیز بارهــا د ر اعتــراض به 
تاخیر د ر پرد اخــت مطالبات مزد ی 
ناکارآمــد  بود ن بیمه هــای د رمانی 
همسان ســازی  اجــرای  عــد م  و 
برگزار  اعتراضی  تجمع  مستمری ها، 
 کرد ه اند . این مطلب را ما ننوشــتیم 

ایلنا نوشت.

علیــم یارمحمــد ی نماینــد ه مرد م 
زاهد ان د ر مجلس شــورای اسامی 
اســتان  گفــت: 75 د رصــد  مرد م 
سیســتان و بلوچســتان فقر امنیت 
غذایــی د ارند  و از هــر نظر که فکر 
کنید  د ر شــرایط نامطلوبی هستند .
مرد م روستاهای این استان آب سالم 
برای خورد ن ند ارند ، نان ند ارند  و به 
لحاظ معیشــت از هر نظــر که فکر 
کنید  د ر شرایط نامطلوبی قرار د ارند .

از هر بیمــاری که فکر کنید ، د ر این 
استان هســت و این غیرقابل کتمان 
است. من تعد اد  فراوانی از این مرد م  
د چار مشــکات اســتخوان بند ی و 
گوارشی هســتند  و عاقبت خوبی را 
متصور شد . حتی  برایشان  نمی توان 
د ر خود  شهر زاهد ان نیز بالغ بر 350 
هزار نفر آب ســالم لوله کشی ند ارند  
و د ر خیلی از نقاط خود  شــهر نیز با 
می شود .روستاهای  آبرســانی  تانکر 
بخش زابل نسبت به سایر روستاهای 
اســتان از وضعیــت نســبتاً بهتری 
برخورد ار هســتند . برخی روستاهای 
جنوبی و حوالی چابهــار و قصرقند  
وضعیتی به مراتب اســفبارتر از این 
د ارند .وظیفــه نماینــد ه مجلس این 
نیست که بیل و کلنگ بزند  و آب به 
روستاها بکشد ؛ پس د ولت اینجا چه 
می کند ؟ ما طبق قانون نقش نظارتی 

د اریم و مطمئن باشید ، حاال که پس 
از انتشــار آن عکس خاص د ر فضای 
مجازی د رباره بحــث تغذیه د ر این 
اســتان د وصد چند ان برای کل مرد م 
مهم شد ه است، از تمام ظرفیت های 
نظارتــی خود  اســتفاد ه کــرد ه و از 
فرماند ار و اســتاند ار تا هر مســئولی 
که د ر د ولت و ســایر نهاد ها د ر این 
امر نقش د ارند ، ســئوال خواهم کرد  
و بر فعالیت های آنها د ر این خصوص 
بیش از پیش نظارت خواهم کرد .این 

مطلب را ما ننوشتیم ایلنا نوشت.

ســیف رئیس کل بانک مرکزی با توجه 
به ســفر رییس جمهوری به پکن گفت: 
با توجه به حجــم همکاری های تجاری 
ایران و چین، به کارگیری مکانیزم های 
پرد اخت با اســتفاد ه از ارزهای د و کشور 

چالــش مباد له های مالــی د و طرف را 
حل می کند  . د ر حال حاضر 25 د رصد  

صاد رات نفت کشورمان به چین است. 
کشــور چین به عنوان یکی از مهمترین 
شــرکای تجاری ایران د ر سالهای اخیر 

و یکــی از خریــد اران عمــد ه نفت د ر 
سیاســت راهبرد ی کشورمان از اهمیت 
بسزایی برخورد ار است. هم اکنون شبکه 
بانکی کشور به د لیل اثرات تحریم ها د ر 
انجام عملیــات بانکی با محد ود یت هایی 

مواجه اســت کــه امید واریم د ر ســفر 
رییــس جمهــوری به چیــن، توافقات 
الزم د ر ســطح مقامات ارشــد  سیاسی 
 2 کشــور انجــام و راهکار مناســب و

 مطلوب حاصل شود . 

ریالویوانمشکلراحلمیکند

پرویز افشار معاون کاهش تقاضا و 
توسعه مشارکت های مرد می ستاد  
مبارزه با مواد  مخد ر با اشــاره به 
این که مصــرف کنند ه های مواد  
صنعتی بیشــتر از ســایر مصرف 
کنند ه هــا د ر معــرض خطــر و 
متجاهر شد ن هستند ، عنوان کرد : 
معتاد ان متجاهر حاضر د ر تهران 
از مناطــق جنوبی این شــهر به 
حاشیه بزرگ راه های شمال شهر 
تهران راند ه شد ه و د ر آن مناطق 
به مصرف علنی مواد  روی آورد ه اند . د ر سال های اخیر شد ت و عمق اعتیاد  د ر 
گروه های مختلف اجتماعی افزایش یافته و نمود  اعتیاد  د ر کشــور را گسترش 
د اد ه است.د ر د هه 1380 د ر ایران معتاد ان الگوی مصرف خود  را از مواد  سنتی 
به مواد  صنعتی تغییر د اد ه اند . به طوری که ماد ه صنعتی شیشــه میزان نفوذ و 

مصرف باالیی را به خود  اختصاص د اد ه است.

تجمع بازنشستگان فرهنگی 

وظیفه نماینده مجلس این نیست

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

 کوچ معتادان متجاهر 
به بزرگراه های شمال شهر

همسان ســازی کامل حقوق 574 نفر از 
که 80  تهران  شــهرد اری  بازنشستگان 

ســال به باال ســن د ارند ، طی د و سال 
انجام می شود . د ر جلســه هیات مد یره 

تهران  شــهرد اری  بازنشستگی  سازمان 
مقرر شــد  همسان ســازی کامل حقوق 
بازنشســتگانی که د ارای 80 سال سنت 
یا بیشتر هســتند ، طی د و سال صورت 
پذیرد  که امسال تا سقف 50 د رصد  این 
افزایش محقق می شود .این موضوع که به 
پیشنهاد  مد یرعامل سازمان بازنشستگی 
د ر جلســه هیات مد یره سازمان مطرح 
شــد  مورد  بحث و بررســی قرار گرفت 
و علیرغم بار مالی بــاالی آن، د ر پایان 
اعضای هیات مد یره به این پیشنهاد  رای 

مثبت د اد ند . 

این د ر حالی اســت که قانون یک د وره 
زمانی پنج ســاله را برای عملیاتی شد ن 
د ر  بازنشستگان  حقوق  همسان    ســازی 
نظر گرفته است اما سازمان بازنشستگی 
شهرد اری تهران با مد یریت منابع موجود  
تصمیم گرفته است برای این گروه طی 
د و ســال انجام شــود .الزم به ذکر است 
تهران  شــهرد اری  بازنشستگی  سازمان 
آماد گــی د ارد  تــا پس از ابــاغ قانون 
همسان   ســازی حقوق بازنشســتگان از 
سوی د ولت، این قانون را سریعا عملیاتی 

و اجرا کند .

سید  اسد اهلل جوالیی مد یرعامل ستاد د یه کشور گفت: با وجود  مشکل بانکی واریز مبالغ 
اهد ایی به حســاب های د اخلی، ازابتد ای ســال جاری به همت ایرانیان خارج از کشور 

زمینه آزاد ی 14 مد د جوی تحت حمایت ستاد د یه فراهم شد ه است.
هرچنــد  آمار د قیقی از ایرانیان خارج از کشــور وجود  ند ارد  امــا اخبار پراکند ه ای این 
جمعیت را تا هفت د رصد  کل جمعیت کشور مطرح نمود ه که آمار قابل اعتنایی است. 
طبق آمار رســمی الاقل بیش از 80 هزار د انشجوی ایرانی برای تحصیل د ر رشته های 
مختلف د ر خارج از ایران بسرمی برند . به د لیل تبد یل پول و بالتبع کاهش ارزش ریالی 
بخشــی از وجوهات اهد ایی یا نبود  تضامین الزم جهــت نقل و انتقال مبالغ این اقد ام 

چند ان بی اشــکال نبود ه، اما با این وجود  جمعی از خیرین ایرانی با پیگیری  فراوان به 
مد د  یکی از بستگان یا د وستان معتمد  به طرق مختلف، مبالغ مورد  نظرشان را برای امر 
آزاد ی د ربند ان د رد مند  تخصیص د اد ه و همیار این مجموعه مرد می هستند .د ر د و ماه 
گذشته با مراجعه 10 نمایند ه از سوی نیکوکاران مقیم خارج، زمینه آزاد ی 14 زند انی 
بد هکار مالی و د یه با رقم بد هی نســبتا ســنگینی فراهم شد ه است که این تاش ها با 
وجود  مشکات بانکی، حکایت از روحیه نوعد وستی مرد مان این سرزمین د ارد . مرد مانی 
که با اســتناد  به چند ین مراجعه انجام شــد ه می توان گفت سال های سال است که به 

زاد گاهشان سفر نکرد ه اما همواره مسائل و د غد غه های آن را فراموش نکرد ه اند .

ســهیا جلود ارزاد ه عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
با  انتقاد  از بی تفاوتی برخی نســبت به تصویب الیحه 
حمایت از حقوق کــود کان و نوجوانان مطرح کرد ؛فقط 
شــاهد  آزار و اذیت مرد م هســتیم.ما هر بار د ر مجلس 
می شــنویم که الیحه حمایــت از حقوق کــود کان و 
نوجوانان د ر مراحل پایانی اســت، اما متاسفانه تاکنون 
هیچ نتیجه ای ند اشته اســت.من متوجه نمی شوم، چرا 
این گونه مسائل که با شرافت، حیثیت و زند گی یک ملت 
سر و کار د ارد ، مثل خشونت علیه زنان یا کود ک آزاری 

تا این اند ازه باید  به تعویق بیفتد ؟د ر حال حاضر د و د وره 
از تصویب این الیحه گذشــته و هنوز تاش های د ولت 
برای تحقق این الیحه به سرانجام نرسید ه است و هنوز 
د ر پیچ و تاب مسیرهای د ولت و مجلس د ست  به د ست 
می شود .این مســاله برای من تعجب برانگیز است، زیرا 
گاه احساس می شــود  د ر مجلس کسی کاری نمی کند  
و همه کســانی که مسئولیتی د ر قبال کارهای مختلف 
مثل فرهنگ، اشتغال مرد م و حیثیت آنان و... د ارند ، این 

وظیفه را ساد ه می گیرند .

د ر ســال جد ید ، خبرهای منتشره شد ه 
بســیار  د اخلی  خود روســازان  پیرامون 
بود ه است؛ از افزایش قیمت خود روهای 
د اخلــی بد ون مجــوز نهاد های ذی ربط 
گرفته تا احتکار خود روهای تولید  د اخل 
توسط خود روسازان، همه خبرهایی است 
که د ر این چند  ماه د ر رســانه ها منتشر 
شد ه اســت. بسته شــد ن د رگاه فروش 
محصــوالت ایران خود رو باعث شــد  تا 
قیمت محصوالت این خود روساز د ر بازار 
آزاد  بسیار افزایش یابد . خود روسازان که 
د ر د و ماه اخیر قیمت محصوالت خود  را 
بد ون هماهنگی و اجازه از نهاد های ذی 
ربط )شورای رقابت و سازمان حمایت از 
مصرف کننــد گان( افزایش د اد ند ، د لیل 
این افزایش قیمت را نوسانات اخیر بازار 
ارز اعام کــرد ه اند . احتمــاالً این عد م 
فروش محصوالت نیــز با همین موضوع 

نوســانات اخیر نرخ ارز د ر ارتباط است.
نکته مهم این اســت که شاید  آمارهای 
د ر مورد  میزان خود روهای احتکار شــد ه 
اشتباه باشــد ؛ اما قطعاً با وضعیت گفته 
شــد ه، موضوع احتکار خود روها قطعیت 
د ارد  و ایــن احتکار به منظــور افزایش 
قیمــت خود روها صورت گرفته اســت 
پرسشی که به ذهن متباد ر می شود ، این 
است که چرا سازمان تعزیرات و بازرسی 
به موضــوع احتکار خود روســازان ورود  

نمی کنند  و با آن ها برخورد  نمی کنند ؟
 ناد ر قاضی پــور، نمایند ه مجلس 
و عضو کمیســیون صنایع و معاد ن 
از احتــکار 90 هــزار خود رو  مجلس: 
توســط ایران خود رو و ســایپا خبر د اد  
و گفــت خود روهای د اخلــی به صورت 
میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی از این 
خود روها هم 40 میلیون افزایش قیمت 

د اشــته اند  که این موضوع گران فروشی 
است و نارضایتی های اجتماعی را ایجاد  
کرد ه اســت بعد  از مصاحبه این نمایند ه 
مجلس، خود روسازان د  موضوع احتکار را 

تکذیب کرد ند .
 قاســم خاکی جوان رئیس اد اره 
اطالع رسانی و ارتباط با رسانه های 
گروه خود روسازی سایپ گفت: برای 
نگهد اری هر د ســتگاه خــود رو نیازمند  
متوســط 25 مترمربع فضای پارکینگی 
هستیم که با احتساب 60 هزار د ستگاه 
خود روی اد عا شد ه، د ستکم 150 هکتار 
فضا نیاز اســت. تأمین چنیــن فضایی 

د ور از ذهن اســت و از مد عیان احتکار 
می خواهیم نشان د هند ، چنین فضایی د ر 

کجا واقع شد ه است؟
ارتباطات  مد یــر  آقایی  مرتضی   
و امور بین الملــل ایران خود رو نیز 
ضمن رد  مطالــب قاضی پور گفت: 
پارکینگ ماد ر ایران خــود رو د ر نهایت 
ظرفیت هشــت هزار خــود رو را د ارد  و 
تأمین فضا بــرای نگهد اری ســی هزار 
د ستگاه خود روی اد عایی، نیازمند  اجاره 

زمین د ر جاد ه مخصوص کرج است.
 محمد  عزیزی نمایند ه مجلس و عضو 
کمیسیون صنایع و معاد ن مجلس طی 
مصاحبه ای بــا خبرگزاری خانه ملت، با 
انتقــاد  از عد م عرضه محصــوالت ایران 
خود رو بــه بازار، عنوان کرد : متأســفانه 
د ر شــرایطی که مرد م به د نبال خرید  و 
استفاد ه از کاالی د اخلی هستند ، حد ود  
یک ماه اســت، سایت فروش محصوالت 
ایران خود رو بســته و فروش محصوالت 

این کارخانه متوقف شد ه است.

همسانسازیحقوقبازنشستگانبالای۸۰سال

باکمکایرانیانخارجازکشور

فقطشاهدآزارواذیتمردمهستیم

به قول بعضی هااحتکارمحصولاتایرانخودرو

یکموضوعانحرافیاست
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صفایــی فراهانی قائم  مقــام وزارت امور 
اقتصــاد ی و د ارایی د ولــت اصاحات و 
نمایند ه مجلس ششم معتقد  است ریشه 
بسیاری از مشکات کشور را باید  د ر د رون 
مرزها جســتجو کرد ، هرچند  د شــمنان 
کشــور به د نبال البی گری علیه کشــور 
هســتند . اما از طریق گفت وگوی سازند ه 
با اروپا می توان از بروز مشــکات بعد ی 
جلوگیــری کرد  . د ر غیــر این صورت به 
شرایطی می رسیم که مجبور به پذیرش 
تحمیل های بعد ی خواهیم شد . این اعتقاد  
که هیچ اســتراتژی برای فرایند  توســعه 
کشــور وجود  ند ارد  و چشم اند از 20 ساله 
د ســتاورد ی برای کشــور ند اشته است.

مطمئناً تا پایان سال میاد ی جاری اتفاق 
خیلی مهمی رخ نمی د هد  ولی بایســتی 
تد ابیر سیاسی الزم اتخاذ شود  که د ر سال 

2019، این حمله اقتصاد ی مهار گرد د .
بانک های  و  شــرکت ها  تصمیــم 
بین المللی بازار بزرگ اقتصاد  آمریکا 
می باشد  - امریــکا نزد یک به 23 د رصد  
تولیــد  ناخالص ملی جهــان را د ر اختیار 
 د ارد  د ر حالی که کشــورهایی مانند  ژاپن 
آلمان و فرانسه به ترتیب 6، 5 و3 د رصد  
را به خود  اختصاص د اد ه اند .ســهم ایران 
د ر تولید  ناخالص ملــی جهان فقط نیم 
د رصد  است، مقایســه این د و عد د  کامًا 
نشان می د هد  که د لیل تصمیم شرکت ها 
و بانک های بین المللی بازار بزرگ اقتصاد  
آمریکا می باشــد ، پس تا مناســب شد ن 
شرایط صبر می کنند .اگر به تیم د یپلماسی 
اعتماد  شود  و از طریق گفت وگوی منطقی 
و رعایت اصول و حفظ منافع ملی با اروپا 
گفت وگوی سازند ه د نبال شود ، می توان از 
بروز مشکات بعد ی جلوگیری کرد .بد یهی 
است د ر این مســیر اسراییل، عربستان و 
امریکا از تمام قابلیت های خود  برای سنگ 
اند ازی استفاد ه می کنند  اما باید  توجه کرد  
د ولت های اروپایی هم براساس حفظ آبرو 

و منافع ملی خود  تصمیم می گیرند .
سیستم عقب ماند ه بانکد اری مانع از 
اروپایی  متوسط  بانک های  همکاری 
با ایران پس از برجام شــد - براساس 

گزارش صند وق بین المللی پول، بانکد اری 
ایران د ر منطقه شمال آفریقا و خاور میانه 
)منا( فقــط از یمن جلوتر بود  و این همه 
سال فرصت د اشت که سیستم های خود  
را اصاح کند  و برجام یا غیر برجام عاملی 
برای عقب ماند گی سیستم بانکد اری کشور 
نیست.عامل عقب ماند گی سیستم بانکی 
کشــور، فقد ان مد یران آشنا به بانکد اری 
روز و استاند ارد های جهانی است، استفاد ه 
از نیروهای عملیاتی د ر رد ه مد یریت های 
بانک ها، نتیجه ای غیر از این ند ارد . د ر تیر 
ماه ســال 96 تنها هشت بانک توانستند  
براساس استاند ارهای جد ید  گزارش مالی 
سالیانه تهیه کنند  و این نشانه عد م توانایی 
آنهاست! سیســتم عقب ماند ه بانکد اری 
کشــور عاملی شد  که پس از برجام حتی 
بانک های متوسط اروپایی هم نتوانستند  
همکاری الزم با ایران را د اشته باشند ! این 
یک واقعیت است، برای حل مشکات، به 
خصوص مشکات اقتصاد ی بایستی د ارای 
اســتراتژی بود  و تد وین استراتژی هم با 
مد یران غیر متخصص امکان پذیر نیست!

با اقتصاد  د ســتوری همــه مجبور 
می شوند  با زیرمیزی و فساد  کار خود  
را پیش ببرند - اقتصاد  یک مجموعه به 
هم پیوسته است، روش د ستوری نمی تواند  
د ر آن نتیجه بخش باشــد  به طوری که 
د ر این 40 ســال د خالت های د ســتوری 
هیچ عاید ی نصیب کشــور نکرد ه اســت 
تصمیم اخیــر برای خد مات ارزی بانک ها 
د قیقاً کشور را به د هه 60 و د وران جنگ 
برگشــت د اد ه است ظاهراً تصمیم گیران 
ارزی کشــور فقط همان روش قد یمی را 
می شناســند  که بانک مرکزی بایســتی 
همه چیــز را کنترل کند  و مجد د اً بخش 
بین المللی تمامی بانک ها و اختیارت آنها 
محد ود  شد ه و کلیه تصمیمات حتی برای 
یک اقد ام بسیار کوچک هم بایستی توسط 
بانک مرکزی اتخاذ تصمیم شود !! این بی 
اعتمــاد ی بانک مرکزی به بقیه بانک ها و 
عــد م توانایی د ر نظارت بر آنها را نشــان 
می د هد  و نهایتاً هم به د لیل بسیار طوالنی 
شد ن مراحل کار، همه مجبور می شوند  با 
زیرمیزی و فساد  کار خود  را پیش ببرند  !!

کسانی که به بهانه های امنیتی، فشار 
بر گروه های د اخلی را بیشتر می کنند  
می زنند -حد ود   لطمه  ملی  امنیت  به 
د و ســال است که با عربســتان د رگیری 
رود ررو د ر منطقه د اریم و بد یهی اســت 
که آنها بــا کمک آمریکا و اســراییل به 
د نبال بهره برد اری از مشــکات کشــور 
هســتند ، ارکان حکومتی هســتند  که با 

اتخاذ  سیاســت های منطقی و عقانی 
می توانند  جلوی آنهــا را بگیرند . مثا د ر 
مورد  اعتراضات شــهری کازرون،  وزارت 
کشــور قبل از این جنجال ها د و ماه قبل 
می توانست همین تصمیمات اخیر را اتخاذ 
و مانع  از د رگیری شود .برخورد  با معلمان 
معتــرض د ر روز معلم  د ر مقابل مجلس 
براســاس کد ام منطق عقانی بود ؟ اینها 
نشــان می د هد  که بعضی با بی تد بیری 
د ر مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصاد ی، 
بســتر و زمینه د خالت د یگران را فراهم 

می کنند !!
پاییــن بود ن تــورم د ر میان مد ت 
نمی تواند  د وام بیاورد -پایین بود ن تورم 
د ر اقتصــاد  ایــران را از د و جنبه می توان 
بررســی کرد ؛ اوال این نرخ پایین نتیجه 
اقد امات د ولت یازد هــم و نظم و انضباط 
مالی است که نسبت به د ولت نهم و د هم 
ایجاد  شد ه است البته این نظم د ر مقابل 
روش های کشورهای توسعه یافته محلی 
از اعراب ند ارد . جنبه د وم مربوط به پایین 
بود ن قد رت خرید  مرد م است که ریشه د ر 

رکود  و رشد  پایین اقتصاد ی د ارد .
 همچنین  گزارش سازمان برنامه و بود جه 
د ر زمان تهیه  برنامه چشم اند از 30 ساله 
اشــاره کرد ه بود  که اگر متوســط رشد  
اقتصاد ی ایران زیر 5 د رصد  برود  مشکات 
اجتماعی و اقتصاد ی ایران فزایند ه خواهد  
بود  و امروز پس از 16 سال متوسط رشد  
اقتصاد ی زیر 3 د رصد  بود ه اســت که این 
نشــان می د هد  مشــکات نهاد ینه شد ه 
باعث کاهش قــد رت خرید  و رکود  فعلی 
بازار اســت که کنترلی است بر باال رفتن 
بعضی قیمت ها! ولی این پایین بود ن تورم 

د ر میان مد ت نمی تواند  د وام بیاورد .
از اشــکاالت اساسی  تحریم آسان 
اقتصاد   اقتصاد  حکومتی اســت-اگر 
وابســته به نفت و غیر رقابتی باشــد  این 
مشکل تشد ید  می شــود  و این بر خاف 
شعارهای اوایل انقاب مبنی بر خروج از 
تک محصولی بود ن اقتصاد  و اتکای اقتصاد  

به نفت اســت! د ر چهل سال گذشته این 
مهم محقق نشــد ه اســت و علت آن هم 
عد م اعتقــاد  مجموعه حاکمیت به بخش 
خصوصی است و این بخش جایگاهی د ر 
اقتصاد  ایران ند اشــته و ند ارد  و حکومت 
بزرگترین فعال اقتصاد ی کشــور است!د ر 
نتیجه زمانی می توان از این شرایط خارج 
شــد  که اقتصاد  از تــک محصولی بود ن 
خــارج و رقابتی شــود  و حاکمیت تنها 
بخشــی کوچکی از اقتصــاد  را د ر اختیار 
د اشته باشد ، اگر این چنین شد ه بود  امروز 
بد لیل خصوصی بود ن اقتصاد  و ســهیم 
بود ن فعاالن اقتصاد ی بین المللی د ر آن 

امکان تحریم براحتی امکان پذیر نبود .
به همین د لیل کشور  پس از انقاب شش 
برنامه توســعه تصویب کرد ه است که د ر 
عمل بد ون نتیجه بود ه است و هیچ اتفاق 
اساسی د ر توسعه کشور نیفتاد ه است چون 
این برنامه ها عمد تــا برنامه های عمرانی 
بود ند  تا توسعه، چون برنامه ی توسعه از 
انسان آغاز می شود ، ابتد ا باید  آحاد  جامعه 
تربیت شــوند  سپس نیروگاه، پاالیشگاه و 
راه و اتوبان و بند ر و ســد  و ... . از ســال 
1327 که برنامه های توسعه ای تهیه شد ه 
است حلقه مفقود ه همه آنها تعیین هد ف 
و استراتژی توسعه و آموزش نیروی انسانی 

بر اساس آن بود ه است.
توسعه  فرایند   برای  استراتژی  هیچ 
اقتصاد ی  ند ارد -عملکرد   وجود   کشور 
د ولت را نمی توان جد ا از حاکمیت ارزیابی 
کرد . وقتی که هیچ استراتژی برای فرایند  
توسعه کشــور وجود  ند ارد  و چشم اند از 
20 ســاله که 75د رصد زمان آن سپری 
شد ه و د ر سالهای شکوفایی ارزی، چیزی 
نصیب مرد م و کشور نکرد ه است، بد یهی 
است که اقتصاد   د ر قالب همان چارچوب 
حرکــت می کند  و جد ا از آن نمی توان د ر 
نظر گرفت. اقتصاد  پویا، نیاز به ســازمانی 
منظــم بــرای حکمفرمایی خــوب د ارد  
بــد ون ابزارهای الزم د ر یک د وره محد ود  

نمی توان به اقتصاد  مطلوب رسید !

وقتی همه چیز در سکوت برگزار شد !
ســرانجام پروژه ای که از زمان آغاز د ر سال 2006 میاد ی اعتراضات بسیاری را 
سبب ساز شد ه بود ، به مرحله نهایی خود  رسید  و مخفیانه افتتاح شد ؛ افتتاحیه 

اتفاقی که از کمی بعد  می توان برخی آثارش را د ر ایران نیز د ید !
مقامات ترکیه آبگیری د ومین سد  عظیم کشورشان را آغاز کرد ند  تا نوید بخش 
تحوالتی د رد ناک برای همسایه جنوبی شان باشند .آبگیری سد  ایلیسوی د ر حالی 
از روز جمعه )مصاد ف با نخســتین روز ژوئن سال 2018 میاد ی( آغاز شد  که 
بر خاف رویه افتتاح پروژه هایی از این د ســت، همه چیز د ر سکوت برگزار شد 
سکوتی که هد ف از آن کاهش حساســیت د ر عراق بود ، چون ایلیسوی سد ی 
بســیار عظیم است که روی رود  »د جله« زد ه شد ه و حجم مخزن آن حد ود  11 
میلیارد  متر مکعب است.یعنی »کرخه« حجم مخزنش، تنها یک سوم ایلیسوی 
اســت که برای پر کرد ن مخزنش به آبی معــاد ل آب د ریاچه ارومیه د ر د وران 
شــکوهش نیاز اســت؛ یعنی چند  برابر حجم آب فعلی د ریاچه ارومیه!بی شک 
د جله را به بحرانی ترین وضعیتش د ر تاریخ چند  د ه هزارســاله خواهد  رســید . 
عملیاتی مخفیانه که چند  روز نگذشته، افشا شد  و موجبات احضار سفیر ترکیه 
د ر عراق را فراهم آورد ؛ واکنشــی که جا د ارد  از طرف کشــورمان نیز به گونه ای 
د یگر بروز کند ، به ویژه اگر بد انیم از جمله د الیل بروز پد ید ه گرد  و غبارها، وارد ات 

تود ه های روان از عراق است که ریشه د ر خشکسالی این کشور د ارد .

تحلیلیات

مســعود  باقرزاد ه کریمی )معاون امــور تاالب ها د ر د فتر 
زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست( گفت: حد ود  
ســه میلیون هکتار تاالب شــامل 105 تاالب د ر کشــور 
شناســایی شد ه اســت. حد ود  یک میلیون و سیصد  هزار 
هکتار از این تاالب ها یعنی 30 د رصد  آن و معاد ل 60 تاالب 
خشک شد ه است، این سی د رصد  د ر تاالب ها متفاوت است 
و به طور مثال د ر گاو خونی حد ود  90 د رصد ، تاالب ارومیه 
70 د رصد  و تاالب گند مان 20 د رصد  خشــک شد ه است.

از جمله تاالب هایی که به صورت کامل خشک شد ه است 
تاالب جازموریان است، البته این تاالب ها به طور طیبعی هم 

از سیاب های د ور ه های چند ساله آبگیری می شد ند  بنابراین 
این نوع خشک شــد ن د ر برخی از تاالب ها اتفاق می افتد .
د ر حال حاضر 70 د رصد  تاالب حورالعظیم آب گیری شد ه 
است،: کانون های گرد  و غبار د ر منطقه د و د سته د اخلی و 
خارجی هستند . بیشــترین میزان گرد  و غبار د ر کشور از 
کانون های د اخلی است که شامل سه بخش می شود ؛ بستره 
خشک شــد ه تاالب ها، اراضی کشــاورزی رها شد ه، اراضی 
مرتعــی و طبیعی که به د لیل چرای بی رویه د ام پوشــش 
گیاهی خود  را از د ســت د اد ه اند . این ســه عامل به تد ریج  
باعث ایجاد  کانون گرد  و غبار د ر کشور شد ه اند .برای تامین 

حقابه زایند ه رود  چند ین بار مکاتباتی با د ستگاه های مربوطه 
انجام شــد ه اما د ر بحث زایند ه رود  تصمیم مشارکتی است 
و همه ذینفعان د ر شــورای هماهنگی  زایند ه رود  تصمیم 
می گیرند . د ر خصوص تامین حقابه هامون از افغانســتان 
براســاس معاهد ه ای  که سال ها پیش با ایران منعقد  کرد ه 
موظف است ساالنه 820 میلیون مترمکعب د ر سال حقابه 
ایران را تامین کند .  مذاکرات ما با کشــور افغانستان برای 
تامین حقابه هامون هاست و معتقد یم باید  مطالعات مشترک 
د ر د و کشور انجام شود  تاکنون نیز کارگروه های مشترکی 

برگزار شد ه و مطالعاتی قرار است انجام شود .

ریشهبسیاریازمشکلاتکشور

۶۰تیالابکشورخشکشدهاست

نشــریه اکونومیســت د ر گزارشــی مفصل به تحلیل پد ید ه خشکســالی د ر 
خاورمیانه پرد اخته و نوشته اســت: تغییرات جوی، د ارد  خاورمیانه و به ویژه 
جهان عرب را نگون بخت تر از همیشــه می ســازد .باید  د ر انتظار خشکسالی 
هــای طوالنی تر، موج گرماهایی د اغ تــر و افزایش وزش توفان ریزگرد ها د ر 
خاورمیانه و شمال آفریقا باشــیم.عراق امروز د ر مقایسه د ه سال قبل محیط 
زیستش تقریبا نابود  شد ه است.رود خانه ها به منابع انتشار ریزگرد  د ر تابستان 
بد ل شــد ه اند . توفان ریزگرد  که د یرزمانی به ند رت اتفاق می افتاد ، امروز هوا 
را سراسر پوشاند ه است.امروز حافظان محیط زیست د ر عراق برای نجات جان 
اکوسیستم این کشور از خطر نابود ی، تشکلی با نام طبیعت عراق ترتیب د اد ه 
اند  تا با مسئوالن کشور برای نجات جان محیط زیست کشور رایزنی کنند ؛ اما 

د ر کرد ستان عراق که مسئوالن کمترین توجه را به این معضل د ارند .
مشــکل اینجاســت که خاورمیانه اصوال منطقه ای است که هیچ کس د ر آن 
نســبت به خطر تغییرات جوی حساس نیســت. این یک مشکل عام د ر کل 
منطقه اســت، حال آن که معضات ناشــی از تغییرات جوی د ر خاورمیانه و 
شمال آفریقا روز به روز، رو به بد تر شد ن است.اگر وضع به همین منوال پیش 
برود  و راه حلی برای آن تد بیر نشــود ، اوضاع محیط زیست خاورمیانه تا چند  
ســال آیند ه وحشتناک خواهد  بود .، د مای خاورمیانه و شمال آفریقا د ر آیند ه 
د ر فصل تابســتان، د و برابر میانگین جهانی باال خواهد  رفت. تا ســال 2050 
د مای حد اکثری 46 د رجه ســانتیگراد  و یا بیشــتر، 5 برابر بیشــتر از د مایی 

خواهد  بود  که د ر آغاز قرن بیست و یکم ثبت شد ه است.

هاد ی حق شــناس کارشناس اقتصاد ی 
گفت: احتمال د ارد  بین ایران و ترکیه، 
ایران و روســیه، ایران وچین مباحثی 
شــکل بگیرد  که پول های ملی خود  را 
برای تجارت مباد لــه کنند  و یا اینکه 
کاال تهاتــر کنند  کــه د ر این صورت 
نیاز کمتری بــه روابط بانکی خواهیم 
د اشــت.تا این لحظه اجماعی د ر این 
خصوص شکل نگرفته است وبرعکس 
ســالهای 91 و 92 ، کــه اجماعــی 
جهانــی و الزامی حقوقــی د ر ســطح 
بین المللــی علیه ایران شــکل گرفته 
بود  اما امــروز د یگر آن وضعیت وجود  
ند ارد .هــم اکنون نکتــه کلید ی این 
اســت که تحریم های کنونی امریکا نه 
تنها پشــتوانه سازمان ملل را ند ارد  د ر 
ظاهر هم که شد ه اتحاد یه اروپا ، چین 

روسیه و بســیاری ازکشورهای جهان 
از این تحریم هــای یک جانبه امریکا 
حمایــت نمی کنند . بنابراین زمانی که 
حمایتی نمی شود  این فرصت همیشه 
برای جمهوری اسامی فراهم است تا 
از مزایای برجام اســتفاد ه کند  اما اگر 
به جایی برســد  که برجام هیچ مزیتی 
برای ایران ند اشته باشد  آن زمان است 
که باید  برای ماند ن یــا نماند ن ایران 
د ر برجــام فکری کرد .زمانی که بخش 
عمد ه ای از کشورها عاقه مند  هستند  
که ایران بماند  و عاقه ای ند ارند  که از 
تحریم های یک جانبه امریکا حمایتی 
شــود  بحث د ر خصوص خروج برجام 
معنا و مفهــوم گذشــته را ند ارد .اگر 
اروپا از برجام حمایــت می کند  صرفا 
به خاطر ایران نیست گرچه برای اروپا 
این موضوع حیثیتی اســت اما امروز 
اروپا با همه کشــورها به یک اند ازه د ر 
حال مقابله است. به نظر می رسد  اروپا 
د ر موضوع برجام صرفا به خاطر منافع 
ایران باقی نماند ه است بلکه حضورش 
برای این اســت که امریــکا گام های 
د یگری را بــرای تهد ید  اروپا برند ارد  و 
به خاطر همین پای برجام ماند ه است.

 پدیده خشکسالی در خاورمیانه

تحریم های کنونی امریکا پشتوانه 
سازمان ملل را ندارد

حجت االسام کاظم صد یقی گفت: مسئوالن 
جایــی کــه نمی توانند  د ر حل مشــکات 
 موفق باشــند  باید  برای رضای خد ا از مرد م 

عذرخواهی کنند .
د ر د رجه اول این اختافات طرح د شــمن 
بــرای اجرای سیاســت »اختــاف بیاند از 
حکومت کن« اســت و د ر د رجه د وم ریشه 
د ر ناکارآیــی مســئوالن د ارد  چون اگر این 
مســئوالن د ر وظایــف خود  موفــق بود ند ، 

از طــرح چنین حاشــیه هایی خــود د اری 
می کرد ند .

این مســئوالن جایی که نمی توانند  د ر حل 
مشکات موفق باشند  باید  برای رضای خد ا 

از مرد م عذرخواهی کنند .
مســئوالن ما بایــد  تکبر و خود شــیفتگی 
را  مواضــع  ایــن  و  بگذارنــد   کنــار  را 
نــه  کننــد   اتخــاذ  د شــمن  مقابــل   د ر 

د ر برابر یکد یگر.

ازمردمعذرخواهیکنند
کی می خواد جواب 

مردم رو بده ؟

 از شماره دو 
از خودش بپرس!بپرس!

از خودت بپرس!
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نزد یک به نیم قرن اســت که مســووالن د ولتــی د ر ایران، با 
سیاســت گذاری های ناد رســت اقتصاد  ملی را د چار د ور باطل 
پول پاشی، ارزپاشی و اتاف منابع کرد ه اند  منظور از پول پاشی، 
سیاســت های ناظر بر »کمک« به تولید  و رشد  اقتصاد ی است 
که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان قیمت با ضوابط 
سهل انگارانه صورت می گیرد  و د ر عمل به شکل سیاست پولی 
بی رویه انبســاطی موجب افزایش پایه پولی و نقد ینگی نمایان 

می شود . 
این سیاســت طبیعتــا به تورم د امن می زنــد  و د ولت که خود  

مقصر اصلی د ر این میان است، انگشت اتهام را به سوی کسبه 
گرانفروش می گیرد  و برای مقابله با آن از یکســو، به ســرکوب 
قیمت هــا د ر بازار می پرد ازد  و از ســوی د یگر با تثبیت نرخ ارز 
د ر قیمــت پایین تر از قیمت بازار به ارزپاشــی روی می آورد  تا 
بــا وارد ات ارزان قیمت، به زعم خــود  قیمت ها را د ر بازارد اخلی 
کنترل کند . ارزان فروشــی منابع ارزی د ولتی که متعلق به کل 
ملت ایران اســت از منظر منطق اقتصــاد ی و نیز عرف بازار به 
مثابه خیانت د ر امانت اســت؛ چراکــه د ولت وکیل مرد م برای 
اســتفاد ه از منابع متعلق به آنها اســت، نه مالــک این منابع. 
وکیل باید  منابع متعلق به موکل خود  را مطابق با عقل سلیم و 
براساس عرف بازار که د ر قانون مد نی آمد ه است، مورد  استفاد ه 
قرار د هد  نه با منطق سیاســی قد رت برحسب آنچه خود  صاح 

می د اند .
 قرائــن و شــواهد  انکارناپذیر حاکی از این واقعیت اســت که 
نــرخ 4200 تومانی کــه د ولت برای د الر تعیین کرد ه اســت 
نرخ یارانه ای اســت و با قیمت بازار تفاوت چشــمگیری د ارد . 
از این رو هــر خرید اری به هر صورت به آن د ســت یابد ، رانت 
آســان یاب و د ند ان گیری را نصیب خود  کرد ه است. زمانی که 

مقامات عالی رتبــه د ولتی به د فعات اعام کرد ند  د ولت به همه 
نیازهــای »قانونی«، »اد اری« و »واقعــی« متقاضیان ارز با این 
نرخ پاسخ خواهد  د اد  البد  نمی د انستند  که تعیین چنین صفاتی 
برای نیاز اقتصاد ی فاقد  هرگونه مبنای منطقی و علمی اســت. 
د ولت می تواند  با تکیه بر قد رت سیاسی انحصاری خود  برای هر 
کاالیی به صورت د ستوری قیمت »رسمی« یا »قانونی« تعیین 
کند ؛ اما تعییــن مقد ار تقاضا د ر این قیمت برایش امکان ناپذیر 
است. وقتی متقاضیان به هر د لیلی احساس کنند  که این قیمت 
د ستوری پایین تر از ارزش واقعی است، مقد ار تقاضا برای خرید  
به شــد ت افزایش می یابد  و چون د ولت نمی تواند  پاســخگوی 
این تقاضا باشــد  طبیعتا بازار موازی شــکل می گیرد  و قیمت 
د ســتوری را تبد یل به قیمت یارانه ای یــا رانتی می کند . . د ر 
چنین شرایطی اصرار د ولت به ممانعت از به رسمیت شناختن 
بازار موازی، ریســک بازار را باال برد ه و د ر عمل مقد ار یارانه یا 

رانت را خواه ناخواه افزایش می د هد . 
به ســخن د یگر، د ولت که برای مقابله با تاطم د ر بازار ارز وارد  
مید ان شد ه بود  د ر عمل نقض غرض می کند ، یعنی بد تر از قبل 
بازار را به ســوی تاطم و بی ثباتی سوق می د هد . مضافا اینکه 

تخصیص ارز به قیمت یارانه ای یا ارزپاشــی یارانه ای چیزی جز 
هد ر د اد ن ذخایر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیســت؛ چراکه 
هد ف اعام شد ه این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با 
این روش د ست نیافتنی است. همان گونه که کارشناسان د لسوز 
نزد یک به نیم قرن است مرتبا تذکر می د هند  تورم پد ید ه پولی 
ناشــی از سیاست های انبســاطی )پول پاشی( است و با وارد ات 

ارزان نمی توان با آن مقابله کرد . 
ممکن است کاالهای وارد اتی با نرخ ارز رسمی د ولتی از مباد ی 
گمرکی ترخیص شوند ؛ اما از آنجا که کنترل اد اری همه وارد ات 
از سوی د ولت به صورت مطلوب و بد ون فساد  امکان پذیر نیست 
نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کاالها به قیمت بازار موازی )بازار 

آزاد ( به د ست مصرف کنند ه می رسد . 
اگر د ر این میان ســود ی برای این سیاست متصور باشد  عمد تا 
نصیب عد ه ای ویژه خوار »خود ی« و رانت خوار حرفه ای می شود . 
به راســتی تا کی باید  تاوان انکار علم و عقل ســلیم از ســوی 
صاحبان قد رت را پرد اخت، نیم قرن تجربه مکرر کافی نیســت؟ 
این مطلب را ما ننوشــتیم موسی غنی نژاد  - اقتصاد د ان و استاد  

د انشگاه د ر د نیای اقتصاد  نوشت.

هــاد ی ابــوی د بیــرکل کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران می گوید : و 
د ریافتی آن ها کفاف هزینه های مسکن 
ایاب و ذهاب و د رمان را نمی د هد .با توجه 
به اینکه عمد ه افراد  بازنشســته سازمان 
تامین اجتماعی حد اقل بگیرند  و امسال 
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی 13.5 تا 19.5 د رصد  تصویب 
شــد ،  پایه حقوق بازنشستگان از 13.5 
د رصد  تا 19.5 د رصد  به شــکل پلکانی 
یافت  خواهــد   افزایش 
حد اقــل  منتهــا 

بگیران و کســانی کــه د ریافتی پایینی 
د ارنــد  تــا 19.5 د رصد  و کســانی که 
د ریافتــی باالتری د ارنــد ، نهایت 13.5 
د رصــد  افزایش پید ا می کنــد . د ر این 
شرایط ســوالی که مطرح می شود  این 
اســت که بازنشســته د ولتی چه فرقی 
با بازنشســته تامین اجتماعی د ارد ؟ آیا 
قیمت خرید  کاالهایشان تفاوت می کند  
کــه این تبعیــض را بین آن هــا قایل 
می شــویم. اگر پایه حقوق بازنشستگان 
 19.5 اجتماعــی  تامیــن 
د رصــد  افزایــش 
پیــد ا کند  باز هم 
بــه د و میلیــون 
نمی رســد    تومان 
از کارگران  بسیاری 
بازنشســتگان  و 
تامیــن اجتماعی به 
د لیل د ریافتی ناچیز 
هزینه هــای  و 
به  قاد ر  زند گی 
معاش  تامیــن 
نیســتند  و از ســر 

ناچاری به شیفتهای د وم و سوم یا شغل 
د وم روی می آورنــد  تا گــذران زند گی 
کنند .یــک بازنشســته تامین اجتماعی 
د ســتش به کجا بند  است وقتی حقوق 
ناچیز او کفاف زند گی اش را نمی د هد . اگر 
قرار اســت د ولت بود جه ای از بیت المال 
تزریق کند ، کارگران و بازنشستگان هم 
بخشــی از بیت المال هستند  که باید  به 
هر د و توجه شــود  و عد الــت را د ر نظر 
گرفــت. د ریافتی بازنشســتگان کفاف 
هزینــه  حامل های انرژی، ایاب و ذهاب، 
حمل و نقل عمومی و هزینه های مسکن 
و د ارو و د رمان را نمی د هد  و د ر چنین 
شرایطی قد رت میعشت بازنشستگان به 

شد ت افت می کند .
اگــر تــوان افزایش حقــوق کارگران و 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعی وجود  
ند ارد ، می توان ســبد  کاال د ر نظر گرفت 
تا از این طریق گوشــه ای از هزینه های 
زند گی آن ها جبران شود .متاســفانه د ر 
بحث اشــتغال بازنشستگان هم با نوعی 
تامین  بازنشسته  اگر  تبعیض مواجهیم، 
اجتماعی بخواهد  سر کار برود ، به شد ت 

برخورد  می شــود  و برایش محد ود یت و 
ممنوعیت به وجود  می آید ، د ر حالی که 
بازنشســته د ولتی اگر از مشاغل د ولتی 
ممنوع الکار شــود ، حد اقل د ر مشاغل 
خصوصی مشکلی برای کار کرد ن ند ارد  
و از آن طــرف پایه حقوقش هم افزایش 
پید ا می کند .بر اســاس گزارش سازمان 
برنامه و بود جه با توجه به ضرورت تد اوم 
طرح همسان ســازی د ر ســال 1397 
مبلغ 3400 میلیارد  تومان برای اجرای 
مرحله د وم طرح متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان د ر نظر گرفته شد ه که با 
تخصیص این رقم حقوق بازنشســتگان 
بیــن 13 تا 25 د رصد  د ر ســال جاری 
افزایــش می یابد . ســخنگوی اقتصاد ی 
مجلس نیز اخیرا از افزایش 20 د رصد ی 
قانون  براســاس  بازنشســتگان  حقوق 
برنامه ششم توسعه خبر د اد ه و با اشاره 
به تعیین 3400 میلیارد  تومان بود جه و 
تعیین محل تامین این اعتبار د ر مجلس 
گفته اســت با تصویب این قانون د یگر 
نباید  حقــوق کمتر از د و میلیون تومان 

برای بازنشستگان وجود  د اشته باشد .

بازنشستهتیامیناجتماعیدستشبهکجابنداست

کامبیز د رم بخش )کاریکاتوریســت( بر لزوم شــناخت 
عناصر زیبایی شناسی د ر بین مرد م و مد یران تأکید  کرد  
و د ر این باره گفت: وظیفه نخست مرد م و مد یران برای 
بهبود  وضعیت امروز شهرنشینی این است که به صورت 
مشترک باید  مفهوم زیبایی را د رک کنیم زیرا متأسفانه 
ما د ر د هه های اخیر توان و حس زیبایی شناسی خود  را 

از د ست د اد ه ایم.
متأسفانه مشــکل عد م د رک زیبایی شناسی به صورتی 
محســوس د ر بین مرد م و مد یران وجود  د ارد  و از نظر 
من مشــکل اصلی از این نقطه آغاز می شــود  به همین 
خاطــر بایــد  بر افزایش ســطح د انش و ســواد  بصری 
جامعه تأکید  د اشــته باشیم.وقتی هنوز د ر اتاق بسیاری 
از مد یــران د ولتی ما یک تابلوی خوب و وزین نقاشــی 

د ید ه نمی شــود ، می توان گفت که حس زیبایی شناسی 
وجود  نــد ارد  البته این مشــکل ریشــه د ر بخش های 
متعد د ی نظیر آموزش وپرورش، شهرســازی، رفتارهای 
اجتماعی و روان شناســی جامعه ما د ارد .باید  بخش های 
مختلف جامعه با یکد یگر هماهنگ باشــند  تا مخاطبان 
بیشــتر بتوانند  آثار زیبا و زیبایی را مشاهد ه کنند  زیرا 
تکرار موارد  نامناســب مانند  بوی ناپسند ، بویایی افراد  
را تحت تأثیر قرار می د هد  و د ر مقابل عطری خوشــبو 
بی تفاوت می کند .متأسفانه ما د ر تمام مد ارس کشورمان 
شــاهد  نمایش یک تابلوی مناســب و وزین نیستیم و 
تنهــا می بینیم که کارهایی که نتیجه ســفارش فامیل 
و آشــنایان اســت، بر د ر و د یوار مد ارس نمایش د اد ه 
می شــود  البته این تنها معضل مد ارس نیســت و نظیر 

این مسئله د ر د انشگاه ها و اد ارات ما نیز د ید ه می شود  به 
همین خاطر چشم مرد م ما آزرد ه شد ه است.

علی راستگو د بیر اجرایی خانه کارگر فارس گفت: ند اشتن امنیت شغلی یکی دراتیاقبسیاریازمدیراندولتیما
از اصلی ترین د غد غه های کارگران کشــورمان است  و مسئوالن باید  بتوانند  با 
هر برنامه و روشــی این د غد غه را از کارگران برطرف کنند .اگر امنیت شــغلی 
کارگران فراهم نشود  و هر روز با این د غد غه که فرد ا شاغل است یا بیکار، سر 
کار برود ، آسیب روحی بسیاری خواهند  د ید .اگر خصوصی سازی بد ون د ر نظر 
گرفتن صاحیت افراد  انجام شود ، تهد ید ی برای امنیت شغلی کارگران خواهد  
بود  و ممکن اســت به تعطیلی یک مجموعه و بیکار شــد ن کارگران منتهی 
شــود .عملیاتی شد ن شعار سال یعنی حمایت از کاالی ایرانی را یک گام مهم 
د ر جهت تثبیت اشــتغال و ایجاد  فرصت های جد ید  شغلی است  البته اگر بنا 
باشد  این شعار به نصب چند  بنر و سخنرانی مد یران ختم شود  هیچ چیز تغییر 
نخواهد  کرد  و الزم اســت که د ر کنار حمایت از تولید  د اخلی، جلوی وارد ات 
بی رویه نیز گرفته شود .از سوی د یگر تولید کنند گان باید  د ر یک فضای رقابتی 
ســالم با تولید  کاالهای باکیفیت، مصرف کنند ه د اخلی را ترغیب و تشــویق 
به اســتفاد ه از کاالی ایرانی کنند .شــرایط اقتصاد ی جامعه و تورم به گونه ای 
اســت که افزایش 20 و 30 د رصد ی حقوق کارگران هــم کفاف زند گی آنها 
را نمی د هد  و باید  تد بیری اساســی برای این قشر اند یشید ه شود . قطعا با این 

حقوق نمی توان زند گی کرد  بلکه فقط می توان زند ه ماند .

فقدان امنیت شغلی دغدغه اصلی کارگران 

مرتضی لطفی  مد یرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( از تعیین تکلیف بد هی 
های د ولت به تامین اجتماعی خبر د اد .د ر بود جه 
سال 97 طرحی توسط نمایند گان مجلس شورای 
اسامی د ر کمیســیون تلفیق ایجاد  و مصوبه ای 
با عنوان بند»ه« تبصــره 5 قانون بود جه تصویب 
شد ه است.براســاس این تصمیم بخش عمد ه ای 
از بد هی هــای تامین اجتماعی به بانک مرکزی به 
عنوان تامین بخشــی از بد هی های این سازمان 
صورت گیرد . این رقم د ر بود جه 50 هزار میلیارد  
تومان د ید ه شد ه که تامین اجتماعی د ر اولویت قرار 
د ارد .مقرر شد  سازمان تامین اجتماعی بد هی های 
خود  و شرکت های وابسته مثل شستا را د ر قالب 

این مصوبه بود جه سال 97، با بانک ها تهاتر کند . 
شســتا حد ود  14 هزار میلیارد  به بانک ها بد هکار 
اســت و تامین اجتماعی نیز رقــم قابل توجهی 
بد هــی د ارد ، برنامه ریزی صــورت گرفته و طرح 
نیز د ر د ولت مطرح و منتظر تصویب آن هســتیم 
تا این موضوع  هرچه ســریعتر عملیاتی شود .رقم 
تسویه بد هی های د ولت به تامین اجتماعی را 30 
هزار میلیارد  تومان پیش بینی شــد ه که  د ر ذیل 
این بند »ه«  بند »ن« وجود  د ارد  که براســاس آن 
د ولت مکلف شــد ه فعالیــت د ر برخی حوزه های 
اقتصاد ی را به تامین اجتماعی برای جبران بخش 
د یگری از بد هی ها واگذار کند  که د ر حال حاضر 
د ر مرحله گفتگو سازمان تامین اجتماعی با د ولت 

است که امید واریم پس از عملیاتی شد ن، بخشی 
از مشکات از این طریق رفع شود .البته د ر قانون 
برنامه پنجم د ید ه شــد  که ظرف د ه سال هر سال 
10 د رصد  از بد هی ها تســویه شود  که امید واریم 
عملیاتی شود . شستا د ر راستای رویکرد  خروج از 
بنگاه د اری و ورود  به عرصه ســهامد اری تصمیم 
کرفته از بنگاه د اری خارج شــود  که د ر این راستا 
با برنامه ریزی و طراحی یک ســامانه، شرکت ها 
شناســایی و ارزش گذاری شد ه و از طریق جراید  
عمومی عرضه عمومی شد ه است.پیگیر هستیم تا 
با توجه به اینکه ارزش این شــرکت ها که حد ود  
16 میلیارد  تومان پیش بینی شد ه بتوانیم با برنامه 
ریزی و همکاری با فرابورس د ر آیند ه انجام د هیم.

تعیینتکلیفبدهیهایدولتبهتیامیناجتماعی

ارز�اشیو�ول�اشیدرنظامبانکیایران

د کتر معصومه آقا پورعلیشــاهی عضو کمیســیون اقتصاد ی مجلس 
شــورای اسامی و نمایند ه مرد م شبستر د ر مجلس شورای اسامی 
گفت: بخشود گی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی 
ســازمان تامین اجتماعی، موجب به حد اقل رساند ن شرایط بحرانی 

تولید کنند گان و افزایش روند  فعالیت آنها می شود .
حواد ث و بایای طبیعی، تحریم ها و نوسانات ارز موجب مشکاتی 
برای تولید کنند گان و مانع انجام تعهد ات آنها شد .بخشود گی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان اقد امی بسیار ارزشمند  از سوی تامین اجتماعی 
است و این عمل کمک شــایانی به کارگاه هایی که د ر رکود  بود ند  
یــا به تازگی از رکود  خارج شــد ه اند ، می کنــد .کارگاه ها به علت 
نوسانات اقتصاد ی و کاهش نقد ینگی حتی د ر پرد اخت روزانه حقوق 
کارگران مشکل د اشتند ، عد م پرد اخت حق بیمه کارگران به تامین 
اجتماعی صرفا ناشی از عد م توان مالی کارفرمایان بود ه است.اجرای 
قانون بخشــود گی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب به نفع 
ســازمان تامین اجتماعی اســت که منابع را تامین کند . همچنین 
تولید کنند گان از بد هی های خود  باخبر شــوند  تا از این تسهیات 
استفاد ه کنند .اقد ام سازمان تامین اجتماعی د ر خصوص بخشود گی 
جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب بسیار مناسب و مساعد ت 

بزرگی برای تمامی کارگاه ها و واحد های اقتصاد ی است.

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 

برو 
به امان خدا!
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بانک آیند ه، هم زمان با میاد  خجســته امام حسن 
مجتبی)ع(، سه شعبه جد ید  د یگر را افتتاح و تعد اد  
شعب خود  را د ر سراسر کشور، به 200 شعبه افزایش 
د اد .تکمیل شــبکه شــعب د ر بانک آیند ه، با هد ف 
ایجــاد  ظرفیت های جد ید  برای انجام امور مختلف، 
به ویژه تســهیل امر خد مت رسانی بهتر و مؤثرتر به 

مرد م و مشــتریان عزیز، انجام می شود . بانک آیند ه که د ر ارد یبهشت ماه 
سال جاری از سوی مؤسسه معتبر یورومانی، به عنوان »بانک برتر ایران«، 
انتخاب شــد ه اســت، تاش می کند ؛ با افتتاح شعب و گسترش خد مات 
بانکد اری نوین، د سترســی به خد مات بانکی برای هم وطنان و مشتریان 

خود  را از هر جهت، سریع تر، راحت تر و ارزان تر نماید .

بانک ســامان همگام با سیاست صد ور یکپارچه 
چــک، د ر تمام شــعب بانک د ســته چک های 
»صیاد « د راختیار مشــتریان قرار می د هد .تمام 
د ارند گان حســاب های جاری بانک ســامان که 
د سته چک طرح قد یمی د ر اختیار د ارند ، حد اکثر 
تا تاریخ 3 شهریور 1397 باید  نسبت به استفاد ه 
از برگه هــای چک باقی ماند ه یا ارجاع آن به شــعب بانک اقد ام کنند  تا 
پس از اعتبارسنجی، د سته چک جد ید  با طرح صیاد  د ر اختیار آن ها قرار 
گیرد .براساس د ستورالعمل بانک مرکزی، از چهارم شهریور ماه چک های 
جاری که شناســه یکتای صیاد  ند اشته باشند ، قابلیت وصول د ر سامانه 
چکاوک را نخواهند  د اشت و فقط د ر شعب بانک صاد رکنند ه، قابل وصول 
خواهند  بود .نســل جد ید  د سته چک ها که با شناسه صیاد  صاد ر می شوند 
یک د ســت و یک شکل و با ابعاد  یکسان، پس از اعتبارسنجی و تخصیص 
شناســه د ر سامانه بانک مرکزی، د راختیار مشــتریان قرار می گیرد .این 
گزارش حاکی اســت، با ورود  د ســته چک های صیاد ی ضوابط و قوانین 
مربوط به د ســته چک تغییری نمی کند  و تنها سبب افزایش اعتبار چک 
و اعتماد  د ر جامعه خواهد  شــد .عاقمند ان برای د ریافت اطاعات بیشتر 
د ر این زمینه می توانند  به شــعب بانک سامان د ر سراسر کشور مراجعه 

کنند  یا با شماره تلفن 6422-021 تماس بگیرند .

 حمایت بانک آیند ه 
از موزه لوور تهران

   بانک آیند ه به عنوان تنها حامی ایرانی نمایشگاه موزه لوور د ر تهران، اعام 
کرد : به پاس اســتقبال بی نظیر ایرانیان فرهنگ د وست از این نمایشگاه، تا 
زمانی که این آثار د ر موزه ملی ایران به نمایش گذاشته می شود  از برگزاری 
»موزه لوور د ر تهران« حمایت و پشــتیبانی می کند . محمد حسین طالبیان 
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شگری 
اعام کرد : نمایش آثار لوور د ر موزه ملی ایران تا هشــتم مرد اد  97 تمد ید  
شــد  بانک آیند ه د ر بیانیه ای که منتشــر کرد ، اعام نمود : »اســتقبال بی 
نظیــر مرد م فرهنگ د وســت و عاقه مند  ایران به تمــد ن جهانی د ر طول 
ســه ماه گذشــته، ما را بیش از پیش مصمم کرد  تا فرصت 50 روزه اد امه 
میزبانــی از گنجینه لوور د ر موزه ملی ایران را غنیمت شــمرد ه و به عنوان 
هد یه تابســتانی بانک آیند ه به همه ایرانیان د ر سراسر کشور، از تمد ید  این 
نمایشگاه د ر تهران حمایت و پشتیبانی کنیم.بانک آیند ه به  عنوان یک بانک 
خصوصی ایرانی، د ر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود  و با شعار »بانک 
آیند ه، حامی فرهنگ و تمد ن جهانی« از نمایشگاه موزه لوور د ر تهران 
حمایت می کند  و امید وار اســت این روید اد  فرهنگی و بین المللی بتواند  پل 

مستحکمی میان گذشته تا آیند ه د ر سراسر جهان برقرار نماید .«

 گواهینامه ایــزو 10002:2014مربوط به فرایند  
رسید گی به شکایت های مشــتریان بانک سامان 
برای د ومین سال متوالی تمد ید  اعتبار شد .فرایند  
رسید گی به شکایت های مشتریان از سال 1390 
با استقرار سیستم ها و روش های مناسب د ر بانک 
پیاد ه سازی و عملیاتی شد ه است و از سال 1394 

تحت نظارت مد اوم و ارزیابی کارشناســان شــرکت توف نورد  قرار گرفته 
است.پروژه استاند ارد ســازی فرایند  رسید گی به شکایت های مشتریان، د ر 
راستای افزایش رضایت و وفاد اری مشتریان بانک و کاهش زمان رسید گی 
به شکایت های مشــتریان با تمرکز بر افزایش کیفیت عملیاتی شد ه است 
که سال گذشته پس از تایید  آن، گواهینامه ایزو 10002:2014صاد ر شد .

پس از برگزاری ممیزی مراقبتی توســط ممیز شرکت توف نورد  د ر هفته 
گذشــته، گواهینامه ایزو 10002 بانک سامان برای د ومین سال متوالی و 
یک ســال د یگر تمد ید  اعتبار شــد .این گزارش حاکی است، د رحال حاضر 
اد اره رســید گی به صد ای مشــتریان از طریق کانال های مختلفی همچون 
وب سایت بانک، مرکز سامان ارتباط، ایمیل و فکس اقد ام به ثبت و پیگیری 
شکایت های مشتریان می کند  و فرایند  رسید گی به شکایت ها، تا د ستیابی 

به نتیجه نهایی و پاسخ مناسب و کامل به مشتری تد اوم خواهد  د اشت.

مد یرکل بهزیســتی اســتان آذربایجان شرقی با 
اهد ای لوحی، از خد مات شــعبه 22 بهمن تبریز 
بانک اقتصاد نوین د ر ارایــه خد مت به محرومین 
و معلولین د ر این اســتان قد رد انی کرد .محســن 
ارشــد زاد ه مد یرکل بهزیستی اســتان آذربایجان 
شــرقی با اهد ای لوحی به محمــد  قربانی رئیس 
شــعبه 22 بهمن تبریز این بانک، از حسن همکاری و حمایت های بانک 
اقتصاد نویــن د ر انجام تعهد ات و تکالیف مربوط 
بــه بند  »د « تبصــره 16 قانون بود جه و 
و کارآفرینی  اشتغال  و  توانمند سازی 
آســیب پذیر  اقشار 
پوشش  تحت 
ن  ما ز ســا
یستی  بهز
نــی  قد رد ا
است. نمود ه 

ذکر  بــه  الزم 
اســت ارایه خد مات مورد  نیاز 
مشــتریان د ر کوتاه ترین زمان 
و با بهترین کیفیت د ر د ســتور 
کار شــعب بانک اقتصاد نوین د ر 
سراسر کشــور قرار د ارد  که توجه 
به این د و شــاخص موجــب افزایش 
مشــتریان  رضایت منــد ی 

شد ه است.

  د ر د ید ار مد یران عامل بانک تجارت و صند وق توسعه ملی 
بر افزایش ســطح همکاری های طرفین تاکید  شد .د ولت 
آباد ی مد یرعامل این بانک د ر د ید ار با شهید  زاد ه  رئیس 
هیأت عامل صند وق توسعه ملی با اشاره به همکاری های 

موفق و مستمر بانک با این صند وق د ر اعطای تسهیات به تولید  کنند گان گفت: 
افزایش سطح همکاری بانک تجارت با صند وق توسعه ملی ، زمینه حمایت بیشتر 
این بانک از فعاالن اقتصاد ی کشــور را فراهم خواهد  کرد .امید وارم با جذب بیشتر 
منابع از صند وق توســعه ملی، د ر سال حمایت از تولید  ملی و د ر راستای تحقق 
اقتصاد  مقاومتی و حمایت از تولید کنند گان د اخلی ، شرایط برای اعطای تسهیات 
بیشتری به مشتریان و متقاضیان و ایجاد  اشتغال فراهم شود .د ر این نشست اشرف 

نژاد  نایب رییس هیات مد یره بانک تجارت مد یر عامل را همراهی کرد .

ساخت مجتمع آموزشی در یزد  بهداروخانههاتسهیلاتبدونسودمیدهد تحویل سکه در خزانه پردیس 
طبــق اعام مد یریت توســعه بازار فیزیکــی، برنامه زمانی 
حضور ارزیاب ســکه د ر خزانه پرد یس بانک رفاه به آد رس 
تهران، خیابان ماصد را، خیابان شــیراز شمالی پاک186 
ســاختمان پرد یس، برای انجام فرایند  تحویل ســکه، صرفا 
د ر روزهای شنبه، د وشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 13 
است.الزم به ذکر اســت، د ر زمان های نزد یک به سررسید  

قرارد اد های آتی، فرایند  ارزیابی و تحویل گرفتن ســکه د ر ســه روز پایانی 
منتهی به سررسید  از ساعت9 الی13 قابلیت انجام خواهد  د اشت.

بانک ســامان بود جه مراسم افطاری ماه رمضان 
جاری خود  را به ســاخت یک مجتمع آموزشی 
د ر شــهر یزد  اختصاص د اد .کلنــگ احد اث این 
مجتمع آموزشی مهر ماه سال گذشته د ر زمینی 
به مساحت 4500 متر مربع و با زیربنای 5330 
مترمربع به زمین زد ه شــد .این مجتمع آموزشی 

د ر سه طبقه شامل 12 کاس د رس، یک آمفی تئاتر 250 نفره، کتابخانه، 
آزمایشــگاه و سالن های ورزشــی سرپوشید ه و روباز ســاخته می شود .

ساخت مجتمع آموزشــی جوانان یزد  با بود جه 60 میلیارد  ریال با بیش 
از 50 د رصد  پیشــرفت فیزیکی، اد امه د ارد .بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته، این مد رســه تا پیش از آغاز سال تحصیلی آیند ه تکمیل و تحویل 
آموزش وپرورش خواهد  شد .بانک سامان د ر راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود ، ساخت مد رسه، کتابخانه عمومی و همچنین خانه بهد اشت 
را د ر د ســتورکار خود  قرار د اد ه که د ر مناطــق مختلف و عمد تا محروم 
اســتان های مختلف کشور ساخته شد ه اســت.گفتنی است، ماه گذشته 
نیز کلنگ احد اث مد رســه بانک سامان و مرکز فوریت های پزشکی شهر 

سر پل ذهاب به زمین زد ه شد .

 مرتضی حسینی نژاد  مد یر بازاریابی و توسعه محصول 
بانک ســامان تصریــح کرد : صاحبــان د اروخانه ها با 
اســتفاد ه از بســته اعتباری »پیونــد « می توانند  از 
تسهیات بد ون سود  بانک سامان برای تسویه حساب 
با شــرکت های پخــش اســتفاد ه کنند .این بســته 
اعتباری بهترین جایگزین برای د ســته چک اســت. 

زیرا استفاد ه کنند گان تا زمان 
خود   صورت حســاب  تسویه 
هیچ گونــه ســود ی پرد اخت 
چک های  حــذف  نمی کنند . 
مــد ت د ار از کســب وکارها و 
تســهیات  جانشــین کرد ن 

بانکی، سهولت د ر تسویه مد ت د ار با طرف های تجاری 
د ریافت تســهیات بد ون سود ، راحت و سریع، امکان 
بهره مند ی از ســایر مشــوق های بانک ازجمله کارت 
اعتباری و خد مات بیمــه تکمیلی و همچنین امکان 
افزایش مد ت زمان تســویه با بانک د ر صورت نیاز از 
مهم ترین مزیت های این طرح است.عاقمند ان برای 
کسب اطاعات بیشــتر و ثبت نام می توانند  عد د  8 را 
به شماره پیامک 20000190 ارسال کنند  یا با مرکز 

سامان ارتباط به شماره 6422-021 تماس بگیرند .

کلنگ احد اث د بســتان رحمان و مرکز فوریت های پزشــکی شهرستان سرپل ذهاب د ر 
مراسمی با حضور مد یران ارشــد  بانک سامان و مقامات محلی بر زمین زد ه شد .د ر این 
مراســم که با حضور طاهری بهبهانی مد یرعامل و نعمتی مشاور مد یرعامل بانک سامان 
جمالی نیا فرماند ار، حید ری شهرد ار، محمد ی بخشد ار، نظری مد یرکل نوسازی مد ارس 
استان، محمود ی مد یرکل ستاد بحران اســتاند اری کرمانشاه، رییس آمورش وپرورش و 
تعد اد ی از اعضای شورای اسامی شهر و اهالی شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد ، بانک 

ســامان همواره براساس نقش و مســئولیت اجتماعی خود  و با نگاه حمایت های بلند مد ت د ر مناطق محروم یا 
آســیب د ید ه از حواد ثی همچون زلزله، اقد ام به انجام فعالیت های عام المنفعه کرد ه اســت. ســاخت 9 مد رسه 
و د رمانگاه د ر مناطق مختلف کشــور همچون راهد ار بوشــهر، ورزقان، د شــتیاری، بجنورد  و ... ازجمله اقد امات 
زیربنایی بانک ســامان د ر مناطق زلزله زد ه و محروم کشور به شــمار می رود . این مد رسه د ر زمینی به مساحت 
1300 مترمربــع و با زیربنای 908 مترمربع د ر 9 کاس، تحویل آموزش وپرورش می شــود .بانک ســامان برای 
ســاخت و تجهیز این مد رســه مبلغ 17 میلیارد  ریال بود جه اختصاص د اد ه است تا با استفاد ه از بهترین مصالح 

تجهیزات و اصول مهند سی ساخته و د ر اختیار آیند ه سازان کشور قرار گیرد .
 مرزبان نظری مد یرکل نوســازی مد ارس استان کرمانشاه نیز د ر مراسم کلنگ زنی این پروژه با بیان اینکه بانک 
ســامان نخســتین بانکی بود  که به وعد ه خود  مبنی بر ساخت مد رسه د ر ســرپل ذهاب عمل کرد ، تصریح کرد : 
امید واریم این پروژه د ر مد ت زمان بند ی شد ه و با همت و پیگیری مستمر بانک سامان و تامین به موقع اعتبارات 

تخصیص یافته، پیش از آغاز سال جد ید  تحصیلی افتتاح شود .

  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به جمع شرکت های د انش بنیان پیوست.شرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان )تاپ( با توجه به گستره محصوالت و خد مات نوآورانه و با سطح فناوری باالی خود ، بر اساس 
ارزیابی صورت گرفته توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صاحیت شرکت ها و موسسات د انش بنیان، 
به عنوان شرکت د انش بنیان شناخته شد  تا د ر اکوسیستم د انش بنیان نقش آفرینی فعاالنه د اشته باشد . 
قانون حمایت از شــرکت ها و موسسات د انش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات که توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تد وین و د ر سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسامی 

رسید ، سرآغاز گسترد ه ترین برنامه د ولت برای حمایت از شرکت ها و موسسات د انش بنیان د ر سال های اخیر بود ه است.

ســاختمان  احد اث  عملیات 
مرکــز فوریت های پزشــکی 
که  ســرپل ذهاب  شهرستان 
د ر جریان زلزله سال گذشته 
تخریب شد ه بود ، د ر مراسمی 
و مشاور  مد یرعامل  با حضور 
مد یرعامل بانک ســامان، فرماند ار، شهرد ار و مد یرکل 
بهد اشت ود رمان سرپل ذهاب آغاز شد .مد یرعامل بانک 
سامان به توجه ویژه بانک سامان به حوزه بهد اشت و 
د رمان اشــاره کرد  و گفت: مرکز فوریت های پزشکی 
ســرپل ذهاب د ر راســتای خد مت رســانی به مرد م 
زلزله زد ه با بود جه ای بیش از 5 میلیارد  ریال ســاخته 
می شــود  و همه هزینه های آن را بانک سامان تقبل 
کرد ه اســت. ســاختمان جد ید  این مرکز د ر زمینی 

بــه مســاحت 400 مترمربع و د ر د و طبقه ســاخته 
می شود . فرماند ار ســرپل ذهاب نیز د ر سخنانی گفت: 
به نمایند گی از ســوی د ولت و با توجه به مسئولیتم 
از توجه ویژه بانک ســامان به بازسازی زیرساخت های 

شهر زلزله زد ه سرپل ذهاب تشکر و قد رد انی می کنم.

 کارمند  وظیفه شــناس بانک ســامان که رشــوه 300 
میلیونی یک مشــتری را رد  کرد ه بــود ، مورد  قد رد انی 
مد یرعامــل بانــک قــرار گرفت.محمد رضا ســجد ه ای 
کارشــناس مد یریت اعتبارات خرد  و متوســط چند ی 
پیش پس از د ریافت مد ارک و مســتند ات تســهیات 
د رخواســتی یک مشــتری جد ید ، با یــک چک حامل 
بــه ارزش 300 میلیون ریال مواجه شــد .این کارمند  
د رســتکار بافاصله چک را به همراه سایر مد ارک این 
فرد  د ر اختیار مد یر خود  قرار د اد  که مراتب با ارجاع به 

مد یرعامل بانک صورتجلسه و د ستور بستن حساب های 
مشتری و عود ت مد ارک و مستند ات وی صاد ر شد . 

ســید احمد  طاهری بهبهانی مد یرعامل بانک سامان د ر 
مراسم قد رد انی از این کارمند  وظیفه شناس که با حضور 
اعضای هیات عامل و مد یران بانک برگزار شد ، گفت: این 
کارمند  وظیفه شناس با رد  رشوه پیشنهاد ی، صد اقت د ر 
گفتار و عمل خود  را به اثبات رساند  و شایسته قد رد انی 
اســت.این احساس جوانمرد ی و د رســتکاری د ر بانک 
سامان بســیار باارزش است و نشــان د هند ه شخصیت 
واالی ایــن عضو خانواد ه ســامان اســت و ما به چنین 
افراد  ســالمی افتخار می کنیم.د ر پایان این مراســم از 
محمد رضا ســجد ه ای کارشناس و رضا شیرین  گوهریان 
مد یر اعتبارات خرد  و صنفی با اهد ای سکه بهارآزاد ی و 

لوح تقد یر قد رد انی شد .

نخستینبانکیکهبهوعدهخودعملکرد

»تیاپ«بهجمعشرکتهایدانشبنیان�یوست

آغازساختمرکزفوریتهای�زشکیسر�لذهاب
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بانک برتر ایران
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د ر نتیجــه اجرای سیاســت های جد ید  ارزی 
د ولت، د انشــجویان د ر شــرایط تازه ای برای 
د ریافت ارز قرار د ارند . د ر آخرین تغییراتی که 
د ر مجموعه قوانین و مقررات ارزی برای تامین 
ارز د انشــجویی د ر نظر گرفته شد ه، د ر شش 
مورد  مراحل د ریافت ارز تعریف شد ه است. اول 
اینکه تامین و انتقال ارز د انشــجویان بورسیه 
با ارائه د رخواســت وزارت های علوم، تحقیقات 
و فنــاوری و همچنین بهد اشــت و د رمان و با 
امضای ذیحساب یا مد یر مالی و معاونت مربوطه 
به هر کد ام از وزارتخانه ها و بر اســاس نرخ روز 
از سوی بانک مرکزی انجام می شود .تا پیش از 
این پرد اخت ارز د انشجویی به د انشجویان فوق 
لیســانس به باال انجام می شــد ، اما د ر آخرین 
تغییرات اعمال شد ه پرد اخت هزینه های اقامت 
د ر مورد  د انشــجویان مقطع لیسانس با شرط 

اینکه تا تاریخ 31 ارد یبهشــت ماه سال جاری 
د انشــجو بود ه و د ر حال تحصیل باشند  صرفا 
بابت تــرم تحصیلی جاری و ترم های تحصیلی 
آتی آنها پرد اخت می شــود .د یگر اینکه تامین 
و انتقال ارز بابت شــهریه د انشجویان خارج از 
کشور از مقطع لیسانس به باال با ارائه د رخواست 
متقاضی د ر مقابل تایید یه وزارتخانه های ذیربط 
مبنی بر شــاغل به تحصیل بود ن د انشجو د ر 
خارج از کشــور و ارائه صورتحســاب د انشگاه 
مربوطه با تایید  و به میزان مبلغ مند رج د ر آن 
که حد اکثر تا سقف 15 هزار د الر یا معاد ل آن 
به ســایر ارزها است، ساالنه د ر وجه د انشگاه و 
آن هم بر اساس نرخ روز بانک مرکزی پرد اخت 
می شــود .اما د ر صورت د رخواست د انشجو و یا 
خانواد ه وی به حساب د انشجو یا شخص د یگری 
د ر خارج از ایران انجام تقاضا مشــروط به ارائه 

صورتحساب د انشــگاه محل تحصیل د انشجو 
و با اعام میزان د ریافت شــد ه اســت که باید  
اعتبار آن توسط نمایند گی های ایران د ر کشور 
محل تحصیل تایید  شــد ه باشد  و د ر نهایت با 

تایید  وزارتخانه های مربوطه 
پرد اخت ارز بامانع است.

پرد اخت هزینه های اقامت 
مقطع  د انشــجویان  بابت 
باال که  به  لیســانس  فوق 
مرحلــه ورود  به اولین ترم 
تحصیلی خود  هستند ، د ر 

تایید  د انشــگاه  صورت 
از  تحصیــل  محــل 
وزارتخانه های  ســوی 

مربوطــه و با اخذ وثیقه از 
د انشجو و یا خانواد ه وی تا 40 

ارز  ریالی  ارزش  د رصد  
شد .  خواهد   پرد اخت 
نیز  وثیقه  آزاد سازی 

به زمان تایید  وزارتخانه مبنی بر شاهد  تحصیل 
بود ن د انشــجو و تایید  صورت حساب د انشگاه 
محل تحصیل وی خواهد  بــود  و ظرف مد ت 
شش ماه از تاریخ پرد اخت وجه انجام می شود .
همچنین پرد اخــت ارز بابت هزینه های اقامت 
د انشجویان آزاد  خارج از کشور 
از مقطع لیسانس به باال حد اکثر 
ماهیانه هزار د الر و یا معاد ل آن 
به ســایر ارزها بــرای هر نفر و 
برای هر عضــو خانواد ه ماهیانه 
حد اکثر 500 د الر یا معاد ل آن 
به ســایر ارزها به نــرخ روز انجام می 
شود .متقاضیان د ریافت ارز د انشجویی 
می تواننــد  با مراجعه به شــعب ارزی 
بانکهای عامل که تا پیش از این سامان و 
ملی اعام شد ه بود ند ، برای انجام فرایند  

تامین ارز اقد ام کنند .

محمد  علی بخشــی زاد ه، معاون فناوری اطاعات 
و ارتباطات بانک د ی با اشــاره بــه موفقیت های 
چشمگیر بانکد اری الکترونیک این معاونت د ر سال 
گذشته گفت: د ر راستای اقد امات انجام شد ه، تعد اد  
کاربران حوزه اینترنت بانک د ی د ر مقایسه با سال 

1395به میزان 50 د رصــد  افزایش یافت و همچنین د ر زمینه تراکنش ها 
نیز رشــد  20 د رصد ی را ثبت کرد ه است.تعد اد  کابران همراه بانک د ی د ر 
مقایســه با ســال 1395 ، 80 د رصد  افزایش یافته و تعد اد  تراکنش ها نیز 
رشــد  200 د رصد ی د اشته است.میزان استفاد ه از کارت های نقد ی بانک و 
د ستگاه های کارتخوان، رشــد  20 د رصد ی را نشان می د هند  و امید واریم 
د ر سال جاری بتوانیم این د رصد ها را به نسبت سال گذشته افزایش د هیم.
د ر ســال جاری به منظــور تکمیل فرآیند  تولیــد  و مد یریت د انش وامکان 
ایجــاد  تنوع د ر گزارش های مد یریتی خاص ، پروژه »Big DATA« و راه 
اند ازی »BI« جامع بانک د ی د ر د ســتور کار این معاونت قرار گرفته است. 
گفتنی اســت طراحی و تولید  سامانه سپاد ، تســهیات خود روی جانبازان 
ضمانت نامه های گمرگی، ریســک اعتباری، کشف تقلب، مد یریت صند وق 
ارزش آفرینان و مد یریت تراکنش های بیمه د ی از مهم ترین ســامانه ها و 
نرم افزارهای طراحی و پیاد ه سازی شد ه توسط معاونت فناوری اطاعات و 

ارتباطات الکترونیک بانک د ی د ر سال گذشته بود ه است.

 ســامانه استعام پست بانک د ی با مشارکت معاونت 
فناوری اطاعات و بانکد اری الکترونیک و اد اره مبارزه 
با پولشــویی د ر راســتای کاهش ریســک از ناحیه 
مشــتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه 
پولشــویی و به منظور تکمیل فرآیند  شناسایی کامل 
مشتریان )CDD( رونمایی شد .د ر این مراسم محمد رضا قربانی مد یرعامل 
بانک د ی با اشــاره به اهمیت رعایت استاند ارد های مبارزه با پولشویی گفت: 
راه اند ازی این سامانه کمک شایانی به افزایش د قت و صحت اطاعات کرد ه و 
امید  است همکاران با استفاد ه از این سامانه به پیشبرد  و تکمیل فرآیند های 
مبارزه با پولشویی کمک کنند .پیش از این ، سامانه احراز هویت مشتریان د ر 
ارد یبهشت ماه 1394، توسط معاونت فناوری اطاعات و بانکد اری الکترونیک 
طراحی و پیاد ه سازی شد ه بود  که ابتد ا تنها زیر سیستم استعام ثبت احوال 
د ر این سامانه قرار د اشــت و اکنون با مشارکت اد اره مبارزه با پولشویی زیر 
سیستم استعام پست نیز به این سامانه افزود ه شد ه است .د ر این سامانه با 
اتصال به وب ســرویس شرکت پست با ورود  کد پستی و یا شماره تلفن، می 
توان به نشانی یا تلفن های مشتری د ست یافت و از صحت اطاعات د ریافتی 
از مشــتری اطمینان حاصل نمود  و پس از انجام اســتعام و د ریافت نتیجه 

پاسخ استعام ، قابل چاپ جهت د رج د ر پروند ه مشتریان می باشد .

  بانک مرکزی طبق د ســتورالعمل شماره 81538 
مورخ 97.3.10 انجام حواله ارزی به منظور وارد ات 
کاال برای شــرکت های تولید ی را د ر صورت تأیید  
وزارت خانه مربوطه تا سقف 5 میلیون یورو یا معاد ل 

آن به سایر ارزها با رعایت سایر ضوابط و مقررات بامانع اعام کرد .د ر راستای 
اجرای سیاســت جد ید  ارزی، اخذ پیش د ریافت ریالی بابت گشــایش اعتبار 
اسناد ی )موضوع بند  1 -3 از قسمت "الف" بخش اول مجموعه مقررات ارزی( 
برای شرکت های تولید ی د ر صورت تأیید  وزارت خانه مربوطه حد اکثر تا سقف 
20 د رصد  مجاز است.بد یهی است مبالغ کمتر از این سقف با توافق بانک عامل 
و متقاضی میســر اســت. ضمناً بهره گیری از مفاد  این د ستورالعمل تا تاریخ 

30 /8 /1397 امکان پذیر خواهد  بود .

بانک د ی د ر راســتای تحقق شعار تولید  ملی- حمایت 
از کاال و ســرمایه ایرانی اقد ام به ارائه محصول »کارت 
اعتباری خرید  کاالی ایرانی« نمود ه است.کارت اعتباری 

خرید  کاالی ایرانی، ابزار پرد اختی است که توسط شعب برای مشتریان بانک د ی 
جهت خرید  کاالی ایرانی صاد ر می گرد د . د ارند گان این کارت قاد ر خواهند  بود  
نسبت به خرید  کاالی مورد  نیاز خود  تا سقف 100.000.000 ریال اقد ام نمود ه 
و مبلغ آن را به صورت تد ریجی و د ر اقســاط مســاوی و با نرخ سود  مناسب به 
بانک پرد اخت نماینــد .»د ی کارت  - کاالی ایرانی« با مبالغ 20.000.000ریالی  
50.000.000 ریالــی و 100.000.000 ریالی صاد ر مــی گرد د  و بازپرد اخت 
کارت های اعتباری مذکور د ر اقســاط 12 ماهه، 24 ماهه، 30 ماهه و 36 ماهه 
بود ه و سود  سالیانه این تسهیات 15د رصد  است. متقاضیان د ریافت »د ی کارت  - 
کاالی ایرانی«، می بایست د ارای یکی از انواع حساب های سپرد ه قرض الحسنه 

جاری پس اند از  یا سرمایه گذاری کوتاه مد ت عاد ی نزد  بانک د ی باشند .

حمید رضا فوالد گر رییس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید  ملی مجلس 
توضیحاتی پیرامون پرد اخت وام های قرض الحســنه ارائه کرد .وام های 10 
تا 20 میلیون تومانی قرض الحســنه، برای ایجاد  اشتغال های ُخرد  و برخی 
اقد امات د یگر از سوی برخی بانک ها و صند وق ها همانند  صند وق کارآفرینی 
امیــد  ارائه می شــود .وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعــی د ر بخش صنایع 
خانگــی نیز چنین وام هایی پرد اخت می کند  که عنوان اشــتغال ُخرد   بر 
روی آن نهــاد ه شــد ه و نمی توان فعالیت های بزرگ و متوســط با آن راه 
اند ازی کرد . این فکر و نگرش که مشــکل اشــتغال تنها با تسهیات بانکی 
حل می شــود ، اشتباه است. باید  به د نبال آورد ه از سهامد اران بود  و از بازار 
سرمایه منابع تامین کرد ، چرا که تامین منابع تنها از طریق تسهیات بانکی 

امکانپذیر نیست.

پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
ریالی به پرستاران 

دیدارباشهردارتهران به بهترین ایده ها جایزه می دهد
بانک آیند ه، با برگزاری جشــنواره اید ه پرد ازی »رویش 
ارغوان« و با هد ف پاسخ گویی به نیازهای اقشار مختلف 
جامعــه، به برترین و جذاب تریــن اید ه ها و طرح ها د ر 
حوزه بانکی، جوایــز ارزند ه ای را اهد ا می کند .د بیرخانه 
برگزاری جشــنواره اید ه پرد ازی »رویــش ارغوان«، با 
انتشــار د ومین فراخوان از عاقه منــد ان به نوآوری د ر 
حوزه بانکی، د عوت می کند ؛ با شناســایی نیازهای آشکار و پنهان گروه های 
مختلف جامعه مانند : پزشــکان، مهند ســان، وکا، تجار، خانم های خانه د ار 
د انشــجویان و بازنشســتگان، اید ه ها و طرح های جذاب خــود  را د ر جهت 
پاسخ گویی به این نیازها، به صورت مکتوب ارسال کنند . هم چنین مؤسسات و 
شرکت های گرد شگری، تولید کنند گان، هنرمند ان، کشاورزان، واحد های نوپا 
)اســتارت آپ ها( و کسب وکارهای اینترنتی، کســبه و بازاریان و سایر فعاالن 
اقتصاد ی را نیز جزء گروه های مورد  هد ف این طرح، قرار د اد ه است. بر همین 
اســاس، چنان چه، پیشــنهاد  د هند گان، بتوانند ؛ اید ه های خاق و طرح های 
نوآورانه ای برای تعامل مؤثر بانک آیند ه با فعاالن مذکور را ارائه  نمایند ؛ جوایز 
ارزند ه ای به آنها، اختصاص خواهد  یافت.  د ر این فراخوان آمد ه اســت: بانک 
آیند ه به اید ه ها و طرح های برتر اول تا سوم که با نظر هیأت د اوران جشنواره 
حائز شــرایط و مؤثر، معرفی شوند ؛ جوایز نفیسی به شرح بعد ی اعطا خواهد  
کرد . اید ه نخست؛ مبلغ 300 )سیصد ( میلیون ریال، اید ه د وم؛ 150)یک صد  
و پنجاه( میلیون ریال و اید ه ای که مقام سوم را د ر جشنواره »رویش ارغوان« 

کسب کند ؛ مبلغ 100)یک صد ( میلیون ریال.

  بانک ســپه به کلیه پرســتاران جامعه د ر قالب 
طرح قلب ســفید  200میلیون ریال تســهیات 
پرد اخت می کند . پرســتاران مــی توانند  با باز 
کرد ن حســاب ویــژه طرح قلب ســفید  پس از 
سپری شــد ن مد ت زمان ماند گاری مورد  انتظار 
و متناسب با میانگین ماند ه حساب مذکور، حق 

تقد م د ریافت تســهیات تا سقف فرد ی 200میلیون ریال د ر قالب کارت 
اعتباری مرابحه د ریافت کنند .متقاضیان برای د ریافت اطاعات بیشتر د ر 
خصوص طرح تسهیاتی قلب سفید  می توانند  به شعب بانک د ر سراسر 

کشور مراجعه کنند .

رییس شــورای هماهنگی بانک هــای د ولتی و نیمه 
د ولتی از تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف بد هی 
های شهرد اری تهران به بانک ها خبر د اد .محمد رضا 
حســین زاد ه د رباره د ید ار مد یــران عامل بانک های 
عضو شورای هماهنگی بانک ها با محمد علی افشانی 
شهرد ار تهران با اعام این خبر افزود : کارگروه تخصصی 

د یگری نیز برای انجام پروژه های شهری تشکیل شد . 
بانک ها د ر قالب کنسرســیومی اعام آماد گی کرد ند  
که از پروژه های شــهرد اری تهــران حمایت کنند . 
باید  همه د ســت به د ســت هم بد هیم تا شهر تهران 
را برای مرد م خوب ایران یک شــهر ســالم، زیســت 
پذیر و منطبق با استاند ارد های جهانی د رست کنیم.
مد یرعامل بانک ملی ایران با اشــاره به مباحث مطرح 
شد ه د ر این نشســت توضیح د اد : بررسی و مذاکرات 
نشســت منتج به تصمیمی برای تشکیل د و کارگروه 
بین نظام بانکی و شــهرد اری تهران شد . وی هد ف از 
فعالیت این کارگروه هــا را تد ارک پرد اخت منظمی 
د ر راســتای تعیین تکلیف بد هی های شــهرد اری به 
نظام بانکی اعام کرد .رییس شورای هماهنگی بانک 
های د ولتی و نیمه د ولتی اضافه کرد : کارگروه د وم را 
که بازهم به طور مشــترک بین بانک ها و شهرد اری 
تهران تشکیل خواهد  شد ، برای حمایت از پروژه های 
عمرانی، زیســتی، فنی، حمل و نقل و هر مورد ی که 

برای شهرد اری اولویت د اشته باشد ، عنوان کرد .

بانک ملی ایران با پرد اخت تسهیات خرید  د ین، نقد ینگی را پیش از موعد  مقرر به د ارند گان 
اسناد  و اوراق تجاری باز می گرد اند .تسهیات خرید  د ین فرصتی برای بخش های اقتصاد ی و 
اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیاز به نقد ینگی د ارند  اما اوراق و اسناد  تجاری آنها د ارای 
مهلت پرد اخت د یرتری نسبت به زمان مورد  نیازشان است. بانک د ر این روش، د ین مد ت د ار 
بد هکار را به کمتر از مبلغ اسمی و د رج شد ه د ر متن اسناد  و اوراق تجاری مانند  چک و سفته 
به صورت نقد ی از د این و مشــتری خرید اری می کند  بد ین ترتیب شخص بد هکار می تواند  

زود تر از موعد  مقرر نقد ینگی مورد  نیاز خود  را به د ست آورد .خرید  د ین به منظور ایجاد  تسهیات الزم برای تمامی 
بخش های اقتصاد ی قابل انجام است . خرید  د ین اسناد  تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اسناد  با سررسید  آتی 
صورت می گیرد  و د ر محاسبات مربوط به سود ، اصل تسهیات ماک عمل خواهد  بود .همچنین د ر قرارد اد  میان 
مشتری و بانک، سررسید  د ین موضوع اسناد  و اوراق تجاری نباید  از یک سال تجاوز کند  و پرد اخت  تسهیات خرید  
د ین نسبت به اسناد  تجاری با سررسید های متفاوت د ر قالب یک قرارد اد  امکان پذیر است.د ر خرید  د ین بروات نیز 
د یون موضوع برواتی که به قبول براتگیر رسید ه است، د ر قالب عقد  خرید  د ین قابل خرید اری خواهد  بود ؛ مشروط 
بر اینکه  مبلغ اسمی سفته یا برات از تمبر الصاقی آن بیشتر نباشد . مشتریان محترم برای بهره مند ی از تسهیات 

خرید  د ین می توانند  به شبکه گسترد ه بانک ملی ایران د ر سراسر کشور مراجعه کنند .

 محمد رضا جمشــید ی د بیر 
کانون بانک ها و موسســات 
گفت:  خصوصــی  اعتبــاری 
براســاس بند »و« تبصره 16 
قانون بود جه سال 1397، به 
منظور تشویق تولید کنند گان و تسویه مطالبات بانک 
ها و موسسات اعتباری چنانچه مشتریان بد هی معوق 
خود  را که تا پایان ســال 1396 سررسید  شد ه باشد  از 
تاریخ سررســید  تا پایان شهریور 1397 تسویه کنند ، 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند  اصل 
و ســود  خود  را مطابق قرارد اد  اولیه و بد ون احتساب و 
جریمه د ریافت و تسویه کنند . همچنین د ر متن قانونی 
مزبور ذکر شد ه، »چنانچه مشتریان بد هی معوقه خود  
را که تا پایان ســال 1396 سررسید  شد ه باشد...« د ر 
این عبارت انتهای زمانی سررسید  بد هی های مشمول 
قانون تعیین شــد ه اما شــروع زمانی سررســید  آنها 
مشخص است، به شــکلی که د ر متن قانونی یاد  شد ه 
ابهام وجود  د ارد  که آیا شامل هرگونه بد هی معوق سال 
های قبل از 1396 می شود  یا خیر؟د ر متن قانونی، از 
عنوان بد هی معوق استفاد ه شد ه اما هیچگونه تعریفی 
برای آن مطرح نشد ه و صرفا توضیح د اد ه شد ه است که 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند  اصل 

و ســود  خود  را مطابق قرارد اد  اولیه و بد ون احتســاب 
جریمه د ریافت و تسویه کنند  اما باز هم تعریفی از اصل 
بد یهی به میان نیامد ه اســت.بر خاف تبلیغات سوئی 
که علیه بانک ها د ر جریان اســت، همچنان موسسات 
اعتباری از ســال 1363 از اعطای وام به جز د ر موارد  
مشخص از جمله قرض الحسنه منع شد ه و صرفاً اقد ام 
به اعطای تسهیات بر اساس عقود  اسامی می کنند . 
تسهیات اعطایی یا براســاس عقود  مشارکتی و یا بر 
اساس معامات قطعی است، از این رو بد هی مشتری 
به ترتیب شامل سهم الشــرکه ناشی از مشارکت و یا 
طلب از معامله قطعی است.بنابراین بد هی مشتری بر 
عقود  اسامی رقمی متفاوت با رقم تسهیات اعطایی 
خواهــد  بود  از این رو مطالبات بانــک پس از انقضای 
سررسید  ارقام حاصله را به شرح مذکور به عاوه وجه 
التزامی اســت که مرکب از نرخ سود  پیش بینی شد ه 
و مورد  قبول مشــتری د ر هنگام انعقــاد  قرارد اد  و به 
اضافه 6 د رصد  اضافه بر آن اســت.حال د ر قانون فوق 
الذکر شــرط شد ه اگر مشتری اصل بد هی و سود  را د ر 
سررسید  تعیین شد ه بپرد ازد ، بانک و موسسه اعتباری 
موظف به بخشود گی 6 د رصد  خواهد  بود  و پیش بینی 
ما این اســت که د ر تعریف اصل بد هی اختاف نظری 

بین بانک و مشتری به وجود  آید . 

نقدینگیشمارابازمیگرداند!

بخششجرائمتسهیلات

شروطجدید�رداختارزدانشجوییی

حواله ارزی تا سقف ۵میلیون یورو 
امکان پذیر شد

اقدام و عمل بانک دی 

پرداخت وام ۱۰ و ۲۰ میلیونی 
اشتغال

رشد چشمگیر بانکداری الکترونیک 

رونمایی از سامانه استعالم پست 

اخبار بانک ها
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د کتر کرباســیان معــاون وزیر صنعــت، معد ن و 
تجارت  د ر جمع مد یران و د ســت اند رکاران این 
مجتمع مجتمع فوالد ســازی برد سیر گفت: بانک 
پاسارگاد  توانسته ســپرد ه های مرد می را د ر عین 
ســود آوری د ر مســیری هد ایت نماید  تا د ر جهت 
اقتصاد  مقاومتی و استفاد ه از ظرفیت ها و امکانات 

ملی موجب اشــتغال و تولید  شــود .مید کو می تواند  یــک نمونه کامل 
والگوی خوب برای د یگر ســرمایه گذاران کشور باشد .گفتنی است بانک 
پاســارگاد  د ر راستای افزایش تولید  و اشــتغال، با حمایت از پروژه های 
شرکت مید کو، زمینه ی اجرا و بهره برد اری از 35پروژه ی بزرگ را ایجاد  
کرد ه اســت و راه اند ازی این پروژه های ملی موجب گرد ید ه که د ر طول  

سال های گذشته برای نزد یک به 150هزار نفر اشتغال ایجاد  شود .

 شــاپور محمد ی رییس سازمان 
بــورس و اوراق بهــاد ار گفــت: 
بورس بین المللی کیش با هد ف 
گســترش تعامــات جهانی و با 
محوریــت ارز یــورو راه اند ازی 
می شــود .طرح راه اند ازی این بورس بین الملل تا 2 ماه 
آیند ه د ر شورای عالی بورس ارایه می شود . د ر این بورس 
شرکت های خارجی می توانند  »لیست« )ثبت( شوند  و 
شرکت های د اخلی نیز با معامات بر مبنای یورو حضور 
د اشته باشند .این اقد ام، تاثیری بر تعامات خارجی بازار 
سرمایه ند اشــته و بحث عضویت د ر سازمان بین المللی 
کمیســیون های اوراق بهاد ار )آیســکو( و تعامات بین 
المللی نیز د ر حال پیشرفت است.آن د سته از کشورهایی 
که ارتباط کمتــری با آمریکا د ارند ، می توانند  به راحتی 
د ر ایران فعالیت کنند ، مانند  ســرمایه د اران کشورهای 
همســایه که تعامل آنها با کشورمان اد امه می یابد .برای 
تعامل با اروپایی ها نیز پیشــنهاد اتی ارایه شد ه است که 

د ر صورت رســید ن به توافق، ماحظات مورد  نظر د ر آن قید  می شود .د ونالد  ترامپ رییس جمهوری آمریکا 18 
ارد یبهشــت خروج کشــورش از توافق برجام را اعام کرد  تا تحریم های یکجانبه این کشــور علیه ایران د وباره 
برقرار شود . راه اند ازی بورس بین المللی کیش که د ر منطقه آزاد  کیش واقع شد ه، از تسهیاتی مانند  رفت و آمد  
آســان تر سرمایه گذاران خارجی و مباد الت بر مبنای یورو برخورد ار می شود  که می تواند ، انگیزه ای برای حضور 

سرمایه گذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد .

چهار تفاهم نامه توسط بانک توسعه تعاون د ر راستای 
توســعه اشتغال فراگیر و روســتایی منعقد  شد .این 4 
تفاهم نامه با موسســه بین المللی توسعه خد مات مالی 
ُخرد  روستایی تاک، د فتر توسعه  فعالیت های کشاورزی 
زنان روســتایی و عشــایری وزارت جهاد  کشــاورزی، 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 
و ســازمان بسیج سازند گی د ر راســتای رسالت بانک 
توســعه تعاون مبنی بر اجرای طرح توسعه اشتغال فراگیر و روستایی به 
صورت همزمان به امضاء رســید .حجت اهلل مهد یان رییس هیات مد یره 
و مد یرعامل بانک توســعه تعاون د رمراســم امضاء این تفاهم نامه ها که 
با حضور مد یران عامل این شــرکت ها برگزار شــد  با اشــاره به رسالت 
اصلی بانک توســعه تعاون به عنوان تنها بانــک تخصصی بخش تعاون 
د ر سالی که به عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی توسط مقام معظم 
رهبری نامگذاری شــد ه است، خاطرنشــان کرد : بحث توسعه اشتغال از 
جملــه د غد غه های اصلی د ولت و نظام به شــمار می آیــد  و با توجه به 
مصوبــه د ولت د ر جهت کاهش معضل بیکاری د و طرح اشــتغال فراگیر 
و روســتایی مورد  توجه قرار گرفته اســت و بانک های توســعه تعاون، 
کشــاورزی، پســت بانک و صند وق کارآفرینی امید  به عنوان بانک های 
عامل د ر این طرح ها مشــخص شد ه است.مد یرعامل بانک توسعه تعاون 
انعقاد  اینگونه تفاهم نامه ها د ر راســتای ایجاد  اتحاد  و اتصال مجموعه ها 
د ر جهت انجام رسالت های مشترک را مثبت ارزیابی کرد  و افزود : انعقاد  
این چهار تفاهم نامه و اســتفاد ه از ظرفیت های هریک از این سازمان ها 
بانک را د ر انجام رســالت های خود  یاری خواهد  کرد .د ر اد امه هریک از 
طرفین تفاهم نامه ها به تشریح فعالیت های سازمان های متبوع د ر جهت 
حمایــت از اجرای این طرح پرد اختند  که تشــکیل و تامین مالی 500 
گروه  خود یار روســتایی وعشــایری، معرفی طرح های مبتنی بر زنجیره 
ارزش، راه اند ازی سامانه معامات الکترونیک بین بنگاهی، ارائه خد مات 
و تســهیات بانکی به بنگاه ها و همکاری مشترک برای راه اند ازی 500 
صند وق اعتبارات خرد زنان روســتایی و عشــایری از جمله موارد  مطرح 
شد ه د ر این جلسه بود .شایان ذکر است د ر این جلسه د کتر اسکند ر زند  
معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت 
جهاد کشاورزی، نجفی معاون وزیر و مد یرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، سرد ار غامی رئیس سازمان بسیج سازند گی 
و مصطفوی عضو هیات مد یره موسســه بین المللی توسعه خد مات مالی 

خرد  روستایی تاک حضور د اشتند .

حجت ا... مهد یان رئیس هیئت مد یره و مد یرعامل بانک 
توسعه تعاون گفت: عملکرد  بانک د ر حوزه فعالیت های 
ارزی مــورد  تأیید  بود ه و د ر چارچوب انتظارات اســت. 
بانک توســعه تعاون به عنــوان جوان ترین و جد ید ترین 
بانک د ولتی مســیر تکامل خود  را به خوبی طی می کند . 
موفقیت هــای بانــک د ر زمینه های مختلــف مرهون 
تاش ها و فعالیت های همکاران حوزه های صف و ستاد  

اســت، حجم د ارایی های بانک رشــد  بسیار خوبی د اشــته است. انجام 
تکالیف د ولتی بانک  موجب پویایی و شکوفایی بانک است. امروزه بانک 
توســعه تعاون د ر جامعه و د ر د ســتگاه های د ولتی و خصوصی به خوبی 
شناخته شــد ه است. آموزش های نظری برای توســعه فعالیت های ارزی 

کمک کنند ه است ولی کافی نیست.
مراد  ناصری فرماند ار نهاوند  د ر جلســه شــورای 
اشتغال این شهرســتان ضمن تأکید  بر همکاری 
بیشــتر بانک ها د ر اجرای طرح های اشتغال زائی 
گفت: پســت بانک ایران بهتریــن عملکرد  را د ر 
اجرای طرح های اشــتغال زائی این شهرســتان 

د اشته است.
د رحال حاضر د ســتگاه های جهاد  کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع 
د ســتی و گرد شــگری و  صنعت، معد ن و تجارت و سایر د ستگاه های 
اجرائی تاش می کننــد  که محد ود یت ها و موانع موجود  د ر مســیر 
اجرای طرح ها را برطرف کنند  و الزم است بانک های عامل نیز همگام 
با این روند ، د ر پرد اخت تسهیات مربوطه سرعت عمل د اشته باشند .

 پاکسازی عرصه بانکداری 
از غیرمجازها

اخبار بانک ها

معافیتمشاغلخردازاظهارنامهمالیاتی ارتقای سوئیچ کارت به شتاب ۷ بانک دی
 محمد  علی بخشی زاد ه ، معاون فناوری اطاعات و 
بانکد اری الکترونیک بانک د ی با اعام خبر ارتقای 
ســوئیچ کارت بانک د ی به شتاب 7 گفت: سامانه 
شتاب به عنوان تنها سوئیچ ملی بین بانکی کشور، 
سیستمی مبتنی بر کارت های بانکی بود ه و وظیفه 
تباد ل تراکنش هــای بین بانکی و اعمال مقررات بانک مرکزی به عنوان 
مقام ناظر را بر عهد ه د ارد  و ســطح گســترد گی این سامانه شامل کلیه 
بانک های کشــور اســت که با اتصال به چند  ســوئیچ برون مرزی، کل 
تراکنش های کارتی کشــور را پوشــش می د هد .این مرکز با استفاد ه از 
نــرم افزارها و ســخت افزارها اقد ام به پذیرش د اد ه هــا و پیام های اعضا 
نمود ه و از این طریق اقد ام به مسیریابی بین بانک های مبد ا و مقصد  می 
نماید .افزود ن تراکنش های تائید  رمز، د رخواست چکید ه صورت حساب،  
برگشــت از خرید ،انتقال از کارت به حســاب از طریق شمارهَ شبا، حذف 
تراکنش پرد اخت قبض و افزود ن تراکنش پرد اخت با ســه زیر مجموعه 
پرد اخت قبض عمومی،  ویژه ، پرد اخت قســط و فروش شارژ و پرد اخت 
صورتحســاب کارت اعتباری، پشتیبانی از تراکنش های مبتنی بر نشانه 
گــذاری)Tokenization(، افزود ن تراکنش های چند  مرحله ای نظیر 
خرید  چند  مرحله ای، افــزود ن الگوریتم های رمز نگاری جد ید ، افزود ن 
تراکنش بررســی آد رس د ارند ه کارت، افــزود ن فرآیند  تباد ل د اد ه های 
حساس کارت به صورت نهان شد ه، افزود ن تراکنش های مد یریت شبکه 
ارتباط از طریق یک کانال د و جهته کامل و افزود ن تراکنش های مربوط 
به کیف پول الکترونیک)کیپا( و سامانه پرد اخت الکترونیک سیار)سپاس( 
را از اهم تغییرات زیر ساختی ایجاد  شد ه د ر بروز رسانی شتاب به نسخه 
7 اســت. ارتقای سوئیچ کارت بانک د ی به شتاب نسخه 7 که تا پیش از 
این با نسخه 5 فعال بود ه است اقد ام د یگری د ر  راستای مشتری مد اری 

و ارائه خد مات مطلوب تر است.

 فرشاد  حید ری معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: د ر سال آتی سه بانک و 
موسسه اعتباری یعنی حکمت، قوامین و کوثر به بانکی واحد  بد ل خواهند  
شد .همان طور که انتظار می رفت روند  اد غام د و موسسه اعتباری »ثامن« 
و »مهراقتصاد « با بانک انصار با هد ف ایجاد  بانکی بزرگ تر و کارآمد تر، به 
پایان رســید  و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد  کرد . این بانک 
ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خد مات ارائه شد ه کوچک 
ارزیابی می شوند . به همین د لیل ضروری به نظر می رسید  از ترکیب آن 
ها  بانکی واحد ، با ثبات و سامت مالی باالتر شکل گیرد  تا خد ماتی بهتر 
به خانواد ه نیروهای مسلح ارائه شود .بر اساس همین سیاست مقرر شد  د ر 
سال های 1396 و 1397 وضعیت این موسسات و بانک ها و نحوه اد غام 
آن ها ارزیابی شــود . د ر نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد  که بانک 
انصار و د و موسسه مهر اقتصاد  و ثامن به محوریت بانک انصار اد غام شوند  
و د ر ســال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی ماند ه یعنی حکمت 
قوامیــن و کوثر هــم به بانکی واحد  بد ل خواهند  شــد . ضمن این که بر 
اساس این برنامه مقرر شد ه د ر چشم اند ازی د ورتر این د و بانک هم اد غام 
و به بانکی بزرگ تر و کارآمد تر تبد یل شوند .طی این فرآیند  باید  همزمان 
به مســائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابد اری توجه کرد ، به 
همین د لیل باید  به صورت سنجید ه و با مطالعات گسترد ه د ست به اقد ام 
زد . با این وجود  مقد مات فراهم شد ه و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته 
تمام حقوق همه ذینفعان این بانک و موسســه ها اعم از سپرد ه گذاران و 

کارکنان مراعات خواهد  شد .

 

طبق قانون مالیات های مســتقیم صاحبان مشاغل و 
مود یان حقیقی براساس شاخص ها و معیارهایی گروه 
بند ی می شــوند .این گروه بند ی مالیاتــی با توجه به 
آییــن نامه اجرایی ماد ه 95 قانون مالیات ها براســاس 
ماک هایی از قبیل نوع و حجم فعالیت متفاوت است و 
به ترتیب د ر گرو ه های اول، د وم و سوم قرار می گیرند .
 گروه اول شــامل مود یانی می  شود  که مجموع مبلغ 
فروش کاال و خد مات ســال قبل آنها بیشــتر از 30 
میلیارد  ریال باشــد  و یا برابر د رآمد  مشــمول مالیات 
قطعی شــد ه ) قبل از کســر معافیت ( طبق آخرین 
برگ مالیات قطعی ) مجموع اصلی و متمم ( عملکرد  
1391 و بــه بعد  که تا تاریخ پایان د ی ســال قبل از 
شــروع ســال مالیاتی اباغ شد ه باشــد  بیشتر از 30 

میلیارد  ریال باشد .
  گروه د وم شــامل مود یانی اســت که مجموع مبلغ 
فــروش کاال و خد مات ســال قبــل آنها بیشــتر از 

ریال  تــا 30میلیارد   10میلیارد  
باشــد  و یا برابر د رآمد  مشمول 
مالیات قطعی شد ه ) قبل از کسر 
معافیــت ( طبــق آخرین برگ 
مالیات قطعی ) مجموع اصلی و 
متمم ( عملکرد  1391 و به بعد  
که تا تاریخ پایان د ی ســال قبل 

از شروع ســال مالیاتی اباغ شد ه باشد  از 10 میلیارد  
ریال تا 30 میلیارد  ریال است.

 گروه سوم شامل مود یانی است که د ر گروه های اول 
و د وم قرار نمی گیرند .

  اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یاد شد ه از لحاظ 
انجــام تکالیف جزء مود یان گروه اول محســوب می 

شوند :
 1- د ارنــد گان کارت بازرگانی )وارد  کنند گان و صاد ر 

کنند گان(
 2- صاحبان کارخانــه ها و واحد های تولید ی و بهره 
بــرد اران معــاد ن د ارای جواز تاســیس و پروانه بهره 

برد اری از وزارتخانه ذیربط
 3- صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر 

 4- صاحبان بیمارســتان ها، زایشگاه ها، کلینیک های 
تخصصی

 5- صاحبان مشاغل صرافی
  7- فروشــگاه های زنجیره ای د ارای مجوز فعالیت از 

وزارتخانه ذیربط

بانک ســپه د ر قالب طرح تســهیاتی باران تا 
ســقف 50 میلیون تومان به ســپرد ه گذاران 
پرد اخت می کند .متقاضیان  تســهیات  طرح 
بهــره مند ی از مزایای طرح بــاران می توانند  
نسبت به افتتاح حســاب ویژه طرح با حد اقل 
مبلغ 20 میلیون ریال طبق ضوابط بانک اقد ام 
و پس از افتتاح حســاب و سپری شد ن مد ت 

زمان مشخص شــد ه د ر طرح متناسب با میانگین ماند ه حساب خود  
د ر د وره سپرد ه گذاری از حق تقد م د ریافت تسهیات تا سقف فرد ی 
500 میلیــون ریال د ر قالب کارت اعتباری مرابحه بهره مند  شــوند . 
متقاضیان برای د ریافت اطاعات بیشــتر د ر خصوص طرح تسهیاتی 

باران می توانند  به شعب بانک د ر سراسر کشور مراجعه کنند .

 جشنواره »عید  تا عید« باشگاه مشتریان بانک سینا آغاز شد .د ر این طرح که از خرد اد  ماه 
آغاز شد ه و تا پایان مرد اد ماه سالجاری و به مد ت 3 ماه اد امه خواهد  د اشت،.اعضای باشگاه 
می توانند  با انجام تراکنش هایی چون برد اشــت وجه نقد  از د ستگاه های خود پرد از بانک 
ســینا، انتقال وجه شــتابی، پرد اخت قبوض و خرید  انواع شارژ تلفن همراه د ر بسترهای 
الکترونیک بانک ســینا شــامل موبایل بانک و اینترنت بانک و کسب امتیازهای بیشتر از 
طریق افزایش تراکنش ها  و صعود  د ر نرد بان امتیازهای باشگاه، ضمن شرکت د ر 9 مرحله 
قرعه کشــی  شانس خود  را د ر بین اعضای فعالتر باشگاه افزایش د اد ه و از جوایز این طرح که شامل 36 قطعه 
سکه تمام بهار آزاد ی، 36 قطعه سکه نیم بهار آزاد ی و 36 قطعه سکه ربع بهار آزاد ی است، بهره مند  شوند .د ر 
پایان مهلت 3 ماهه طرح، 9 مرحله قرعه کشــی د ر 9 روز متوالی بین اعیاد  سعید  قربان و غد یر انجام و جوایز 

تعیین شد ه به برند گان د ر قرعه کشی اهد ا خواهد  شد .

راهاندازیبورسبینالمللیکیشبامحوریتیورو

طرحتسهیلاتیباران

جشنواره»عیدتیاعید«باشگاهمشتریان

 فعالیت های ارزی متناسب 
با انتظارات

بهترین عملکرد در طرح های 
اشتغال زائی 

به حوزه اشتغال و تولید هدایت کرد

تفاهم نامه های توسعه اشتغال فراگیر 

معاون امــور تعاون وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ســید  حمید  کانتری معاون امور 
تعاون وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
ارســال نامه ای بــرای علی اشــرف افخمی 
رئیس هیات مد یره و مد یرعامل بانک صنعت 
و معد ن از این بانک به خاطر حمایت از بخش 
تعاونی اقتصاد  کشــورمان قد رد انی کرد .د ر این نامه آورد ه است: نظر به 
این که عملکرد  آن بانک د ر خصوص اعطای تســهیات د ر سال 1395 
د ر حمایت از بخش تعاونی اقتصاد  قابل توجه بود ه اســت ، بد ینوســیله 
از فعالیت های ارزشــمند  جنابعالی و همکاران آن بانک تقد یر و تشــکر 

نمود ه، توفیقات روزافزون شما را از د رگاه خد اوند  رزاق خواستارم.

تقدیر از بانک صنعت و معدن
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بررســی میزان تجرد  قطعــی مرد ان و 
زنان ایرانی نشــان می د هد  که تا ســال 
1365 مــرد ان ایرانی تمایل بیشــتری 
برای زند گی مجرد ی د اشــته اند . اما این 
آمار از سال 1375 حالت عکس به خود  
گرفته، به نحوی که د ر سال 1395، نرخ 
گرایــش به تجرد  د ر میــان زنان ایرانی 
به 1.6  برابر مرد ان رســید ه است.عاقه 
به زند گی مجــرد ی و عد م ازد واج، چند  

سالی است که مورد  توجه کارشناسان و 
جامعه شناسان کشور قرار  گرفته است.
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی د ر 
گزارش جد ید  خود  به بررســی وضعیت 
تجرد  قطعی د ر میان زنان و مرد ان ایران 
پرد اخته است.ســن تجــرد  قطعی برای 
زنان، معاد ل 45 ســالگی و برای مرد ان 
معاد ل 50 ســالگی د ر نظر گرفته شد ه 
اســت. آنگونه که گــزارش وزارت کار 

روایت کرد ه د ر حالی که د ر سال 1395 
معــاد ل 3.73 د رصد  از زنان ایرانی برای 
همیشــه به ازد واج »نــه« گفته اند ، این 
آمار برای مرد ان 2.26 د رصد  اســت.اگر 
چه میــزان تجرد  د ر ایران رو به افزایش 
بود ه، اما گزارش مذکور نشــان می د هد  
که شــاخص تجرد  قطعی د ر میان سایر 
کشور از جمله کشــورهای غربی بسیار 

بیشتر از ایران است. 

ســرهنگ کرم یوســف وند  رئیس پایــگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، از د ســتگیری فرد ی خبر د اد  که 

بــا جعل عنوان پزشــک و معرفی خــود  به عنوان 
د ند ان پزشــک اقد ام به تأسیس مطب د ند ان 

پزشکی د ر منطقه شهرری کرد ه است.
خانم د ند ان پزشک به عنوان شاکی 
پروند ه به پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ مراجعــه کرد  و د ر 
اظهاراتــش بــه کارآگاهان گفت: 
آقای علی اکبر. الف. ضمن معرفی 

خود  به عنوان د ند ان پزشک و ارائه تصاویری از مد ارک 
د انــش آموختگی که مد عی د ریافت آن از د انشــگاهی 
د ر کشــور اوکراین بود ، بند ه را ترغیب به همکاری با 
خود  کرد ؛ د ر اد امه با سوء استفاد ه از اعتبار بند ه 
طی قرارد اد ی اقد ام به تأسیس د رمانگاه 
د ند ان پزشــکی د ر شهرری – مید ان 
ساعی کرد  اما پس از مد ت کوتاهی 
متوجه شد م ایشان اساسا صاحیت 
پزشکی ند ارند . نهایتا متوجه شد م 
آقای علــی اکبر. الف. با ســرقت 

مهر نظام پزشــکی و جعل امضای بند ه اقد ام به ویزیت 
بیماران می کند  .کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی با 
مراجعه به یک د رمانگاه د ند ان پزشکی واقع د ر شهرری 
محد ود ه مید ان ساعی که متهم د ر آن جا تحت عنوان 
د ند ان پزشک فعالیت د اشــت، 8 ارد یبهشت ماه اقد ام 
به د ســتگیری وی کرد ند ؛ با انتقــال متهم به پایگاه و 
د ر تحقیقات به عمل آمد ه مشــخص شــد  این شخص 
د ارای مد رک تحصیلی د یپلــم بود ه و بنا بر اظهاراتش 
صرفا طی یک د وره کوتاه د ر چند  مطب د ند ان پزشکی 

مشغول به کار بود ه است.

پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان 
مجلس نسبت به هجمه های اخیر د رمورد  
حضور نمایند گان به ویژه یک نمایند ه زن 
د ر تیم اعزامی مجلس به مســابقات جام 
جهانی مسکو واکنش نشان د اد  .د ر متن 

یاد د اشت پروانه سلحشوری آمد ه است:
د ر پاسخ به انتقاد  برخی فعاالن سیاسی 
و رســانه ای د رخصوص سفر اینجانب به 
جام جهانی روسیه، نکاتی چند  را جهت 
تنویر افــکار عمومی عــرض می نمایم. 
یاد آوری می کنم که این د ست انتقاد ها 
عمد تاً پس از خبر یکی از خبرگزاری های 
اصولگرا آغاز شــد  و صد  البته به صورت 
زنجیره ای، صرفاً شخص پروانه سلحشوری 
مورد  عنایات گروه های خاص قرار گرفت.
جهت اطاع باید  خد مت شما عرض کنم 
که نمایند گان به اقتضای کمیسیونی که 
د ر آن حضور د ارند ، به سفرهای مرتبط 

اعزام می شوند . سفر مسافران مسکو قرار 
بود  2 یا 3 روزه باشــد . ظاهــرا نگرانی 
توســط  بیت المال  هد ررفت  د وســتان 
نمایند گان است که امری ستود نی است. 
اگر حساسیت اجتماعی د ر مقابل اسراف 
و نابجــا خرج کرد ن بیت المال باال رود  و 
البته منجر به اصاح رویه های نامطلوب 
شود ، بسیار قابل تقد یر است. اما قطعاً با 
هزینه شخصی به این سفر خواهم رفت.

شــرکت د ر مسابقات جام جهانی فوتبال 
هرگــز نقض کنند ه صحبــت من د رباره 
عد م حضورم د ر ورزشــگاه تا آزاد  شد ن 
آن برای زنان نیســت؛ چراکــه از ورود  
هیچ زن ایرانی به ورزشگاه مسکو یا هر 
کشور د یگری ممانعت به عمل نمی آید. 
البته براد ران با انتشار اسامی سفری که 
هنوز قطعی نبود ، می خواســتند  با یک 
تیر د و نشــان بزنند . اول اینکه به بهانه 

هزینه ســفر، از حضور یک نمایند ه زن 
که نمایند ه زنان و مرد ان این ســرزمین 
است، ممانعت به عمل آورند  و د وم اینکه 
کمافی الســابق سلحشــوری را تخریب 
کنند .برخی از د وســتان ما هم متاسفانه 

د ر زمین سناریو نویسان بازی کرد ند . 
ایــن که عد ه ای از زنــان مجلس همراه 
با مطالبات بخش مغفول شــد ه جامعه 
باشــند  به اند ازه کافی بــرای خیلی ها 
غیرقابــل تحمل اســت، چه رســد  به 
اینکه یک زن مســئول سیاسی بخواهد  
برای د ید ن مسابقات بین المللی فوتبال 
مرد ان شرکت کند .د ر ورود  بانوان ایرانی 
بــه ورزشــگاه ها هیچ گونــه ممنوعیت 
د رج شــد ه ای د ر قانــون و شــرع وجود  
ند ارد ، بلکــه این ممنوعیــت محصول 
ســلیقه و طــرز فکر نیروهــای نامریی 
کنترل کنند ه جامعه ماســت. نیروهایی 

که بخش اعظمی از آن د ر اذهان افراد  و 
روح جامعه مرد ساالر ما استقرار د ارد ، و 
بعید  نیست انتقاد  شما هم از حضور من 
بهانه هایی از همان د ســت باشد . چراکه 
از 6 نماینــد ه مجلس حاضر د ر رقابت ها 
تنها نمایند ه زن را مخاطب قرار د اد ه اید  
و آشــکارا جنســیت مرا بهانه کرد ه اید .

جــام جهانی روســیه را فرصتی مغتنم 
می د انم تا تابوی غیرقانونی و غیرشرعی 
ممنوعیت ورود  زنان ایران به ورزشگاه ها 
که برخی با سلیقه های مرد ساالرانه خود  
ایجاد  کرد ه اند ، شکسته شود .از همه شما 
منتقــد ان می خواهم خرد ه گیری خود  و 
پاســخ مرا برای ثبت د ر تاریخ به عنوان 
نمایند گان نسلی که هر یک به آن تعلق 
د اریم ثبت نمایید ، باشد  تا د ر زمان های 
به د ور از اتهام و هیجان و هیاهو آیند گان 

بر رفتار و عمل ما قضاوت کنند .

علی شــیرین معاون سازمان مد یریت و 
برنامه ریزی د ر جلســه شورای راهبری 
توسعه و مد یریت استان تهران گزارشی 
تحلیلــی از وضعیت نیروهای انســانی 
شاغل د رد ســتگاه های اجرایی ارائه شد  
گفت: بررســی وضعیت خد مت شاغان 
د ر د ســتگاه های اجرایی اســتان نشان 
مــی د هــد ؛32 د رصد کمتر از 7 ســال 
خد مــت و 2د رصــد  بیش از 30 ســال 
تجربه خد مت د ارند . 55 د رصد  نیروهای 
شاغل د ســتگاه ها را بانوان و 45 د رصد  

آقایان تشکیل می د هد .8 د رصد  شاغان 
د ستگاه های استان با تحصیات کمتر از 
د یپلم ،16 د رصد  د یپلم، 11د رصد  فوق 
د یپلــم ،49 د رصد  لیســانس،12د رصد  
فوق لیســانس و 4 د رصد  د ارای مد رک 
د کتری هستند .برای رفع برخی مشکات 
پیشــنهاد اتی برای تجد ید  نظر ساختار 
د ستگاه ها،جانشــین پروری و استفاد ه 
از ظرفیت مراکز آموزشــی استان برای 
توانمند  ســازی نیروها به جای گذراند ن 

تحصیات د انشگاهی ،ارائه می شود .

باورهای جنسیتی جامعه سهم مهمی در نحوه انعکاس 
رســانه ای حضور بانوان در فعالیت های ورزشــی دارد. 
واقعیت این است که رویداد و موضوعی که مورد توجه 
رســانه قرار گیرد در نزد افکار عمومی مردم برجســته 
می شــود و از اهمیت زیادی نیز برخوردار  می شــود. با 

توجه به تاثیرگذاری پوشــش رسانه ای، رسانه می تواند 
پله ترقی ورزش زنان باشد. رسانه ها نقش بسیار مهمی 
در فعال تر کردن ورزش همگانــی، تربیتی، قهرمانی و 
حرفــه  ای ورزش بانوان بر عهده دارنــد. اما نیم نگاهی 
به رسانه های نوشــتاری و دیداری ما را به این واقعیت 
تلخ می رســاند که اکنون انعکاس اخبار و گزارش های 
ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی صورت 
می گیرد.اگر چه برخی مالکیت مقتدرانه ورزشــکاران 
مرد را بر رســانه های ورزشــی را ناشــی از کم بودن 
خبرنگاران زن می دانند و معتقدند که جنس نویسنده 
خبر نیز بر نــوع و محتوای ارائه اخبار و مطالب ورزش 
زنــان موثر اســت. اگر چه خبرنگاران زن در ســاختار 
ســازمان های مطبوعاتی کشور، محدودتر از خبرنگاران 
ورزشی نویس مرد است و حتی بیشتر مطالب مربوط به 
ورزش زنان نیز توســط مردان نوشته  می شود، اما خود 

این دلیل نمی شود که تاش ها و افتخارات درون مرزی 
و برون مرزی زنان ورزشکار در میادین مختلف ورزشی 
دیده نشود. سال های اخیر با مدد شبکه های اجتماعی 
قهرمانان زن در صفحات خودشان، امکان معرفی خود 
و رشته ورزشی که در آن فعالیت می کنند و همچنین 
برقراری ارتباط مســتقیم با هــواداران را پیدا کردند. 
دیگر این اتاق تحریریه و ســردبیر ها نبودند که تصمیم 
می گرفتنــد چه عکســی و با چه میزان دســتکاری و 
فتوشاپ باید از زن ورزشکار منتشر شود. حاال دیگر در 
فیســبوک و اینستاگرام، خود قهرمانان برای عکس ها و 
خبرهایشان تصمیم می گیرند. اکنون در حالی که تیراژ 
برخی از روزنامه های ورزشی روز به روز کاسته می شود 
و تیراژ برخی از آنان به 10 هزار نســخه هم نمی رسد 
بعضی ورزشکاران زن بیش از 100هزار فالور دارند.این 

مطلب را ما ننوشتیم همدلی نوشت.

جراحدندانپزشکبامدرکدیپلم

باهزینهشخصیبهمسکومیروم

دکتریدارند

رسانههادرمالکیتمردان

سید محمدعلی افشــانی شهردار تهران 
تاکیــد کرد: : اگر مردم بــه ما اعتماد 
کنند، خودشــان شــهر را می سازند و 

اعتمــاد در صورتی حاصل  این 
می شــود کــه مــردم بدانند 
منابع، حیف ومیل نمی شــود.
کســی می تواند برای دیگران 
نان تامین کند که گرسنگی 
خود را تحمل کند و کسی 
بســازد  را  جامعه  می تواند 
کــه در مرحلــه اول خود 
مظهر  بســازد.علی)ع(  را 
عدالت بود و به ما یاد داد 
قدرت بدون عدالت، هیچ 
مدیران  ندارد.به  ارزشی 
گفتم هفته ای یک بار و 
به شما می گویم ماهی 

یک بار نامه امــام علی)ع( به 
مالک اشــتر را بخوانید که فراموش نکنیم، عدالت یعنی خدمت به مردم.

وظیفه ما خدمت به مردم است. 
برنامه من دو محور بیشتر ندارد و آن ارتقا کیفیت زندگی مردم به منظور 
افزایش رضایت مردم است.ما باید کاری کنیم که وقتی اسم شهرداری آمد 
بــا افتخار بگوییم آنجا کار می کنیم و مردم این نهاد را به عنوان ســازمان 
پاک دســت و خدمتگزار بپذیرند. وظیفه ما ایجــاد رضایت و اعتماد برای 

مردم است.

به مدیران گفتم نامه امام علی به مالک 
اشتر را بخوانید

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور تاکید  کرد : د ختران کشور ما از کم تحرکی 
آسیب های فراوانی می بینند  و باید  از کود کی برای آنها برنامه ریزی کرد ، با وزیر 
آموزش و پرورش مذاکراتی د ر این خصوص د اشــته ایم تا به ورزش د ختران 
د ر د وره ابتد ایــی توجه ویژه ای شود .فوتسالیســت   های قهرمان به زمزمه   های 
ناامید ی توجه نکرد ند  و ملت ایران را شــاد  کرد ند . همه زنان و د ختران ایرانی 
امید  د ارند  روزی د ر یک جهتی به قهرمانی د ســت پید ا کنند  و این بازیکنان 
این راه را برای آنها باز کرد ند .فوتسالیست های قهرمان ما با وجود  امکانات کم 
و بعضا نگاه    هایی که د ر برخی شهرســتان    ها وجود  د ارد  موفق شد ند  که به این 
افتخار برسند . البته اولین سکوی قهرمانی فتح کرد ن سکوی قهرمانی انسانیت 
اســت.باید  بد انیم زنان برای ترویج امید  و نشــاط مسئولیت سنگینی برعهد ه 
د ارند .بحث معیشــت و اشتغال بازیکنان تیم ملی فوتسال باید  مورد  توجه قرار 
گیرد . بسیاری از راه   های ورزشی کشور توسط خانم ها طاهری و فائزه هاشمی 
باز شــد  و الزم اســت ما نیز تاش خود  را د ر این جهت اد امه د هیم.به د نبال 
راهکارهایی برای موضوع مهم پخش مســتقیم مسابقات ورزشی زنان هستیم. 
امید واریم فد راســیون جهانی فوتبال راه را برای اد امه کار تیم ملی فوتســال 

بانوان ایران باز کند .

ســیده حمیده زرآبــادی نماینده مردم قزویــن گفت: اگر برای فرســتادن 
نمایندگان به روســیه بحث نظارت مطرح می شود نیاز به فرستادن 5 نماینده 
به آنجا نیســت و کار آن 5 نفر را یک نفر هــم می تواند انجام دهد و با توجه 
به شــرایط کشور هرچقدر تشریفات کم تر شود و مسائل غیرضروری مثل این 
سفرها را کاهش دهیم به نفع کشور تمام خواهد شد.با اشاره به صحبت اخیر 
یکی از نمایندگان در خصوص اینکه با هزینه شخصی به سفر روسیه می رود و 
دلیل آن هم حمایت از ورود زنان به ورزشگاه ها است، من فکر نمی کنم این دو 
موضوع خیلی به هم مرتبط باشند. یعنی اگر خانم های مجلس به ورزشگاه های 
خارج از کشور بروند و بازی های فوتبال را تماشا کنند، در ایران در بحث ورود 
زنان به ورزشگاه گشــایش ایجاد می شود؟چند بازی دربی در ایران انجام شد 
و خانم های مجلس در کشــور خودمان رفتند و به تماشــای آن نشستند، آیا 
گشایشــی ایجاد شد؟ این امر به نظر من حتی قالب اعتراضی هم ندارد، ما به 
چه کسی اعتراض می کنیم؟ به کشوری که قوانین آن ورود زنان به ورزشگاه را 
منع نکرده؟ این اعتراض محســوب نمی شود.ما اگر اعتراضی هم داریم باید در 
کشــور خودمان ابراز کنیم، وجهه خوبی هم ندارد ما به یک کشور دیگر برویم 
و بخواهیم به قوانین کشــور خودمان اعتراض کنیــم. موضوع حضور زنان در 
ورزشگاه ها را ما در داخل خیلی پیگیری کردیم، منع قانونی برای آن نداریم.

پیگیر پخش مستقیم مسابقات ورزشی زنان 

ما به چه کسی اعتراض می کنیم؟

بهازدواج»نیه«گفتهاند



بعــد  از هفته ها چکــش کاری و صحبــت و تهیه پیش 
نویس و جمع آوری امضا، جمعــی از فعاالن حوزه زنان 
د ر نشستی خبری از مطالبات خود  با 180 امضا رونمایی 
کرد ند . متن بیانیه ای که به امضای جمعی از فعاالن حوزه 

زنان رسید ه است به شرح زیر است:
مــا امضا کنند گان ایــن بیانیه انتظــار د اریم که د ولت 
د وازد هم تا پایان د وران مسئولیت خود  سهم ناچیز زنان 
را د ر بازار کار به بیش از د وبرابر آمار فعلی افزایش د هد . 
اختصاص حد اقــل 30 د رصد  از کابینه بــه زنان توانا و 
برابری خواه، مطالبات حد اقلی و به تعویق افتاد ۀ د یگری 

است که الزم است د ر د ولت آتی محقق شود . 
همچنین وظیفۀ خود  می د انیم د ر چهارسال پیش رو بر 
عملکرد  د ولت د ر این حوزه نظارت کنیم و پیگیر مطالبات 
خود  تا زمان تحقق کامل آنها باشیم.بی شک مطالبات زنان 
تنها به این خواسته ها محد ود  نمی شود ، اما ضمن توجه 
به اختیارات قوۀ مجریه، بخشی از آنها که فراگیر و قابل 
تحقق هستند  د ر زمینه های اشتغال، موانع عرصه عمومی، 

 حضور سیاسی و قوانین تبعیض آمیز جنسیتی به شرح ذیل 
اعام می شوند :

 اشتغال و مشارکت اقتصاد ی
– وضع قوانین و ایجاد  سازوکارهای حمایتی د ر راستای 
فراهم کرد ن امکان د ستیابی برابر تمامی زنان به بازار کار
– ملزم کرد ن کارفرما به پرد اخت د ستمزد  برابر به زنان و 

مرد ان د ر ازای کار یکسان
– سیاســت گذاری و وضــع قانون هــای حمایتی برای 
جلوگیــری از طرد  زنان از فعالیت های اقتصاد ی به بهانۀ 

بارد اری، زایمان و د وران پس از آن
– رفع تبعیض های شغلی که به صورت مضاعف بر سر راه 
زنان اقلیت های قومی و مذهبی، زنان کارگر و زنان فعال 

د ر اقتصاد  غیر رسمی قرار د ارد 
–  رفع تمامی تبعیض های جنسیتی د ر انتخاب رشته های 
تحصیلی به عنوان پیش نیاز ورود  زنان به بازار کار و لغو 

بومی گزینی د ر د انشگاه ها
– برنامه ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی 
و عشایر که طبق آمارها غالباً فعالیت اقتصاد ی خانواد ه و 

خانوار به د وش آنهاست
توانبخشــی،  -اختصــاص تســهیات ویــژۀ د رمانی، 
خود اشــتغالی، آموزشــی و بیمۀ از کار افتاد گی به زنان 

معلول و سالمند 
 قوانین تبعیض آمیز

– اصاح قانون مد نی د ر باب تعیین وصی، ارث، تابعیت، 
اقامتگاه، ســن نکاح، تعیین شغل، حق طاق و… برای 
زنان و اصاح قانون مجازات اسامی د رمورد  شهاد ت زن 

و…
– تجمیع قوانین موجود  د ر زمینۀ مقابله با خشونت علیه 
زنــان و تد وین و ارائۀ الیحۀ جامع تامین امنیت زنان د ر 

برابر خشونت
 مشــارکت اجتماعی و حضور د ر عرصه های 

عمومی
-رفع محد ود یت های موجود  د ر حوزۀ عمومی برای زنان 

به ویژه توقف فعالیت گشت های ارشاد  د ر سطح شهرها
– رفع ممنوعیت ورود  زنان به ورزشگاه ها

– ایجاد  فضای آزاد  به منظور فعالیت مســتقل نهاد های 
مد نی از طریق صد ور مجوز برای کنشگران حوزۀ زنان و 

رفع نگاه امنیتی نسبت به این فعالیت ها
 حضور زنان د ر عرصه های ورزشی

– افزایــش بود جه ورزش زنان به منظور ارتقای ســطح 
حرفه ای ورزشــکاران زن و رفع نابرابری های موجود  د ر 

ورزش های قهرمانی
–  تاش برای رفع تبعیض  از ورزش زنان د ر رسانۀ ملی 
و توجه ویژۀ این رســانه به مسابقات زنان د ر رشته های 

مختلف ورزشی
– تاش بــرای رفع موانــع حضور زنان د ر مســابقات 
بین المللــی از جمله محد ود یت های مربوط به پوشــش 
ورزشکاران زن و تصمیمات خارج از قانون و گاه گزینشی 

د ر این حوزه
 مشارکت سیاسی و حضور زنان د ر مناصب 

عالی
– انتصاب حد اکثری زنان د ر سمت های ارشد  سیاسی و 

مد یریتی از جمله فرماند اری، استاند اری و معاونت
– اختصاص حد اقل 30 د رصد  از کابینۀ د ولت د وازد هم 

به وزرا و معاونان زن
– بازگشــایی د فاتر معاونت زنان د ر تمامی وزارتخانه ها 
باهد ف نظارت بر عملکرد  آنها د ر حوزه زنان و  بررســی 

برون د اد  طرح ها و اقد امات وزارتخانه ها.
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مجیــد  ســبزه پرور رئیــس هیئت 
د وچرخــه ســواری البــرز د ربــاره  
وضعیــت حضــور بانــوان د ر طرح 
خــود رو  بــد ون  سه شــنبه های 
خاطرنشــان کرد : د ر حــال حاضر 
حضور بانوان د ر ایــن طرح محد ود  
است چون محد ود یت هایی به همراه 
د ارد .د ر  اجرای طرح سه شــنبه های 
بد ون خود رو د ر شهرستان های کرج 
اشتهارد ، فرد یس و نظرآباد  هر هفته 
یــک ارگان، نهاد  یا ســازمان را به 
شرکت د ر این طرح د عوت می کنیم.

برای  نیازمند  همکاری مرد م  بشد ت 
پیشــبرد  این طرح هستیم تا عاوه 
برافزایش ســامت شــخصی شاهد  
افزایش سامت شــهری نیز باشیم  
البتــه پذیــرش این طرح توســط 
مــرد م و عمل به آن زمان بر اســت.
این موضوع مســئله مهمی است و 
به همیاری شــهرد اری برای افزایش 
امنیــت و احــد اث محل هایی برای 
استقرار د وچرخه نیاز د ارد .: پذیرش 
کامل د وچرخه ســواری توسط افراد  

جامعه به زمان نیاز د ارد .

محســن همد انی نسج معاون امنیتی و انتظامی اســتاند اری تهران از پخش 
مســابقه فوتبال ایران - اسپانیا د ر د و ورزشگاه تختی و آزاد ی خبر 
د اد  وگفت: اصل این خبر صحت د ارد . 
جلساتی د ر این خصوص د ر 
شد ه  برگزار  اســتاند اری 
شــورای  رییس  نهایتا  و 
آقای  یعنی  استان  تامین 
اســتاند ار بــا پخــش این 
مســابقه د ر د و مکان به صورت محد ود  
و رعایت حد اکثر مســایل و شــئونات 
کرد ند . موافقت  اسامی 

انجام  نیز د ر حــال  ما 
الزم  هماهنگی   هــای 
با پلیس و ســایر مراجع 
و مراکز هســتیم تــا بتوانیم یک 
فوتبال  مســابقه  از  نمایش خوب 
د اشــته باشــیم و ان شــاهلل مشکل و 
حاشیه خاصی نیز ایجاد  نخواهد  شد . ما امید واریم که مشکلی پیش نمی    آید  و 
مرد م بتوانند  بازی ایران - پرتغال را نیز د ر این ورزشــگاه ها ببینند . امید واریم 
ماحظاتی پیش نیاید  و اگر شــرایط سخت شود  تصمیمات د یگری برای بازی 

ایران - پرتغال اتخاذ خواهیم کرد .

به صورت محدود و با رعایت حداکثر 
شئونات اسالمی 

 جای خالی زنان 
در سه شنبه های بدون خودرو

توفیق اقتصاد                 ی د                 ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گر
د                 د                 ، جهت اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید                 .

متعاقــب تاش های جهانــی برای حمایــت از زنان و 
د ختران د ر مناطق د رگیر مخاصمات مســلحانه که د ر 
د ر سراسر جهان ، ســرانجام مجمع عمومی ملل متحد  
تصمیم گرفت تا روز 19 ژوئن ) 29 خرد اد ( را به عنوان 
روز جهانی برای مقابله با ارتکاب خشونت جنسی علیه 
زنان و د ختران د ر مخاصمات مسلحانه اعام کند . تجاوز 
به عنف و د یگر اشــکال خشونت جنسی د ر مخاصمات 
مســلحانه و پس از آن، سبب نقض جد ی حقوق بشر و 

حقوق بشرد وستانه می شود . 
به همیــن د لیل نمایند ه 193 د ولت د ر مجمع عمومی 
ملل متحد ، موافقــت خود  را با تصویــب این قطع نامه 
اعام کرد ند . نکته  بســیار مهم این اســت که اگرچه 
اکنون شاهد  آن هستیم که سازمان ملل متحد  و به طور 
خاص مجمع عمومی ملل متحد ، بر مبنای ضرورت های 
موجود ، مباد رت به تصویب قطعنامه ای مبنی بر تعیین 
روز جهانی مقابله با ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان 
د ر مخاصمات مسلحانه کرد ه است، اما این واقعیت مهم 

را نیــز نباید  از نظر د ور د اشــت که یکــی از معضات 
اصلــی موجود  د ر عرصه مخاصمات مســلحانه کنونی، 
ارتــکاب جرایم بین المللــی از جمله ارتکاب اشــکال 
مختلف خشونت جنســی علیه زنان و د ختران توسط 
خــود  نیروهای حافظ صلح ملل متحد  د ر مناطق د رگیر 
مخاصمات مســلحانه است که باید  چاره ای جد ی برای 

مقابله آن اند یشید ه شود . 
نیروهــای حافظ صلــح ملل متحد  با شــعار حمایت از 
حقوق بشــر و د موکراســی و آزاد ی، به مناطق د رگیر 
مخاصمات مســلحانه اعزام می شــوند ، اما متأســفانه 
تجربیــات عملی نشــان می د هد  که خــود  این نیروها 
عامان نقض جد ی حقوق بشــر زنان شد ه اند .ر گزارش 
اخیر د بیرکل بر ارتکاب اشکال مختلف خشونت جنسی 
علیه زنان و د ختران توسط د اعش و گروه های تکفیری 
نیز اشاره شد ه و برآورد  شد ه است که حد اقل 1500 زن 
و د ختر به عنوان برد ه جنسی د اعش مورد  سوءاستفاد ه 

قرار می گیرند . 

روزجهانیمقابلهباخشونتجنسیعلیهزناندرجنگ

مرد م  نمایند ه  سلحشوری،  پروانه 
تهران د ر مجلس گفت: متأسفانه 
د ر کشــور مرجــع تصمیم گیری 
مشــخصی وجــود  نــد ارد  که د ر 
بتوان  وعد ه ها  تحقق  صورت عد م 
وزارت ورزش  کــرد .  مطالبه گری 
بارهــا اعــام کــرد ه اســت که 
آماد گی پذیرش خانواد ه ها را برای 
مسابقات د ارد ، اما به نظر می رسد  
شــورای تأمین تاکنــون موافقت 
نکرد ه اســت. برخی جو را همواره 
منفی می کنند ، منفی میبنند  و از 
با هم بود ن مرد م هراس د ارند  د ر 
حالي کــه هر جامعه ای پیش نیاز 
بنیاد ین آن وجود  همبســتگی و 
انسجام اجتماعی است. باالخره قد رت اصلی د ست یک عد ه خاصی قرار د ارد  
کــه د ر همه موارد  نیز تصمیم گیری می کنند . از ابتد ا بعید  بود  بخواهند  اجازه 
د هند  خانواد ه ها به ورزشگاه بروند . ما زنان مجلس تاشمان را انجام د اد ه ایم، 
اما مگر چقد ر توان د اریم؟ تعد اد مان هم اند ک است. متأسفانه  فشارها از همه 
ســمت بسیار زیاد  است و همین تاش هایی که انجام می د هیم، منجر به این 
می شود  که د ر نهایت ما را تهد ید  و به شد ت تخریب کنند  تا تاش های ما را 
به حاشیه ببرند  و نسبت به آن جو منفی به راه بیاند ازند . الزم به ذکر است ما 

د ر قوه مقننه قد رت اجرا ند اریم.
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د ر تحقیقی که توسط محققان د انشگاه 
تبریز و د انشــگاه خوارزمی انجام شد ه 
است، نگرش و مد یریت مرد ساالرانه به 
منزله مهم ترین نظام ارزشی و فرهنگی 
حاکم بر خانواد ه نقــش و جایگاه زنان 
د ر کسب وکارهای خانواد گی را تا حد ود  
زیاد ی محد ود  می  کنــد  نقش زنان د ر 
کسب  وکار را تا حد ود ی جد لی توصیف 

شد ه است. 
یعنــی  به نوعی با حضــور د ائمی آن ها 
د ر بنــگاه اقتصاد ی مخالفت می  شــود . 
د ر مــوارد ی نیــز کــه زنــان به ویژه 
د ختــران و عروس  هــای خانــواد ه د ر 
بنگاه اقتصاد ی حضــور د ارند ، به  ند رت 
از حالــت کارمند ی خارج شــد ه و به 
سمت  های مد یریتی، به ویژه مد یرعاملی 
تمایل  پید ا می  کنند .»عد م  ارتقاء  بنگاه 
به حضور زنان د ر کســب  وکار یا نقش 
صوری و غیر مهم آن ها، هم ناشــی از 
یک ســری کلیشه ســازی های جنسیتی 
مانند  احساســی و محافظه کار د انستن 
آن هاســت و هــم تــا حــد ود ی برای 
جلوگیری از بروز حساســیت  های آن ها 

به حضــور زنان غیر فامیــل و تأثیرات 
منفی آن بر کســب  وکار اســت. حضور 
و ایفای نقش زنان د ر کســب وکارهای 
خانواد گــی، چالش هایــی د ر پی د ارد . 
ایــن چالش  ها عبارت ند  از روابط رقابتی/

حساد تی و بی اعتماد ی فامیلی. 
چالش  های مورد  اشاره، خود  ناشی از رخ 
د اد ن نوعی د رجه بند ی فامیلی هستند  
که آن نیز از بستر فرهنگی کل جامعه 
پیامد هایی  این چالش  ها  اســت.  متأثر 
برای خانواد ه و بنــگاه اقتصاد ی د ر پی 

د ارند . 
گاهی باعث می  شــوند  تــا روابط رو به 
ســرد ی بــرود  و حتی د ر مــوارد ی به 
فروپاشی خانواد ه منجر شود . همچنین 
بازتــاب ضعیف روابط فامیلی د ر فضای 
کسب وکار نیز د ید ه می  شود . به طوری که 
می  تواند  به فروپاشــی کسب وکار منجر 

شود .
بنابراین اگر کســب وکارهای خانواد گی 
بخواهند  عملکرد  موفقی د اشــته باشند  
به نوعی تفکیــک فضایی بین خانواد ه و 
کسب وکار د ست پید ا کنند . بد ون شک 

د ر چنین فضایی، زنان هم د ر خانه و هم 
د ر کســب وکار عملکرد  بهتری خواهند  
د اشــت، زیرا حرفه  ای شد ن به معنای 
حاکمیت شایسته ســاالری نیز است و 
آن هــا می توانند  تا جایــی که به نقش 
خانواد گی شــان لطمه ای وارد  نشود ، د ر 

کســب وکار نیز مشارکت د اشته باشند . 
همچنین، شایسته ســاالری زمینه های 
بــروز اختافات کاری را که به  ناچار به 
د رون خانواد ه ها نیز کشــید ه می  شــود 
تضعیف می  کند  و از تنش  های کاری و 

خانواد گی جلوگیری می کند . 

چالشهایحضورزناندرکسبوکارهایخانوادگی


