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مرکزی

رئیس جدید اداره مخابرات آشتیان
معرفی شد

ط��ی مراس��می ب��ا حض��ور محمدمهدی
ملکحسینی ،سرپرست شرکت مخابرات استان
مرکزی ،محمود رضایی بهعنوان رئیس جدید
اداره مخابرات شهرستان آشتیان معرفی شد و
از زحمات و خدمات علی زاهدینس��ب رئیس
سابق این اداره تقدیر و تشکر به عمل آمد .در
حاش��یه این مراسم همچنین ملکحسینی با
حضور در فرمانداری شهرس��تانهای تفرش و
آشتیان و مالقات با حسنی فرماندار شهرستان
آش��تیان و میرزایی فرماندار شهرستان تفرش،
رئیس جدید اداره مخابرات آش��تیان را معارفه
ک��رد و درخواس��تهای توس��عه ش��بکههای
مخابراتی در شهرس��تان تفرش مورد بررسی و
اقدام الزم قرار گرفت.
خوزستان

افتتاح جاده امید برای هفتکل
مزایای اقتصادی خواهد داشت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
با افتتاح جاده امید ،شهرستان هفتكل از چرخه
حملونقل جادهای بهرهمند ش��ده و همچنین
از مزای��ای اقتصادی ترافی��ك و حملونقل نیز
اس��تفاده خواهد ك��رد .اس��ماعیل جلیلی در
مراسم افتتاحیه جاده امید در شهرستان هفتكل
اظه��ار كرد :همواره يك��ي از گالیههای ديرينه
م��ردم هفتكل اين بود كه از چرخه رفتوآمد و
حملونقل اقتصادمحور مسافري و اقامتي بيبهره
است اما با اين تصميم بيشك احداث اين جاده
ميتواند تحول بزرگي را در رونق اين شهرستان
ايجاد كند .وی گفت :امیدوارم اثر اجرای چنین
پ��روژهای را در زندگی مردم و امیدواری آنها به
زندگی و آینده ببینیم .جلیلی گفت :خیلیها
باور نداش��تند در استانی كه در گذشته رویكرد
و نگاهه��ای تبعیضآمیز داش��ت بتواند اینگونه
توس��عه به صورت عادالنه پیش برود .نماينده
مردم مسجدسليمان ،هفتکل ،اللی و اندیکا در
مجلس افزود :با استفاده از ظرفیت استانی و عزم
مدیران ارشد استانی توانستیم به موفقیتهای
مختلفی دس��ت پیدا كرده و امروز این پروژه را
افتتاح كنیم .وی تصریح كرد :استاندار خوزستان
به توس��عه متوازن توجه بس��یاری داشته و اگر
اینطور نبود قطعا خیلی از س��ختیها همچنان
در استان و شهرهای مختلف ادامه پیدا میكرد.

نبود امنیتشغلی،تهدیدیبرایکارگراناصفهانی

امنیت ش��غلی که یکی از دغدغههای ش��غلی
کارگران به ش��مار میرود چندسالی است با ورود
قراردادهای سفیدامضا به جای قراردادهای موقت،
باز هم کاهش یافته و نمک دیگری بر زخم کارگران
پاشیده است .اگرچه همواره تبصرهها و مواد قانونی
بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان
به گوش میرسد و مجلس شورای اسالمی نیز به
شکل قانون به دفاع از آنها بلند میشود ،اما نهتنها
مسائل و مش��کالت این قشر حل نمیشود ،بلکه
راه برای آنها دشوارتر هم میشود .امروزه در ایران
موضوع امنیت ش��غلی کارگران کمتر موردتوجه
کارفرمایان قرار میگیرد و متأسفانه به همین دلیل
تعداد قراردادهای موقت در کشور روزبهروز در حال
افزایش و قراردادهای دائم تقریباً به صفر رس��یده
است .هماکنون شرایط زندگی کارگران بهگونهای
اس��ت که با کار کردن در چند ش��یفت بازهم در
تأمین مخارج زندگی خود دچار مش��کل هستند.
آمارها میگویند؛ استان اصفهان حدود یکمیلیون
و  ۱۰۰هزار کارگر بیمهش��ده دارد که با احتساب
خانوادههای آنها ،حدود  ۶۵درصد جمعیت تحت
پوش��ش بیمه تأمین اجتماعی ،خانواده کارگری
اس��ت .اگر تعداد کارگران بدون بیمه را در استان
اصفهان حساب کنیم ،این آمار رشد قابلتوجهی
دارد ،چراک��ه در حال حاضر تعدادی از کارگران با
قرارداده��ای  ۲۹روزه و حتی قراردادهای زبانی و
با حقوقی بس��یار اندک ،مشغول به کار هستند و
از آنجاییکه اعتراض با اخراج برابر است ،بنابراین
شکایتی وجود ندارد .بنابراین اصفهان با  ۱۰درصد
بعد از تهران بیش��ترین جمعیت جامعه کارگری
را در کش��ور دارد و نب��ود امنی��ت ش��غلی برای
 ۹۰درصد آنها به کابوسی بزرگ تبدیلشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در گفتوگو
با مهر با تأکید بر اینکه در بسیاری موارد ریشه نبود
امنیت شغلی در قراردادهای موقت کار است ،گفت:
قرارداده��ای موقت اداره کار تبدیل به یک معضل
عمومی شده و امنیت شغلی کارگران را کاهش داده
و نیروهای کارخانهها را با تعدیل مواجه کرده است.
اصغر برشان پیرامون تعداد کارگران تعدیلشده در
استان اصفهان ،افزود :نمیتوان آمار دقیقی از تعداد
نیروهای بیکار ش��ده از این صنای��ع ارائه کرد .وی

نما
افزایش تعدیل نیروی کارگری در اصفهان با نبود قراردادهای دائم
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت :نبود امنیت شغلی و قراردادهای دائم باعث شده
بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانهها به دالیل رکود و مشکالت اقتصادی دست
به تعدیل نیرو به تعداد باال بزنند .مجتبی مولیانی با بیان اینکه رکود ،فش�ار مضاعف بر جامعه کارگری
متحمل کرده است ،تأکید کرد :در سال گذشته  ۱۰تا  ۱۵درصد از واحدهایی که هنوز هم مشغول به فعالیت
هستند نیروهای خود را تعدیل کردهاند که این مساله دغدغههایی را برای جامعه ایجاد میکند .مولیانی
پیرامون اینکه چه تعداد کارگر صنعتی در سال  ۹۴تعدیلشدهاند ،بیان داشت :نمیتوانیم آمار دقیقی ارائه
دهیم ،زیرا چنانچه خبرها موثق نباش�د دچار مشکل میشویم ،اما براساس آمارها ۱۰هزار نفر در کشور
بیکار شدهاند .وی تصریح کرد :تحریمها و رکود اقتصادی سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و
صنعتی کوچک زیر  4تا  5نفر در استان اصفهان شده است.

تأکید کرد :هماکنون بسیاری از واحدهای تولیدی
کوچک و متوس��ط در اس��تان ب��ه دلیل وضعیت
نقدینگی ،رکود و نداش��تن بازار فروش با تعطیلی
و ورشکستگی مواج ه ش��دهاند .دبیر اجرایی خانه
کارگر اس��تان اصفهان تصریح کرد :کارفرمایان با
اتم��ام قراردادهای کارگران ،دیگ��ر تمدید قرارداد
نکرده و کارگران مش��غول در این واحدها با وجود
چند س��ال فعالیت از کار بیکار میشوند و ابزاری
هم نیس��ت که کارفرما را بتوان زیر سوال برد .وی
اضافه کرد :این سوءاس��تفادهها هرساله گریبانگیر
جامعه کارگری میش��ود و به همین دلیل ناامنی
شغلی برای کارگران ایجاد میشود که ناامنیهای

دادهاند بدون اینکه فش��اری از س��وی آمریکا بر
این مبادالت کارگر باش��د .چین ،عراق ،امارات،
افغانستان ،هند و ترکیه طرف قرارداد سهچهارم
حجم مبادالت خارجی ایران هستند که مبادله
ب��ا آنه��ا از طریق دالر ص��ورت میگیرد و صرفا
بستن پیمان پولی دوجانبه با آنها میتواند تقریبا
مشکالت اساسی ایران را در مبادالت بینالمللی
حل کند .کش��ورهایی که بیش از  500میلیون
دالر با ایران تجارت دارند 16 ،کشورند که نزدیک
به  80درصد واردات ما را پوشش میدهند و اگر
ما با این کشورها پیمان پولی دوجانبه امضا کنیم،
قسمت عمدهای از مشکل تحریم حل خواهد شد
و نیاز چندانی به یورو و دالر برای تجارت خارجی
نخواهیم داش��ت .این کشورها عمدتا هم رابطه
مناسبی با جمهوری اس�لامی دارند و هم خود
پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبهای را امضا
کردهاند و بخ��ش عمدهای از تجارت بینالمللی
خود را معطوف به این نوع نوین از تجارت کردهاند
که از جمله آنها میتوان به چین ،عراق ،امارات،
افغانستان ،هند ،ترکیه و روسیه اشاره کرد.
جالب توجه اس��ت که برخی از این کشورها
درخواس��ت عقد پیم��ان پولی دوجانب��ه را نیز

دادهاند اما دولت که همه تالشش را صرف تعامل
با آمریکا کرده کمترین توجهی نیز به این مساله
ندارد .امروز  160روز از درخواس��ت رسمی آقای
پوتین برای ح��ذف دالر بهعنوان ارز واس��ط از
مبادالت تجاری ایران و روسیه میگذرد و در این
مدت اقدام خاصی از س��وی بانک مرکزی ایران
برای کاهش وابستگی تجارت ایران و روسیه به
ارزهای غربی مشاهده نشده است .بانک مرکزی
ایران و اساسا دولت یازدهم و دولتهای پیشین
با این کار در مقاومسازی سیستمهای بانکداری
خارجی کش��ور و کاهش وابس��تگی به ارزهای
غربی اقدامی انجام ندادهاند .این در حالی اس��ت
ک��ه بیش از یک چهارم تجارت خارجی چین با
پول ملی این کشور (یوآن) تسویه میشود و این
کشور سیستم جایگزین سوئیفت )CIPS( ،را نیز
راهاندازی کرده است ،بدون اینکه فشار تحریمی
خاص��ی را تحمل ک��رده و تحریم ب��ر مبادالت
اقتص��ادیاش اثرگذار باش��د .دولت اگر به جای
 2س��ال و نیم مذاکره ب��رای عقد برجام تاکنون
با همان  6کش��ور مذاکره ک��رده و پیمان پولی
دوجانبه را منعقد کرده بود دیگر فشار تحریمها
نیز بیاثر شده بود.

پاسخ متهم به جای نهادهای امنیتی!
ادامه از صفحه اول
بازتاب
گفتنی است مقامات مسؤول
بانک مرکزی در شرایطی خبر انعقاد قرارداد کمپانی
آمریکایی  SASبا شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک را
تایید کردهاند که چندی پیش نیز خبر اتصال شرکت
آمریکایی پیمنت وال ( )Payment wallبه شبکه
شتاب ایران تکذیب شد.

■■هشدار دستگاههای ناظر

شایان ذکر است هنوز تحریمهای دالری ایران از
طریق دولت آمریکا پابرجاست و بسیاری از مراودات

بانک��ی و بینالمللی ایران با بانکه��ای دنیا و حتی
برقراری سوئیفت به صورت ارز دالر امکانپذیر نیست.
در چنین شرایطی طمع شرکتهای آمریکایی برای
دسترسی به شبکه داده بانک مرکزی و شرکت شبکه
الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل تامل است.
س��ردار غالمرضا جاللی ،رئیس س��ازمان پدافند
غیرعامل کش��ور با تعریف یک پرونده جاسوسی در
همین رابطه گفت :آمریکاییها اخیرا اش��اره کردهاند
در عملی��ات «نیت��رو زئ��وس» در زیرس��اختهای
س��ایبری ایران دس��تگاههای الکترونیکی کاشتهاند

ک��ه هم میتوانند جاسوس��ی و ه��م در مواقع لزوم
تخری��ب ایجاد کنند ،لذا م��ا در زمینههای بانکی به
دوستان بانک مرکزی گوشزدهای الزم را دادهایم .اگر
نرمافزارهای داخلی وجود دارد که باید از داخل تهیه
ش��ود ،اگر نه باید ما آ ن را ارزیابی دقیق کنیم .سردار
جاللی خاطرنش��ان کرد :در وضع موجود اگر تحریم
جدید به وجو د آید ،حتی امکان یک جابهجایی پولی
ممکن نخواهد بود از این رو مسؤوالن باید به توسعه
شبکههای زیرساخت ملی سرعت دهند که اگر تحت
تأثیر تحریم قرار گرفتیم ،مشکل و خللی پیش نیاید.

الیگارشی چیست؟
ادامه از صفحه اول
روزنه
در واق��ع الیگارش��ی ب��ا
انحصارگری طبقه ممت��از و ویژهخواری یک گروه
خاص ارتباط مس��تقیم دارد .درست است که در
تعریف الیگارشی بر ثروت تأکید میشود اما نباید
فراموش کرد پایههای الیگارشی بر انحصار و ویژه
بودن گروهی از افراد جامعه بنا شده است.
این موضوع حتی در بحث تفاوت الیگارش��ی و

گلستان

امضای بیتدبیری مسؤوالن پای قراردادهای سفید

راهی برای رهایی از تحریم
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
چن��د ه��دف میتوان
از پیمان پول��ی دوجانبه داش��ت -1 :انتقال ارز
 -2آزادس��ازی ارز  -3مدیریت نوسانات نرخ ارز
 -4کاهش هزینه تبادل ارز  -5اس��تفاده از پول
ملی در تجارت خارج��ی؛ که  2مورد اول تحت
تاثی��ر تحریمهای غرب اس��ت و  3مورد بعدی
درباره همه کش��ورها موثر اس��ت و ویژه شرایط
ایران نیست .پیمان پولی دوجانبه در شرایط غیر
تحریمی هم باید پیگیری شود همانطور که در
کشورهای دیگر هم در شرایط کامال غیرتحریمی
شکل گرفته و حتی کشورهای متحد آمریکا مثل
کره جنوبی ،ژاپن ،ام��ارات ،قطر و کانادا به طور
جدی در حال گس��ترش پیمانهای پولی دو و
چندجانبه هستند .پیمان پولی دوجانبه میتواند
گرهگش��ای تجارت خارجی کش��ور ما باش��د و
جایگزین مسیری باش��د که  2سال و نیم همه
ظرفیتهای اقتصادی کشور را بالتکلیف گذاشته
بود .تاکنون نزدیک به  60پیمان پولی دوجانبه
برای ح��ذف دالر از مبادالت تجاری بینالمللی
امضا شده است که کشورهای مختلف از طریق
آن س��طح تجارت بینالمللی خ��ود را افزایش

وطن امروز

آریستوکراسی نیز به کار میآید .درباره تفاوت این
 2نظام سیاسی باید تصریح کرد این تقسیمبندی
براساس محتوا و ماهیت است نه به لحاظ شکلی
زیرا هر  2حکومت اقلیت محسوب میشوند؛ با این
توضیح که آریستوکراتها اشراف هستند به وجه
توجهی که به شرف و شرافت دارند ،اما الیگارشی
طبقه ممتازی اس��ت که از آن ش��رف و ش��رافت
اخالقی و فلسفی بیبهره است .با وجود این ،چون به

لحاظ ظاهری و ساختاری مشابه هستند ،در عمل
تفکیک الیگارش��ی از آریستوکراسی دشوار است؛
مگر اینکه به روشنی معلوم شود یک طبقه ممتاز
که امتیاز آن نه با انحصار که به دلیل شایستگیها و
شرافتها کسب شده است در خدمت منافع عموم
بوده و براس��اس منافع خصوصی و گروهی عمل
نکرده است؛ کما اینکه پیش از ارسطو دیگران و از
جمله افالطون کم و بیش همین نگاه را داشتهاند.

اجتماعی و بزهکاریها را در پی دارد .برشان افزود:
قراردادهای موقت کار امنیت شغلی کارگران را کم
و آنها را از حقوق اولیه خود محروم کرده است .وی
گفت :سالیان سال است که به مساله قراردادهای
موقت اعتراض کردهایم ،اما هیچ اثری نداشته ،قرار
بود الیحه س��اماندهی وضعیت قراردادهای موقت
در مجلس پیگیری ش��ود ،اما تاکنون متوقفشده
است .دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان یکی
دیگر از معضالت استان اصفهان را بیکاری دانست و
اظهار کرد :وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ،رشد
بیرویه واردات کاالو افزایش حضور اتباع بیگانه در
کشور از دالیل صعود نرخ بیکاری در استان است.
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به گفته وی ،بس��یاری از واحدهای تولیدی استان
اصفهان نیمهتعطیل هس��تند یا زیر  ۱۰۰درصد
فعالیت میکنند .برشان با ابراز تأسف از اینکه نرخ
بیکاری اس��تان اصفهان از میانگین کشوری باالتر
اس��ت ،بیان داش��ت :دالیل آن را میتوان تحریم،
رکود ،خشکسالی ،عدم ارائه تسهیالت بانکی و یارانه
ب��ه تولید نام برد .معاون روابط کار اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در گفتوگو با
مهر عمده شکایات کارگران استان را مربوط به عدم
بیمه کارگران از سوی کارفرمایان دانست و گفت:
اصفهان پس از تهران بیشترین شکایات کارگری را
به خود اختصاص داده است .محسن نیرومند اظهار
کرد :متأسفانه بهرغم تأکید قانون ،برخی کارفرمایان
از بیمه کارگران خود خودداری میکنند .وی تأکید
ک��رد :برخی کارفرمایان برای س��ودجویی با بیمه
نکردن ،کارگران را به استثمار میکشند ،البته در
برخی مواقع این اتفاق با توافق خود کارگر صورت
میگیرد .مع��اون روابط کار اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان اصفهان افزود :کارفرمایان با عدم
بیمه کارگران خس��ارت زیادی میبینن��د ،اما باز
هم از بیمه ک��ردن آنها خودداری میکنند .وی با
اشاره به فعالیت یکمیلیون و  ۱۰۰هزار کارگر در
استان اصفهان ،بیان داشت :اصفهان صنعتیترین
استان کشور محسوب میشود ،بنابراین مشکالت
ی آن در مقایسه با استانهای دیگر بیشتر
اقتصاد 
اس��ت .نیرومند با بیان اینکه قراردادهای رسمی،
موقت و کار معین ،از قراردادهایی اس��ت که بین
کارگ��ر و کارفرما منعقد میش��ود ،گفت :در حال
حاضر تنه��ا  ۱۵درصد کارگران اس��تان اصفهان
قرارداد رس��می دارند ۸۴ ،درصد قراردادها موقتی
و تنها یک درصد از قراردادها ،کار معین است یعنی
به ش��کل پروژهای به کارگر س��پرده میشود .وی
تصریح کرد :قراردادهای موقت بیشترین سهم را در
رشد بیکاری کارگران دارد .معاون روابط کار اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان تاکید
کرد :براس��اس ماده  ۱۴۸قانون کار ،کارگر باید از
همان روز اول کاری بیمه شود ،حتی اگر کارگری
ه��م قرارداد با کارفرما امضا نکرده و کارفرما وی را
بیمه نکند ،باز هم حق ش��کایت و بازرس��ی برای
کارگر محفوظ است.

شهرک صنعتی جدیدی در استان
گلستان راهاندازی نمیشود

مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی
اس��تان گلستان گفت :ش��هرکهای صنعتی
جدید در این اس��تان راهاندازی نخواهد ش��د.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرکهای
صنعتی استان گلس��تان ،حجتاهلل خلیلزاده
در نشست مشترک شورای معاونان و مدیران
این شرکت و واحدهای صنعتی شهرک صنعتی
گرگان  ۲اظهار داش��ت :تقویت زیرساختها و
امکان��ات زیربنایی و حمایت از صنایع کوچک
مس��تقر در شهرکها و نواحی صنعتی اولویت
ش��رکت در س��ال ج��اری اس��ت .هماکنون
 ۲۳شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی در استان
گلس��تان وج��ود دارد که بالغ ب��ر  ۶۴۴واحد
صنعتی در این ش��هرکها و نواحی صنعتی به
بهرهبرداری رسیده است .وی افزود :برنامه این
شرکت برای استقرار صنایع جدید در شهرکها
و نواحی صنعتی از طریق توسعه شهرکهای
صنعتی دنبال میش��ود که در این باره توسعه
شهرک صنعتی گنبد و علیآباد در دستور کار
قرار دارد.
ارتباطات

حراج الکترونیکی شمارههای رند
ایرانسل آغاز شد

حراج شمارههای رند ایرانسل از طریق پورتال
ویژه حراج شمارههای رند این اپراتور آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،مشترکان این
اپراتور میتوانند بدون نیاز به حضور در محل یا
مراس��می خاص ،از طریق رایانه شخصی خود
در مزایده مربوط به ش��مارههای رند ایرانسل
شرکت کنند .سیمکارتهای ارائه شده توسط
ایرانسل ،سیمکارت یوسیم با قابلیت اتصال به
آخرین نسل فناوری تلفن همراه ()4G/LTE
است و براحتی و بدون نیاز به برش ،قابل تبدیل
به اندازههای میکرو و نانو برای استفاده در انواع
گوشیهاس��ت .براس��اس این گ��زارش ،برای
شرکت در مزایده ،مشترکان ایرانسل میتوانند با
استفاده از شماره تلفن همراه و رمز ورود کنترل
حساب اینترنتی ( )eCareخود به سامانه حراج
الکترونیکی به نشانی  rond. irancell. irوارد
ش��وند .در این مزایده ،شمارههای رند ایرانسل
در  4دس��تهبندی مختلف با عنوان پالنتیوم،
طالیی ،نقرهای و برنزی عرضه شده است.

