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کدامجوانگرایی!

جزئیات پرداخت «عیدی» مستمریبگیران تأمین اجتماعی اعالم شد

مدیــرکل امــور مالــی ســازمان تأمیــن
اجتماعی از پرداخت عیدی  ۵۰درصد
از بازنشستگان این سازمان در روز اول
اســفند خبر داد و گفــت :عیدی مابقی
بازنشســتگان نیــز طی روزهــای آینده
و براســاس برنامــه زمانبنــدی شــده
پرداخت میشود.
بــه گــزارش ایســنا ،یونــس کریمنــژاد
اظهارکــرد :عیــدی بازنشســتگانی کــه
مستمری خود را از بانک رفاه کارگران

دریافــت میکنند و نام خانوادگی آنها
بــا حــروف «ح – خ – د  -ذ – ر  -س –
ش – ط – ظ – ع – غ – ف– ق – ک
– گ – ل – م – ن – و – ه – ی» آغــاز
میشود ،در اولین روز اسفند پرداخت
شد.
وی ادامه داد :عیدی بازنشستگانی که
مستمری خود را از بانک رفاه کارگران
دریافــت میکنند و نام خانوادگی آنها
بــا حــروف «ج – ز – ژ – ص – ض»

شــروع میشــود نیز در روز دوم اسفند
ماه پرداخت میشود.
کریمنــژاد افــزود :بازنشســتگانی کــه
مستمری خود را از بانک رفاه کارگران
دریافــت میکنند و نام خانوادگی آنها
بــا حــروف «ب  -پ – ت – ث – چ»
شــروع میشــود نیز عیدی خــود را در
روز  ۴اسفند دریافت میکنند.
مدیــرکل امــور مالــی ســازمان تأمیــن
اجتماعــی گفــت :بازنشســتگانی کــه

مســتمری خــود را از ســایر بانکهــا
دریافــت میکنند نیز در روز  ۵اســفند
عیدی دریافت میکنند.
کریمنژاد گفت :بازنشســتگانی که نام
خانوادگی آنها با حرف «الف» شــروع
میشــود و همچنیــن بازنشســتگانی
کــه پرونــده مســتمری آنها در شــعب
تــا  ۲۰۰۰نفــر قرار دارد ،عیــدی خود را
در روز  ۶و  ۷اســفند دریافــت خواهنــد
کرد.

واکنش کارشناسان درباره چالشهای زندگی دهه شصتی ها:

بیکاری و تجرد فقط به دهه شصتیها ختم نمیشود
الهه زارعی
خبرنگار

علی محمدی  /ایران

در ســالهای اخیــر نــام دهــه شــصتیها
در آمارهــای بیــکاری ،تجــرد و جمعیت
در حــال انفجــار بــه کــرات مطــرح شــده
اســت ،تا جایی که برخی از مســئوالن هم
از دهــه شــصتیها بــه عنــوان ابرچالــش
کشــور یــاد کــرده انــد! دهه شــصتیها که
ناخواسته سرنوشــت شان با دوران جنگ
و سیاســتهای اوایل انقالب گــره خورده
اســت حاال با معضالتی مواجه شــدهاند
کــه زندگــی آینده آنهــا حتی بــرای دوران
ســالمندی نیز تحت الشــعاع قرار گرفته
اســت و اغلــب آنهــا در حــال حاضــر نیز
در زمینــه ازدواج ،امنیــت شــغلی و ...بــا
مشکالت دســت و پنجه نرم میکنند .به
گــزارش «ایران» ،روز سهشــنبه مرکز آمار
ایــران نموداری را ارائــه کرد که باز نام این
دهه را بر سر زبانها انداخته است .در این
آمار عنــوان شــده  19درصــد از دختران و
 33درصد از پســران دهه شصت ازدواج
نکردهانــد و جالبتــر اینکــه تحصیالت
 60درصــد دهــه شــصتیها دیپلــم و در
مقاطع پایینتر از آن مطرح شــده اســت
که همین امر اشــتغال این دهه را با توجه
بهشرایطمشاغلبرایداشتنتحصیالت
بــا مشــکالت عدیــدهای مواجــه میکنــد.
آسیه عباسی ،کارشناس دفتر جمعیت و
نیروی کار و سرشماری مرکز آمار «ایران»
به خبرنــگار ما میگوید 16 :میلیون و 802
هــزار و  46نفــر جمعیــت دهه شــصت را
شامل میشوند که از این تعداد  8میلیون
 483هــزار و  893نفــر را مــــــــــــردان و 8
میلیــون و  318هــزار و  153نفــر را زنــان
تشکیل میدهند .وی میافزاید :این آمار
ارائه شده از سوی مرکز آمار متولدین سال
 60تا  69را شــامل میشود که برای اعالم
تک سنی که بیشترین معضالت را با خود
حمل میکند نیاز به بررسیهای بیشتری
اســت و جامعــه شناســان و جمعیــت
شناســان باید در این حوزه ورود پیدا کنند
و موانــع بیــکاری و تجــرد پیــش روی این
دهــه را مورد بررســی و تحلیل قرار دهند.
این کارشناس اظهار میکند :طبق آخرین
سرشــماری انجام شــده ،دهه شصتیها
 21درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل
میدهنــد؛ این در حالیســت که متولدین
دهــه  30و قبــل از آن  13درصــد ،دهــه
چهلیهــا  11درصــد ،دهــه پنجاهیها 16
درصــد ،دهه هفتادیهــا  15درصد ،دهه
هشــتادیها  15درصــد و دهــه نودیهــا
نیــز  9درصد از جمعیت کشــور را شــامل
میشوند.
عباســی ادامــه میدهــد :طبــق
بررســیهای صورت گرفته مشخص شد
 19درصد از زنان دهه شــصت که حداقل

یکبــار ازدواج کردهانــد فرزنــدی ندارنــد و
درصــد زنانی که به دلیــل طالق و یا فوت
همســر ندارند نیز نســبت به مــردان این
دهه بیشتر است .وی درباره بررسی میزان
ازدواج و فرزندآوری این دهه میگوید19:
درصد زنهای دهه شــصتی و  33درصد
مردهای این دهه هنوز ازدواج نکردهاند و
مــدرک تحصیلی بیــش از  60درصد این
دهه دیپلم و زیردیپلم اســت که موضوع
اشــتغال ایــن دهــه را نیز بــا بحــران روبر
میکند .وی اظهار میکنــد :تقریباً از هر 2
خانوار یک خانوار یک عضو دهه شصتی
دارد که همسر ،فرزند ،سرپرست و ...است
بنابرایــن مشــکالت این دهــه خانوارهای
زیادی را درگیر کرده است.
ëëبحــران اشــتغال و ازدواج دهــه
شصتیها
فاطمــه ذوالقــدر ،نماینــده مجلــس
بــه خبرنــگار «ایــران» میگویــد :در بیــن
متولدیــن دهههــای مختلف ،بیشــترین
سهم جمعیت کشور مربوط به متولدین
دهــه شــصت اســت .در اینفوگرافیــک
وضعیــت متولدین ایــن دهه ،مشــاهده
میشود  ١٩درصد از زنهای دهه شصتی
و  ٣٣در صد از مردهای دهه شصتی هنوز
ازدواج نکرد هاند.
وی میافزایــد :متولدیــن این ســالها
بهســختی وارد دانشــگاه شــدند و پــس از
اتمــام تحصیــل هم بــا معضــل بیکاری
روبــهرو بوده و هســتند .تحصیــات ،پیدا
کردن شــغل و اســتقالل مالی ،سالهای
زیــادی از عمر جوان ایرانی را برای فراهم
کــردن یــک زندگی مناســب ،میگیــرد و
اضطــراب رویارویــی بــا موقعیتهــای
مختلــف زندگــی را افزایــش میدهــد.
ذوالقدر توضیح میدهد :این موضوع در
حالی است که معموالً آموزشهای ارائه
شده نیز چه از طرف والدین و چه از طرف
نهادهای آموزشــی چنــدان در بر گیرنده
مهارتهای الزم برای زندگی نبوده است.
به نظر میرســد در کنار موانع اقتصادی،
علت نرخ پائین ازدواج دهه شصتیها را
توجو کرد.
باید در این مسائل هم جس 
ایــن نماینده مجلس عنــوان میکند:
بیکاری متولدین دهه شــصت نیــز امروز
یکــی از مهمتریــن چالشهــای بــازار کار
است که به استناد آمارهای رسمی ،سهم
زیادی از کل جمعیت بیکار کشور به افراد
متولــد ایــن دهــه اختصــاص دارد .نــرخ
بیکاری زنان این دهه  32درصد و مردان
 16درصــد اعالم شــده اســت که بــا توجه
به فراوانی جمعیت متولدیــن این دهه،
رقم قابل توجهی میباشــد که به واسطه
بسترســازی نامناسب و عدم تناسب بین
واقعیتهــای اقتصــادی و سیاســتهای
اتخــاذی ،این بخــش از جمعیت یا بیکار
هستند یا به دنبال شغل مناسب.

دهه شصتی مفهومی ندارد

شــهال کاظمیپــور ،جمعیــت شــناس
در گفــت و گــو بــا «ایــران» میگویــد:
بـــــرش
آمارهــای ارائه شــده از ســوی مرکز آمار
در اصــل بــازی بــا ارقــام اســت وگرنــه دهــه  60 ،50یــا 70
نداریــم و میتــوان بــه عنــوان نمونه همیــن آمــار را برای
دهــه  50هم در  10ســال قبل اســتخراج میکردیم همین
نتیجــه را در برداشــت .وی میافزایــد :دهــه اصــاً مــاک
نیســت ،همیشــه در طــول تاریــخ میــزان بیــکاری جوانان
بیشتر است چراکه یک جوان بعد از اتمام دوران تحصیل
هنگامی که وارد بازار کار میشود بین دو تا سه سال بهطور
متوســط دنبــال کار میگردد تا بتواند یک شــغل مناســب
پیداکند.
کاظمیپور ادامه میدهد :بیکاری بین سنین  15تا  24سال
بهطور معمول سنجیده میشود یعنی از  100نفر جوان 15
تا  24ساله ،بیست و سه نفر بیکار هستند خوب طی دو سال
آینده این گروه از افراد هم مشــغول کار میشوند ،بنابراین
ایــن برخوردهــا دربــاره دهه شــصتیها و ایجاد شــانتاژ کار
درستی نیست نرخ بیکاری به دهه خاصی مربوط نیست و
اآلن دهه شصتیها در سن جوانی قرار دارند .این جمعیت
شــناس اظهار میکند :دهه شــصتیها بین  27تا  37سال
ســن دارنــد ،این امر طبیعی اســت که همــه ازدواج نکنند
اآلن تمام دختران  27ساله باید ازدواج کنند یا تمام پسران
 27ســاله هــم باید ازدواج کننــد؟ نه ازدواج هــم به تدریج
ذوالقــدر میگویــد :بــا توجــه بــه ورود
گســترده دهــه هفتادیها به بــازار کار ،کار
ســخت متولدین دهه شــصت ،سختتر
شــد و البتــه بــه آمــار جمعیت بیــکار نیز
اضافه شد .عدم تعادل جنسیتی آشکار،
نکتــه دیگــری از بــازار کار متولــدان دهــه
 ۶۰اســت .اختالفــی که به وضــوح بیانگر
مطلوبیــت کمتــر اشــتغال بــرای زنــان و
وجــود برخی موانع اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی بر سر راه اشتغال ایشان است.
وی میافزایــد :پــس از ورود ایــن
جمعیت به بازار کار و تحصیل و آمادگی
بــرای ازدواج ،سیاســتهای تشــویقی و
حمایتــی دولت ،به صورت جدی شــروع
شد؛ حال آنکه میبایست قبل از آن ،این
اقدامات حمایتی شــکل گیرد .هماکنون

اتفــاق میافتد .چرا روی دیگر ســکه دیده نمیشــود ،باید
به قســمت مثبت این آمار هم توجه شــود که طبق آن دو
سوم پســران و چهار پنجم دختران دهه شصتیها ازدواج
کردهانــد و بایــد گفت همه افراد که نمیتواننــد در یک روز
ازدواج کنند شاید برخی تازه ازدواج کرده باشند و عده دیگر
یک سال هم از ازدواج آنها نگذشته باشد چراکه این آمار به
سال  95برمی گردد.
وی میگوید :نباید برچسب و انگ زد و این آمارها به عنوان
نرم و هنجار است و هیچ گاه یک مسأله اجتماعی محسوب
نمیشود ،بنابراین دهه شصت مفهومی ندارد در این آمار
عنوان فالن درصد از دختران ده شصتی بچه دار نشدهاند
میتــوان همین کار بــرای دختران دهه پنجاه انجــام داد و
بگوییم چند درصد آنها هنوز بچه دار نشدهاند .کاظمیپور
عنــوان میکنــد :اگر هــم برای دهه شــصتیها یک ســری
مسائل پیش آمده ما در حالگذار هستیم ،تغییرات شدید
اجتماعی داریم ،گســترش شهرنشــینی را داریم ،آموزش
عالی مان بشــدت توسعه پیدا کرده است قطعاً تغییراتی
را شاهد هستیم که با این دهه مواجه شده است وگرنه دهه
شصت مفهومی ندارد .یک مقدار باروری در کشور افزایش
پیدا کرده و نسل جوانان ما بیشتر شده است چرا آن طرف
قضیه مورد توجه قرار نمیگیرد که اآلن در پنجره جمعیتی
هســتیم و دهه شــصتیها وارد پنجره جمعیتی شدهاند و
میتوانند به عنوان نیروی کار تلقی شوند.

نیــز با توجــه به بــازار خــودرو و مســکن و
وضعیــت معیشــتی جامعــه ،جوانــان
دغدغههای مالی فراوان و نگرانی از عدم
تأمین مناسب هزینههای زندگی را دارند.
لذا حل مشکالت اشتغال و ازدواج ایشان،
نیــاز بــه مشــارکت و همگرایــی نهادهای
دولتــی و مردمی دارد؛ هرچند که روشــن
است ،حل این مشکل راهحل کوتاهمدت
و فــوری نــدارد .ذوالقــدر ادامــه میدهد:
اقتصاد کشــور برای مواجه نشــدن با یک
بحران فراگیر و پردامنه ،نیاز بســیار جدی
به دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار
دارد .دستیابی به رشد اقتصادی و پایداری
آن ،در این مقطع زمانی ،با انتظارات بجا
و مبرم جوانــان اهمیتی بیش از هر زمان
دیگری دارد.

ëëدهــه شــصتیها؛ نســل انتقالــی از
آرمانگراییبهواقعگرایی
جبار رحمانی ،عضو مؤسســه انســان
توگو با «ایران»
شناســی و فرهنگ در گف 
میگویــد :در ایــن اینفوگرافی گفته شــده
 16درصد مــردان و  32درصد زنان بیکار
هســتند و این نشــان میدهــد نزدیک به
 84درصــد مردان شــاغل هســتند یعنی
سرپرســت خانوارها دارای شغل هستند.
وی دربــاره مــدرک تحصیلــی ایــن دهــه
میافزایــد :بــرای مشــاغل دولتــی نیاز به
ارائــه مدرک تحصیلی هســت ،امــا برای
مشــاغل آزاد و خصوصــی تحصیــات
آنچنان اهمیتی ندارد ،ضمن اینکه دهه
شصتیها اغلب در دهه چهارم سن خود
بســر میبرنــد بنابراین در شــغل خود به

یک وضعیت پایدار رسیدهاند.
رحمانی اظهار میکند :همه مشاغل
دولتــی نیســتند که مــدرک بخواهنــد ،در
مشــاغل دیگر نیــاز به مــدرک تحصیلی
نیستبنابرایندههشصتیهاهممنتظر
نیستند تا در بخش دولتی مشغول به کار
شوند و در بخش آزاد فعالیت مشغول به
فعالیتهستند.
وی ادامــه میدهــد :دهــه شــصتیها
نســبت بــه دهــه  40 ،30و  50در زمینــه
تحصیــات جهــش عالــی داشــتهاند و
میزان تحصیالت و ســواد در دهه شصت
نســبت به دهههای قبل بیشتر است ،اما
این دهه مصادف با انبوه و عمومی شدن
دانشــگاهها شــد .ولی در عمل نســبت به
قبــل در حــوزه ســواد و آمــوزش میانگین
تحصیــات در ایران به نســبت دهههای
قبل تغییرات مثبت و محسوســی داشته
است.
ایــن عضو مؤسســه انســان شناســی و
فرهنگ میگوید :دهه شصتیها یا ازدواج
نکردهانــد یــا بیفرزنــد و یــا تــک فرزنــد
هستند و کمتر زوجی در این دهه دو فرزند
دارد ،بنابرایــن نــرخ بــاروری در ایــن دهه
کاهــش یافته و ایــن دهــه بازتولید نکرده
است و نرخ تولد را پائین آوردهاند.
رحمانی عنوان میکند :متولدین دهه
شــصت در دهــه  80و  90وارد بــازار کار و
جامعــه شــدند ،اما شــرایط جامعــه این
قشــر را به سمتی ســوقی داد که به طرف
ازدواج نروند ،شــرایط بقدری سخت شد
که ازدواج و فرزندآوری کاهش یافت.
وی میافزاید :برنامهریزی و مدیریت
در آن زمــان وجــود نداشــت و نســلی که
موقعیــت کاری و ازدواج برایــش فراهــم
نبــود وارد انبوهــی از مشــکالت شــدند
درواقــع میتوان گفــت این دهــه قربانی
شــد .باید گفت این نسل واسط بین نسل
انقالبــی که با آرمان هایــش زندگی کرد و
به آن رسید و نسلی که با واقعیت زندگی
میکند ،قرار دارد.
رحمانــی توضیــح میدهــد :دهــه
شــصتیها در فضــای آرمانگرایی متولد
و تربیــت شــدند ولــی واقعیــت جامعــه
متناقض بــا تربیت این دهــه در مدارس
و خانــواده بــوده اســت .در واقــع دهــه
شصتیها از آرمانگرایی انتزاعی به روی
زمین کشــیده شدند و با واقعیت جامعه
مواجهشدند.
وی میگوید :اگر دقت کنید دهه  70و
 80آرامتر هستند چراکه آرمانگرا تربیت
نشــدهاند و واقعیتگرا هســتند ،بنابراین
میتوان گفت دهه شــصتیها پارادوکس
دارنــد و بــه نوعــی قربانی شــدهاند .دهه
شــصتیها نســل انتقالــی از آرمانگرایی
ایدئولوژیک انقالبی به سمت واقعگرایی
هستند.

معاونان شهردار تهران چقدر حقوق می گیرند؟
حمیده امینیفرد
خبرنگار

ابراهیمشیخ

معاونتوسعهمنابعانسانیشهرداری
تهران

52.600.061

ایرجمعزی

معاون فنی عمران شهرداری تهران

77.614.854

سکینهاشرفی

معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و
امورشوراها

53.347.545

شاپوررستمی

معاون هماهنگی و امور مناطق
شهرداریتهران

68.475.309

عبدالحمیدامامی

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
تهران

اعالم نشده است

عبدالرضاگلپایگانی

معاون شهرسازی و معماری

77.614.855

مجتبییزدانی

معاون خدمات شهری شهرداری تهران

65.208.539

محسنپورسیدآقایی

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری
تهران

52.057.106

محمدرضاجوادییگانه

معاون امور اقتصادی و فرهنگی
شهرداریتهران

58.923.763

و متوســط مزایای غیرمســتمر مدیران در
یک ســال نیز منتشــر شــود کــه ایــن کار به
ابتــدای فروردیــن ســال آتی موکول شــده
اســت ».هیأت مدیره بودن برخی مدیران
در ســازمانهای تابعــه همچون ســازمان
بازنشستگی هم از دیگر موارد مطرح شده
اســت .آیا حقــوق مجزایی بــرای این افراد
پرداخــت میشــود؟ جــواب قطعــاً منفی
نخواهد بود! شــهرداری تهران بنا بر آنچه

سایت الف

دیــروز شــهرداری تهــران در اقدامــی
جسورانه،باانتشارلیستبلندباالیحقوق
بگیران تمام وقتــش ( ۶۵هزار و  ۹۳۰نفر)
در «ســامانه شــفافیت» ،به شفافســازی
عملکرد ســازمانها ،یعنــی مطالبه مورد
انتظــار شــهروندان ،پاســخ مثبــت داد تــا
نامش به عنوان نخســتین نهاد عمومی و
حتی یک گام جلوتر از سازمانهای دولتی،
در ایــن اتفــاق مبارک ،ثبت شــود .مصوبه
مدیریــت تعــارض منافــع در شــهرداری
تهــران و همچنیــن قانــون برنامــه ششــم
توسعه کشــور ،همه دســتگاههای اجرایی
موضــوع مــاده  ۵قانون خدمات کشــوری
را موظــف کــرده تــا حقــوق مدیــران خود
را منتشــر کننــد ،پیــش از ایــن البتــه حرف
و حدیثهــای زیــادی بــرای علنــی کردن
لیســت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران
مطرح شده بود ،اما واکنشهای اجتماعی
اجازه نداد تا سازمان یا نهادی در این زمینه

پیش قدم شــود .لیســت حقــوق و مزایای
کارکنانشهرداریالبتهتنهاموضوعینبود
که دیروز حاشیه ساز میشد ،انتشار لیست
بیپرده سفرهای خارجی برخی شوراییها
و مدیران شــهری هم شاید برای نخستین
بار ،مردم را نسبت به علنی کردن آنچه که
در پشــت پــرده مالی ســازمانها میگذرد،
امیــدوار کرد! امــا این تمام ماجــرا نبود ،در
این لیست که میزان حقوق همه معاونان
شــهردار بــه تفکیــک آمــده بــود ،باالترین
حقــوق  7میلیــون و  700هــزار تومــان و
پایینتریــن حقوق هــم  5میلیــون تومان
اعالم شــد .اگرچه در این لیســت اشارهای
به حقــوق شــهردار تهران نشــده بــود ،اما
چنــدی پیــش در جریــان بررســی الیحــه
بودجه سال  ،98حقوق شهردار با افزایش
 18درصدی نســبت به امسال 13 ،میلیون
تومــان اعالم شــد ،رقمی کــه البته منهای
 140میلیــون تومان مزایایی بــود که ظاهراً
در اختیار شــخص شــهردار قــرار میگیرد.
بــا ایــن حســاب ،پیــروز حناچی ،شــهردار
تهــران هماکنون ماهانه  9میلیــون تومان

حقوق دریافت میکند! بیشــترین حقوق
امــا بــا رقــم  7میلیــون و  700هــزار تومان
بــه معاونان شهرســازی و فنــی و عمرانی
شــهردار اختصــاص دارد و البتــه هنــوز
معلوم نیســت به چه دلیل رقم پرداختی
معــاون مالی و اقتصادی نامعلوم اســت!
انتشــار این لیست قطعاً یکی از مهمترین
اقدامــات ایــن دوره شــهرداری تهــران
محســوب میشــود ،امــا هنــوز بــا آنچه که
بــه عنــوان «شــفافیت» مطرح میشــود،
فاصلــه دارد .ســؤال اینجاســت چــرا تنهــا
حقــوق و مزایــای دائــم علنــی شــده و آیا
فیش حقوقی یک مدیر خالی از دیگر مزایا
است؟ بهاره آروین ،رئیس کمیته شفافیت
به این ســؤال اینگونه پاســخ داده است«:
مزایای غیرمستمر که شامل تعطیلکاری،
اضافهکاری ،پاداشهای  ۶ماهه و ...است،
بــه حقوق پایه افراد افزوده میشــود ،اما از
آنجاکهاینرقمهابهصورتماهیانهتغییر
میکنند،نمیتوانستیمرقمثابتیرامنتشر
کنیــم .البته پس از پایان ســال ،قرار اســت
مجموع دریافتی ســاالنه مدیران محاسبه

نام و نام خانوادگی

پستسازمانی

مبلغ حکم (به ریال)

هیــأت مدیــره فعالیــت میکننــد ،بــه جز
موارد مصــّرح در قانون نباید پولی بگیرند
و از ایــن نظر زمانی که مجموع دریافتیها
مشــخص شود ،میتوان دریافتی آنان را با
ضابطه چک کرد».

که ابراهیم شیخ معاون منابع انسانیاش
میگوید ماهانــه  720میلیارد تومان خرج
نگهداشــت و حقــوق و مزایــا میکند.بــا
اینهمــه باید پرســید« اگــر در پرداختها
تخلفی رخ داده باشــد ،آیا به صرف انتشار
یک لیست ،مسأله حل میشود؟!» آروین
از برخورد بــا دریافتیهای غیرقانونی خبر
داده و میگویــد «:در مصوبــه هــم آمــده
بویژه کســانی کــه چند جا به عنــوان عضو

 18ëëســفر خارجــی در کارنامــه مدیــران
شهری
ســامانه شــفافیت از  18ســفر خارجــی
مدیرانشهریوالبتهچندعضوشورایشهر
همپردهبرمیدارد!سفرهاییکهدرمقایسه
بــا ســالهای 94و 95بــه یــک ســوم کاهش
یافته اســت ،این ســفرها همگــی در حیطه
مأموریتهــای کاری تعریف شــده و به قول
آروین دستاوردهای خوبی هم داشته است.
همچــون ســفر محمد علــی نجفی بــه کره
جنوبیبرایتولیدانرژیاززباله!هزینهسفرها
امادرآیندهمنتشرخواهدشد.بلژیک،آلمان،
ترکیــه ،آفریقــای جنوبی ،اســپانیا ،روســیه،
اســترالیا ،ســوئیس ،ژاپن ،چین و جمهوری
آذربایجانازجملهکشورهایمنتشرشدهدر
اینلیستبودهاند.

یادداشت

امیر عباس نخعی
روزنامهنگار

جوانگرایی؛ واژهای که این روزها لقلقه زبانها شده ،نیازی فراموش شده است.
لــزوم توجــه به جوانــان در «گام دوم انقالب» ،بیش از گذشــته مــورد توجه قرار
گرفتــه اســت .پس از ایــن تأکید و توجــه بود که بســیاری از ارگانهــا و نهادها در
عین اســتقبال و حمایت از این رویکرد (کــه به تعبیر برخی قانون نیز تا به حال
نتوانســته آنرا به درســتی پیش ببرد) آن را سرلوحه شــعارهای خود قرار دادند.
حال در این شرایط که استقبالها فزونی گرفته باید توجه کنیم تا با سرعتی پیش
نرویم که از آن ســوی بام به زمین بیفتیم .مدتها بود که سیســتم مدیریتی در
ایران بویژه در سطوح عالی همچون انتخاب وزرا به دور بسته رسیده بود .در هر
دوره که رؤسای جمهور با رأی مردم تعیین و بر مسند کار مینشستند تعدادی
اســامی محدود در اختیار آنها بود و مردم نیز میدیدند که چهرهها فقط از این
وزارتخانــه بــه وزارتخانه دیگر میرونــد و یا وزیری از این دولــت به دولت دیگر.
در ســطوح میانی هم شــرایط بــه گونهای بود که بســیاری از مدیــران حتی پس
از بازنشســتگی تا ســالها بــه کار خود ادامــه میدادند .یک دلیل این امر شــاید
مشکالت امنیتی دوران اول انقالب و نگرانی از نفوذ ،جنگ یا دالیل دیگر بود که
این روند را توجیه میکرد .اما در عصر نوین که تحوالت به واسطه ارتباطات و در
کنار آن فناوری اطالعات همچون ســیل به پیش میرود آن دالیل تهی از معنا
شده است .از این رو توجه به جوانگرایی میتواند سدی در برابر این سیل باشد.
رونــد جوانگرایــی در سیســتم مدیریتی اگرچه هدفی مطلوب اســت امــا باید با
استانداردها و تجربه جهانی هم منطبق باشد .در هیچ کجای جهان نمیبینیم
(یا هیچ تجربه جهانی نشان نمیدهد) که فرماندهان عالیرتبه ،تصمیم سازان
حرفهای مثل مربیان فوتبال و برخی از رشــتههای ورزشــی سردبیران و مدیران
ارشد رسانهها از جوانان کم تجربه انتخاب شوند؛ اگر هم هستند در همان قیاس
جهانی تعدادشان زیاد نیست .اما در حوزههایی که به ارتباطات نوین و منطبق
بــا عصــر دیجیتال اســت ،محیط زیســت و یــا در حوزههای نمادین که نشــان از
تغییــر روشهــا و اهداف بهصــورت بنیادین دارد حتی در ســطح اداره دولتها
در بزنگاهها از چهرهای سمبلیک و جوان استفاده میشود (اگرچه در کشورهای
توسعه یافته به دلیل وجود فضای مناسب رشد و توسعه ،جوانان خود فرصت
کافــی بــرای راه انــدازی کســب و کارهــای بســیار موفــق در ســطح بینالمللی و
مدیریت آن را دارند).
بنابرایــن در بحــث جوانگرایــی بایــد به ایــن نکته توجه شــود که هــدف غایی و
نهایی دیدن و بهرهگیری صحیح از اندیشــهها و نگاه امروزی جوانان به مســائل
و مشــکالت است که درطول سالیان گذشته درعرصه مدیریتی و تصمیمسازی
کشور و سمتهای مدیریتی به این نکته توجه نشده و از اندیشه هایشان بهرهای
برده نشده است .جوانان مدتهاست آنطور که باید دیده نشدهاند پس باید به
آنها فرصت داد تا اندیشــهها و نگاهشــان موتور محرکه جامعه باشد .صد البته
این به معنای آن نیســت که هرجا و در هرنقش مدیریتی اگر الزماً یک جوان را
گذاشــتیم موفق خواهیم بــود ،خیر! بحث جوانگرایی را نبایــد به بیراهه ببریم.
برخی از مدیران ارشــد و وزرا برای افزایش آمارها بدون توجه به نیاز و شــرایط،
صرفــاً شــعار جوانگرایــی را مــورد توجــه قــرار میدهنــد و در انتخاب مشــاوران
و مدیــران جــوان مســابقه بــه راه انداختهانــد و این خــود در پارهای از مــوارد به
نتیجه درست نمیرســد .به عنوان مثال به جای انتخاب جوانان در بخشهای
مدیریتی میانی یا حتی کالن در جایگاه مناسب برخی مشاوران خود را از جوانان
انتخاب میکنند در صورتی که مشــاور عالوه بــر دانش الزم معموالً باید تجربه
کافی داشــته و ســرد و گرم کشیده شرایط باشد .از این دست مثالها بسیار است
اما شــاید یکی از نکات مهــم در این باره پرهیز از ژن خوبگرایی اســت.پدیدهای
کــه برخی از مســئوالن زمینههای مناســب و کافی بــرای آن دارنــد و جوانگرایی
میتوانــد راه را بــرای اســتفاده از آقازادهها بــه بهانه جوانگرایی بــاز نماید و این
هشــداری اســت برای همه تا در شــرایطی که وضعیت کشــور فرصت آزمون و
خطا ندارد به گونهای گام برداریم تا به درســتی در عصر نوین از تجربه جوانان
بــرای پیشــبرد اوضاع کشــور بهره ببریم.امید اســت حــال که شــعار جوانگرایی
خوشــبختانه مورد توجه جــدی همگان قرار گرفته جوانانــی دقیق وبه وقت(به
قــول امروزیهــا آنالین)را انتخاب کنیم که راهگشــا باشــند در غیــر این صورت
صرف انتخاب چهره جوان کاری از پیش نمیبرد.

دستمزد کارگران به طور معقول افزایش یابد

وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفــت :کارگران پای انقالب
ایســتادهاند و همــه تــوان خود را بــه کار گرفتهایــم که جامعه
اخبـــار کارگری صدمه نبیند .به گزارش روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی محمد شــریعتمداری در
دیــدار با دبیران اجرایی خانه کارگر سراســر کشــور گفت :خانه کارگر یک تشــکل
صنفی اســت و عمده بار و زحمت ســازماندهی جامعه کارگری کشــور به عهده
این تشــکل بوده اســت .شــریعتمداری با تأکیــد بر اینکه دولت حساســیتهای
زیــادی بر ســر بحــث دســتمزد دارد ،گفت :ســهم دســتمزد در تولیــد صنعتی
کشــور  ۷.۹درصد آنهم به صورت دســت باالست؛ این عدد خیلی ناچیز است
و الزم اســت دســتمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیــدا کند .وی افزود:
بــا جامعه کارگری مدتها در ارتبــاط بودیم ،با مجموعههای صنفی نیز ارتباط
نزدیک داشتم .شریعتمداری اظهار داشت :نباید اجازه داد کسی تشکلها را در
کشور ضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم .این مسأله با تفکر اسالمی نیز سازگار
نیســت؛ ضــرورت دارد کــه تشــکلهای صنفی کارگــری در اســتانهای مختلف
داشــته باشیم .باید ســفت و سخت از ایجاد تشــکلها حمایت کنیم .یک نفر از
جامعه کارگری نباید بدون حمایت از تشکلهای کارگری ما باشد.

طرح دانشگاه عاری از دخانیات اجرا می شود

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از اجرای طرح دانشــگاه عــاری از دخانیات با
تالش معاونت دانشجویی وزارت علوم خبر داد.
منصــور غالمــی با بیان ایــن خبر به صداوســیما گفت :طرح دانشــگاه عــاریاز
دخانیات با تالش معاونت دانشجویی وزارت علوم پیگیری و اجرا میشود .این
طرح در تمام دانشــگاههای کشــور با همکاری تشــکلهای دانشجویی در غالب
یــک فضای فرهنگی و اجتماعی اجرا میشــود .در بخشهای اداری ،آموزشــی
و پژوهشــی دانشــگاه بــه هیــچ وجه مصــرف دخانیــات نداریــم اما طــرح برای
محیطهایی همچون خوابگاهها و فضاهای عمومی زمان استراحت دانشجویان
است و به نظر میرسد به جزبرخی موارد انگشت شمار طرح با قوت اجرا شود.

زیلوی ایران بهعنوان فرش سالمت در جهان شناخته میشود

رئیس منطقه آســیا و اقیانوســیه شورای جهانی صنایع دســتی با اشاره به اینکه
مردم میبد ،زیلو را نفس میکشند و به آن عشق میورزند ،گفت :زیلو بهعنوان
یک فرش ســامت در جهان شــناخته و معرفی شده اســت .به گزارش تسنیم،
غــدا هیجاوی در مراســم انتخاب میبد بهعنوان شــهر جهانی زیلــو که با حضور
علی اصغر مونســان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری برگزار شد ،اظهار کرد :الزمه توسعه میراث فرهنگی
همــکاری هنرمندان ،نخبگان و دولت اســت.وی آمــوزش زیلوبافی در مدارس
و دانشــگاهها را ضروری دانســت و بیان کرد :مســئوالن فرهنگــی و هنری باید با
اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصی بیش از پیش نســبت به نگهــداری از این
میــراث ارزشــمند اقــدام کنند.رئیس منطقه آســیا و اقیانوســیه شــورای جهانی
صنایــع دســتی افــزود :در تحقیقات بهدســتآمده به ما ثابت شــده که در میبد
تمام افراد زیلو را نفس کشــیده و به آن عشــق میورزند.این مســئول پیشــرفت
درســت و خالقیــت را از دیگــر ضرورتهای اجرایی در راســتای نگهداری از زیلو
عنــوان کــرد و ادامــه داد :زیلو بهعنوان یک فرش ســامت در جهان شــناخته و
معرفی شده است.

