وطن

سهشنبه  19دی 1396

بانک

توزیع کمکهای غیرنقدی بانک ملت
بین دانشآموزان زلزلهزده

کمکه��ای غیرنق��دی بانک ملت ش��امل
نوشتافزار و سایر اقالم ضروری ،طی مراسمی بین
دانشآموزان مدارس شهرستان زلزلهزده سرپل
ذهاب توزیع شد .به گزارش روابط عمومی بانک
ملت ،بخش دیگری از کمکهای غیرنقدی بانک
ملت و کارکنان این بانک از نقاط مختلف کشور
در مراسمی با حضور مسووالن آموزشوپرورش
س��رپل ذهاب و مدیر ش��عب بانک ملت استان
کرمانشاه ،بین دانشآموزان این شهرستان توزیع
شد .بر اساس این گزارش ،کمکهای جدید بانک
ملت به دانشآموزان و م��ردم زیاندیده از زلزله
سرپل ذهاب شامل ۳۰هزار جلد دفترچه ۲ ،هزار
تخته پتو و  ۷تن خرما ،به صورت بستهبندی بوده
است که به دانشآموزان و معلمان مدارس سرپل
ذهاب اهدا شد .گفتنی است ،توزیع این اقالم در
 3مدرس��ه ابتدایی دهخدا در شهرستان سرپل
ذهاب ،مدرس��ه امام خمینی(ره) و دبیرس��تان
فرهنگ دهس��تان قلعه ش��اهین توسط مدیر و
کارکنان بانک ملت کرمانشاه و در سایر مدارس
توسط آموزشوپرورش سرپل ذهاب انجام شد.
مازندران

بهرهمندی معلوالن روستایی
مازندران از طرح توانبخشی

معاون توانبخشی بهزیس��تی مازندران گفت:
طرح توانبخش��ی مبتنی بر جامعه از سال  76در
چند روس��تا در مازندران به صورت پایلوت آغاز و
از س��ال  87به صورت رسمی در تمام روستاهای
مازندران به اجرا گذاشته شد .همایش توانبخشی
مبتنی برجامعه با حضور قلندری معاون توانبخشی
بهزیس��تی مازندران ،حس��ینزاده رئی��س اداره
بهزیستی شهرس��تان آمل و جمعی از مسؤوالن
شهرستانی در این شهرستان برگزار شد .قلندری
در ای��ن همایش گفت :طرح توانبخش��ی مبتنی
ب��ر جامعه در مناطق روس��تایی اس��تان با هدف
شناس��ایی افراد معلول ،ارائه خدمات توانبخشی
و تامین وس��ایل مورد نیاز آنها اجرا میشود .وی
گروه هدف این طرح را معلوالنی معرفی کرد که به
نهادهای ارائهدهنده خدمات دسترسی نداشته یا از
لحاظ مالی توانایی الزم را برای تهیه لوازم ندارند.
قلندری گفت :این طرح با همکاری تسهیلگران
محلی ،بهورزان ،دهیاران ،شوراها و سایر گروههای
اجتماعی در روستاها اجرا میشود.

درددل کارگران فصلی بیرجند که ماهانه یک هفته هم سر کار نمیروند

افزایش بیکاری در خراسان جنوبی

این روزها س��رگذرهای بیرجند محل تجمع
تع��داد زی��ادی از کارگران بیکاری اس��ت که در
انتظار کارند و در میان آنها جوانان تحصیلکردهای
را مشاهده میکنی که نش��ان از افزایش بیکاری
در قش��ر ج��وان دارد و برنامهریزی و ن��گاه ویژه
مسؤوالن برای رفع این معضل بزرگ را میطلبد.
به گزارش تس��نیم از بیرجند ،به طور قطع یکی
از زحمتکشترین اقشار جامعه ،کارگران هستند،
چرا که بیشترین خدمت را انجام داده و بیشترین
س��ختی را تحم��ل میکنن��د ام��ا کمترین مزد
عایدشان میشود .آنها با دستان پینهبست ه هر روز
صبح بعد از اقامه نماز نیم چاشتی خورده و با همراه
داش��تن مقداری غذا برای نهار راهی خیابانهای
شهر میشوند .مردانی که هر روز کارشان نشستن
بر سر گذر اس��ت تا اگر کاری برخورد ،به صورت
س��اعتی یا روزانه برای کارگری بروند و لقمه نانی
ب��رای خانواده مهیا کنند .یکی از این کارگران در
گفتوگو با تس��نیم اظهار داشت :هر روز صبح به
امید رفتن بر س��ر کاری از خانه بیرون میآیم اما
خبری از کار نیس��ت .وی ادامه میدهد :هنگامی
که به محل تجمع کارگران میرسم نهتنها کاری
نیست بلکه تعداد کارگران هر روز بیشتر میشود.
ناصری افزود :در برخی ماهها ممکن است تنها 6
روز بر س��ر کار بروم اما باز هم مجبورم این کار را
ادامه دهم چون در سالهای جوانی که زور و بازو
داشتم کار ساختمانی کردم و به دنبال بیمه نرفتهام
چرا که کارفرما همیشه از بیمه کردن کارگر شانه
خالی میکرد .س��الها پیش حین کار دیوار روی
کمرم ریخت و دچار آس��یبدیدگی ش��دم اما با
داش��تن  5فرزند مجبورم در  55سالگی کارگری
کنم .وی بیان کرد :بیمه نیس��تم و تحت پوشش
حمایتی هیچ نهادی هم نیستم ،هزینههای زندگی
زیاد است و گاهی شرمنده زن و فرزندانم میشوم
و اگر همین پول یارانه نباشد ،هیچ درآمدی ندارم.
اکبری یکی دیگر از کارگرانی است که هر روز بر سر
گذر مینشیند .وی نیز میگوید :برخی از کارگران
یآیند چون کاری نیست در
که هر روز به اینجا م 
فکر ف��رو میروند و برخی از آنه��ا به اعتیاد روی
آوردهاند و ممکن است مرتکب جرم شوند .وی با
بیان اینکه امثال من که بر سر این گذر نشستهایم
«از بیکفنی زنده هستیم» ،افزود :مسؤوالن اصال

نما
بیکاری جامعه را به سمت گمراهی میکشاند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت :بیکاری از مهمترین عواملی است که جامعه را به سمت
گمراهی میکشاند .آیتاهلل سیدعلیرضا عبادی افزود :باید مسؤوالن مسائل اقتصادی را برطرف کرده و
جلوی بیکاری را بگیرند و همواره باید بیشتر احساس مسؤولیت کنند تا کارخانهها تعطیل نشود و بیکاری
در جامعه رخ ندهد .وی با اشاره به اینکه نباید افراد نیازمند را در فقر و هالکت رها کنیم ،اظهار داشت:
اگر به دنبال این هستیم تا نسل آینده نسلی شریف بوده و از نظر اخالقی ،عاطفی و انسانی سالم باشد
بهترین راه برای تحقق این امر ایجاد اشتغال در جامعه است .نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود:
باید اقتصاد متکی بر خود مردم را آموزش داد .نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس شورای
اسالمی نیز اظهار داشت :نزدیک به  50درصد از فارغالتحصیالن بیکار هستند که این امر نشان میدهد
فرهنگ کشور دچار مشکل است چون بسیاری از افراد عزت اجتماعی را در مدرک و تحصیل میدانند.
حجتاالسالم سیدمحمدباقر عبادی با تأکید بر اینکه باید کیفیت آموزشها به سمت یادگیری مهارت،
آموزش و حرفهآموزی واقعی برود ،افزود :در راس�تای برطرف کردن موانع بر سر راه ایجاد اشتغال ،باید
دست سرمایهگذارانی که در حوزه صنعت و کشاورزی سرمایهگذاری میکنند گرفته شود.

به فکر کارگران و ایجاد اشتغال حتی برای جوانان
نیستند و هیچ کسی به فکر قشر کارگر و افرادی
که از سر ناچاری بر سر گذر نشسته و در طول ماه
ممکن اس��ت حتی  10روز هم بر س��ر کار نروند،
نیست .اکبری افزود :در حالی که تعداد کارگران
ایرانی در بیرجند و اس��تان زیاد اس��ت اما گاهی
میبینیم کارفرمای��ان حتی در بخشهای دولتی
از کارگران افغان اس��تفاده میکنن��د .این کارگر
ساختمانی اظهار داشت :شرایط به گونهای است که
نمیتوانم حق بیمه خود را بدهم و فرزندانم برای

تحریف خطرناکتر از تخریب
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
تنگی معیش��ت و رکود
اقتصادی ،تعطیلی مداوم کارخانهها ،شکست ایده
برج��ام ،تبعیضهای آش��کار در دولت و مجلس،
در کنار چندین معضل ریز و درش��ت اقتصادی-
اجتماعی ،م��یرود تا ب��ه بحرانی ب��رای دولت و
کش��ور بدل ش��ود .مقامات دولتی و اصالحطلبان
ام��ا در همین بحبوحه بحران نیز ظاهرا ً مس��ائل
دیگری دارند .مث ً
ال نخستین موضعگیری یک مقام
مسؤول دولتی درباره اعتراضات مردمی را دیدید؟
اسحاق جهانگیری همان روز نخست در واکنش به
اعتراضات گفت« :شاخصهای اقتصادی کشور در
وضعیت مناسبی است .سال گذشته رشد اقتصادی
 9درصد بود که رشد سرمایهگذاری مثبت و تورم
هم تکرقمی شد .سال گذشته  600هزار شغل و
در  6ماه اول امس��ال هم  700هزار ش��غل درست
شده است».
جهانگیری در ادامه میافزاید« :مسائل اقتصادی
بهانه برخی مس��ائل ش��ده اس��ت .در پشت پرده
مسائل دیگری مطرح است .کسانی که بانی برخی
اقدامات علیه دولت ش��دهاند ،بدانند دود اقدامات
آنها به چش��م خودش��ان میرود» .چندی پس از
او ،غالمحسین کرباس��چی ،همحزبی جهانگیری
در کارگزاران س��ازندگی ،ط��ی پیامی عجیب در
شبکههای اجتماعی ،شایعه دست داشتن آیتاهلل
علمالهدی در راهاندازی اعتراضات مردمی و متعاقباً
اخطار ش��ورای عالی امنیت ملی به وی را در بین
مردم پخش میکند .پیامی که البته پس از پخش
ش��دن کافی! از س��وی او تکذیب��ی نصفه و نیمه
میشود تا در نهایت شورای عالی امنیت ملی ناچار
به تکذیب رسمی این دروغ شاخدار در میانه بحران
شود .اینها البته مقدمه ماجراست .اصالحطلبان هم
بس��یار زود برای تحریف صورت مسأله ،به میدان
میآیند .حمیدرضا جالییپ��ور در حرکتی پوآرو
نشان -البته از زاویهای جامعهشناسانه! -مینویسد:
«اعتراضات توسط جوانان ستادهای کاندیداهای
شکس��ت خورده انتخابات ،علیه گران��ی و دولت
ساماندهی و برنامهریزی شده بود!»
واقعیت ش��روع اعتراضات از مشهد و خراسان
اما این است که بیشترین افراد درگیر مسأله پدیده
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شاندیز و موسسه اعتباری میزان ،در آنجا بودهاند.
همین! وقتی قرار بر عدم پاسخگویی باشد ،پیچاندن
مسأله ،تبدیل به مهمترین دستور کار خواهد شد.
پیش از همه اینها البته محمد خاتمی ،رئیس دولت
اصالحات ،کلید تحریف صورت مس��أله را در قفل
معضالت اقتصادی چرخان��ده بود .خاتمی پس از
آغاز موج پشیمانی حامیان دیروز دولت در فضای
مجازی ،بشدت به مقابله با آن برخاسته ،گفته بود:
«آقای روحانی را موفق میدانیم و این موج تخریبی
بهوجود آمده را هدفمند و دسیسهای برنامهریزی
شده برای مأیوس کردن مردم میدانیم!»
ق��رار دادن افرادی چون عل��ی کریمی ،مهرداد
میناوند ،رضا صادقی و ...در حلقه اول دسیسهچینان
البته ابتکار جالبی بود و حکماً باید جواب هم میداد!
کش��یده ش��دن دامنه اعتراضات مردمی به سایر
ش��هرها اما مجددا اصالحطلبان را به فکر چارهای
دیگر انداخ��ت .آنها ترجیح دادند ب��از هم صورت
مس��أله را تغییر دهند و اینبار با یک پرش سهگام
از روی اغتشاش��ات خود در سال  ،88ضمن اذعان
به حضور عوامل دش��من در بین معترضان ،آنها را
«عناصر فرصتطلب»« ،آشوبگر»« ،عوامل آمریکا»،
«تروریستهای منافق» و «کرکس»هایی نامیدند
که باید به هر ترتیب ممکن از خیابانها جمعشان
کرد .ماجرای تغییر صورت مسأله اما پایانی نداشت.
اصالحطلبان هنوز حرف داش��تند .یعن��ی ظاهرا ً
حرفهای قبلی خودشان ،خیلی به مذاق خودشان
هم خوش نیامده بود .از چهرهشان پیدا بود!
ل��ذا آنها در نهای��ت در کنار اینکه تاکید موکد
میکردند اعتراضات مردمی ،ربطی به ناکارآمدی
ایدههای اقتصادی دول��ت ندارد و این تنها کلیت
نظام است که باید پاسخگوی عملکرد دولتی باشد
که با تکرار آنها سر کار آمده ،باالخره ترجیح دادند
از زیر بار فشار روانی سمپاتهای خود در بین همان
جماعت بعضاً کرکس! در اینجا و آن ور آب بیرون
بیایند .چنین ش��د که تنها  9روز پس از نس��بت
دادن اعتراضات مردمی به ستاد رقیب! و  72ساعت
پس از کرکس خواندن عوامل اصلی اغتشاش��ات،
 16تن از چهرههای اصالحطلب ـ برخی از همان
کس��انی که عوامل اغتشاش��ات را آشوبطلب و
کرکس خوان��ده بودند ـ با یک پرش بلند دیگر از

روی مواضع خشک نشده خود ،جهت تنویر افکار
عمومی ملت غیور و تغییر چندباره صورت مسأله،
بیانیه جدیدی صادر فرمودند.
چکیده متن بیانیه بدین شرح است« :ما نبودیم!
ضمن قلم گرفتن خبطهای خش��ک نشده ،الزم
است برای تنویر! افکار سمپاتها و دیگران تاکید
شود :گفتیم که ،تقصیر نظام است! بازداشتیها را
آزاد کنید .فضای گفتوگو و اعتراض هم بله ،آن را
هم قاطی بازداش��تیها آزاد کنید .دستتان را هم
از روی دکمه ...مهم نیس��ت! ب��ا درود» .اما معنای
روشن تمام این بازیها ،یک چیز است« :گم شدن
حرف مردم در گردوخ��اک پرشهای پیاپی روی
اعصاب مردم فرودست و صاحبان اصلی انقالب».
قب ً
ال در همین جا تاکید ش��د مجموع داراییهای
تمام نهادهای اقتصادی خارج از کنترل دولت ،در
باالترین برآورد ممک��ن ،تنها  9درصد داراییهای
دولت اس��ت و اگر کس��ی باید برای تغییر اوضاع
اقتص��ادی -چه به لحاظ اختی��ارات ،چه به لحاظ
توان مالی -تکانی به خود بدهد ،دولت است.
روش��ن است تحریف خواس��تههای اقتصادی
مردم با اش��تباه گرفتن میدان سیاست با پیست
دوومیدانی ،نتایجی به مراتب مخربتر از تخریب
ام��وال عموم��ی توس��ط اغتشاش��گران کرکس،
آش��وبطلب ،تروریستهای منافق و همینهایی
دارد ک��ه خودتان میگویید ،چرا که نتیجه نادیده
گرفتن مشکالت واقعی مردم ،قلب واقعیت ،تحریف
صورت مسأله و فرافکنی ،تکرار میکنم :آن خواهد
بود که انرژی گسلهای اصلی ،در زمانی نه چندان
دورتر و با شدتی به مراتب فزونتر آزاد شود .آنگاه
اصالحات در سپهر سیاس��ی ایران و محضر افکار
عموم��ی به جای��ی خواهد رفت ک��ه مجال پرش
س��هگام روی اعصاب مردم را نداش��ته باشد! نکته
جالب ماجرا و پایانی اما اینجاست که موضع نهایی
چهرههای ش��اخص اصالحطلب ،در نهایت پس از
چندبار تحریف صورت مسأله ،بیش از هرکس ،به
موضع انگلیس و آمریکا نزدیک شده است .جناب
رئیسجمهور زمانی میگفت زدن راهنمای راست
و حرکت به چپ ،خطرناک است؛ اصالحطلبان اما
ظاهرا ً پس از چند بار تغییر مسیر ،جفت راهنما به
انگلیسمیروند!

در شبکههای اجتماعی
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درمان بیماریهای خود دچار مشکل هستند اما از
سوی دیگر مس��ؤوالن و مدیران در اتاقهای گرم
خود نشسته و برای قشر زحمتکش و کارگر کاری
انجام نمیدهند .تعداد زیادی از این کارگران تنها با
یارانه زندگی میکنند و قادر به پرداخت قبوض آب
و برق خود نیستند .در میان این کارگران جوانان
تحصیلکردهای هم به چشم میخورند که با وجود
داشتن مدرک لیسانس به دنبال کارگری هستند.
وی اظهار داشت :در جامعه مطرح میشود ازدواج
جوان��ان به تعویق افت��اده اما نمیگویند هنگامی

که من ج��وان ش��غل و درآمدی ن��دارم چگونه
میتوان��م ازدواج کنم؛ یک نف��ر دیگر هم به پای
بیچارگی من بسوزد؟ او در پاسخ به اینک ه چرا به
کاریابیها مراجعه نمیکنید ،اظهار داش��ت :چند
بار در کاریابیها هم ثبتنام کردم اما مشاغلی که
پیشنهاد شده بود بیشتر به درد خانمها میخورد و
شرایط خاصی داشت ،اینجا همه کارگران در حال
حاضر بیکار هس��تند و تنها اسمشان کارگر است
اما کاری نیس��ت که انجام دهند .مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز درباره نرخ
بیکاری در این اس��تان اظهار داشت :براساس آمار
و اطالعات حاصل از سرش��ماری نفوس و مسکن
تعداد بیکاران خراسان جنوبی در سال  95رقم 27
هزار و  145نفر بوده که این آمار در سرش��ماری
س��ال  1390به میزان  18ه��زار و 411نفر بوده
اس��ت .س��نجری گفت :هنوز نرخ بیکاری استان
خراس��ان جنوبی در پاییز اعالم نش��ده و آخرین
نرخ بیکاری استان مربوط به تابستان معادل 11/9
است و نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال
 41/3درصد بوده اس��ت .وی مدعی شد اشتغال
اتباع بیگانه جز بیرجند و خوس��ف ممنوع بوده و
کارفرم��ا نمیتواند از اتباع بیگانه اس��تفاده کند.
سنجری افزود :اتباع بیگانه برای اشتغال باید دارای
پروانه کار بوده و اگر کارفرما از کارگران افغان بدون
پروانه کار استفاده کند تخلف کرده است .وی بیان
کرد :میزان اش��تغال ایجاد ش��ده در  8ماه امسال
 6هزار و  808فرصت ش��غلی بوده که طبق تعهد
اشتغال استان خراسان جنوبی که  10هزار و 233
نفر بوده تاکنون  66/5درصد اش��تغالزایی محقق
شده است.

■■ نرخ بیکاری در میان تحصیلکردههای بیکار
استان  15/52درصد است

ضامن ،معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت
و برنامهری��زی خراس��ان جنوب��ی نی��ز در جمع
خبرنگاران گف��ت :نرخ بیکاری جمعی��ت دارای
تحصیالت عالی بر اس��اس سرش��ماری نفوس و
مسکن س��ال  90به میزان  10/29درصد بود که
این میزان در س��ال  95به  15/52درصد رسیده
اس��ت .وی افزود :تعداد بیکاران دارای تحصیالت
عالی خراس��ان جنوبی در مدت  5سال  5درصد
افزایش داشته است.

شماره 5 2349
بانک

نشست مدیرعامل بانک ملت
ورئیسستادعمرهوعتباتدانشگاهیان

مدیرعام��ل بانک مل��ت در دی��دار با رئیس
ستاد عمره و عتبات دانش��گاهیان ،آمادگی این
بانک را ب��رای حمایت از برنامههای این س��تاد
اع�لام کرد .به گزارش روابط عمومی بانک ملت،
محمد بیگدلی در این جلسه که بهمن اسکندری
معاون مدیرعامل ،مسعود نصر اصفهانی مدیر امور
بانکداری ش��رکتی و محمدرضا جنگجو رئیس
اداره کل بانکداری ش��رکتی نیز حضور داشتند،
اظهار داشت :حمایت از دانشجویان برای اعزام به
عمره و عتبات عالیات ،اقدام معنوی و ارزش��مند
و توفیقی الهی اس��ت که نصیب بانک ملت شده
اس��ت .وی با اش��اره به آغاز همکاری بانک ملت
و س��ازمان حج و زیارت در س��ال  ۸۷گفت :این
بانک با رویکردی جدید همکاری با سازمان حج
و زیارت را کلید زد که خوشبختانه مورد استقبال
مدیران این س��ازمان قرار گرف��ت و به تبع آن،
تعامالت فیمابین افزایش یافت.بیگدلی با تاکید
بر ای��ن نکته که بانک ملت کاره��ای بزرگی در
راستای رونق اقتصادی و تولید و ایجاد اشتغال در
کشور انجام داده است ،افزود :همکاری و تعامل با
سازمان حج و زیارت ،یک اقدام معنوی و فرهنگی
و متفاوت از سایر فعالیتهاست و کاری ماندگار
محسوب میشود .وی حمایت از اعزام دانشجویان
ب��ه عمره و عتبات عالی��ات را اقدامی معنوی در
راستای ایفای مسؤولیتهای اجتماعی بانک ملت
عنوان کرد و یادآور شد :این کار بیتردید ،ذخیره
آخرت برای دستاندرکاران این بانک خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملت خطاب به مسؤوالن ستاد
عمره و عتبات دانشگاهیان اعالم کرد :ما در بانک
ملت در حد توان در کنار شما خواهیم بود تا در
این مس��یر ،پررونقتر از گذش��ته حرکت کنیم.
محمدرضا فقیهی ،رئیس س��تاد عمره و عتبات
دانش��گاهیان نیز با اش��اره به این نکته که بانک
ملت در بین تعداد زیاد بانکهای کشور ،توفیق
خدمت به دانشجویان زائر بیتاهللالحرام و عتبات
عالیات را کسب کرده ،اظهار داشت :بیتردید این
موهبتی بزرگ اس��ت و کارکنان و مدیران بانک
ملت در ثواب تکتک اقدامات انجام شده ،شریک
خواهن��د بود .وی تعامل کارکنان بانک ملت را با
دانشجویان ،ستودنی خواند و ادامه داد :بیشک
کارکنان این بانک ،لیاقت و توفیق انجام این کار
بزرگ یعنی تسهیل در اعزام دانشجویان به عمره
و عتبات عالیات را داشتهاند.

