
آسيب   اجتماعي شكاربان

گروه اجتماعي|در حالي كه دو هفته قبل و بعد از ورود 
اولين موج فراگير گرد و غبار عراقي و اردني در بيش از 22 
استان كشور، مسووالن سازمان هواشناسي اعالم كردند 
كه گرد و خاك برخاسته از كش��ورهاي عراق و اردن، تا 
مرداد امسال مهمان ايران خواهد بود، طي دو روز گذشته 
هواي بسياري از شهرهاي استان خوزستان كه وسيع ترين 
مرز مشترك با عراق را دارد، به دليل شدت توفان گرد و 
خاك، در وضعيت خطرناك ق��رار گرفت به گونه اي كه 
ديروز به دنبال تش��كيل كار گروه اضطرار آلودگي هوا، 
مدارس ابتدايي ۱2 شهر خوزستان )اهواز، حميديه، باوي، 
كارون، ماهشهر، اميديه، رامشير، شادگان، دشت آزادگان، 
هوي��زه، بهبهان و هنديجان( در نوب��ت صبح، تعطيل و 
اعالم ش��د كه كاركنان ادارات و دستگاه هاي دولتي كه 
داراي بيماري زمينه اي، قلبي و عروقي، آسم و انسدادي 
ريوي هستند مي توانند در محل كار حضور پيدا نكنند. 
طبق بررس��ي هاي »اعتماد«، تا عصر ديروز و به استناد 
آخرين اطالعات به روز رساني شده سامانه پايش كيفي 
هواي كشور، شاخص ذرات معلق كمتر از ۱0 ميكرون در 

شهرهاي بوشهر )398( دشتستان )۱7۱( گناوه )320( 
و خورموج )۱68( در استان بوشهر، اهواز )30۱( بهبهان 

)277( شوشتر )۱92( ماهش��هر )339( شوش )۱54( 
رامهرمز )4۱8( در اس��تان خوزس��تان به دليل گذر از 

مرز ۱5۱ تا 500، در وضعيت ناسالم براي تمام گروه ها، 
خيلي ناس��الم و خطرناك قرار گرفت ك��ه در اين ميان، 
هواي شهرهاي بوشهر، گناوه، اهواز، ماهشهر و رامهرمز 
در وضعيت خطرناك قرار داش��ت.  مدير روابط عمومي 
اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان هم ظهر ديروز 
خبر داد كه تا پيش از ظهر سه شنبه، شاخص كيفي هواي 
شهرهاي اميديه )500( رامشير )4۱8( ماهشهر )4۱6( و 
اهواز )338( در وضعيت خطرناك قرار داشته و به همين 
سبب، اداره كل هواشناسي خوزستان براي روزهاي پيش 
رو هم هشدار سطح نارنجي صادر كرد. اين وضعيت براي 
جنوبي ترين استان كشور در حالي بود كه دو روز قبل )5 
ارديبهشت( غلظت خاك در شهر اهواز تا 22 برابر حد مجاز 
نيز رسيد كه البته از جمله هشدارهاي سازمان هواشناسي 
هم بود چنانكه همان روز، س��ازمان هواشناسي هشدار 
داد در بازه زماني 5 تا 7 ارديبهش��ت، توده گرد و غبار به 
غرب و جنوب كش��ور وارد خواهد شد و كيفيت هوا را در 
استان هاي خوزستان، بوشهر، ايالم، لرستان، كردستان، 
نيمه غربي فارس، كرمانشاه و بوشهر كاهش خواهد داد. 

كارگران شهرداري سي سخت در دومين روز از هفته 
كارگ��ر از بازرس��ي وزارت كار درخواس��ت كردند به 
وضعيت پرداخت ۱5 ماه مطالب��ات عقب افتاده آنها 

رسيدگي كند.
تعدادي از كارگران ش��هرداري سي سخت در استان 
كهگيلويه و بويراحمد در تماس با خبرنگار ايلنا گفتند: 
در دومي��ن روز از هفته كارگر از بازرس��ان وزارت كار 
درخواست داريم با سفر به سي سخت به وضعيت ۱5 

ماه مطالبات معوقه ما رسيدگي كنند.
يكي از كارگران با بيان اينكه بايد صداي ما ش��نيده 

ش��ود و روز كارگر بهترين زمان براي شنيدن صداي 
كارگران است، با انتقاد از بي توجهي مسووالن استاني 
گفت: ۱5ماه حقوق )با احتس��اب فروردين ماه سال 
جاري( و عيدي سال گذشته را از شهرداري طلبكاريم. 
شهرداري قبل از سال نو حدود يك ميليون تومان به 
حساب حدود 80كارگر به صورت علي الحساب واريز 
كرد و با وجود وعده هاي زياد براي پرداخت چندين 
ماه حقوق ديگر، هنوز هيچ خبري از پرداخت نيست و 
عيدي و پاداش هم پرداخت نشده است.شرايط زندگي 
كارگران ش��هرداري منطقه زلزله زده سي سخت به 

دليل  عدم پرداخت حقوق، عيدي و بيمه اسفبار است 
و از اين بابت جا دارد وزارت كار؛ بازرسان خود را روانه 
شهرداري سي س��خت كند.بايد مشخص شود تا چه 
زماني معوق��ات مزدي كارگران پرداخت مي ش��ود، 
شهرداري سي سخت تقريبا هرچند ماه يك بار، يك 
ماه حقوق ك��ه آن هم مربوط به حقوق و دس��تمزد 
حداقلي سال 99 مي شود را به صورت علي الحساب 
بدون پرداخت اضافه كاري به حساب كارگران واريز 
مي كند؛ انتظار داريم ش��هرداري با كنار گذاش��تن 
مطالبات قديمي )كه به يك ماه حقوق اس��فند سال 

99 و۱2 ماه حقوق س��ال جاري ۱400 و همچنين 
يك ماه حق��وق فروردين ۱40۱مربوط مي ش��ود( 
مطالبات مزدي كارگران را بر اس��اس مصوبه مزدي 
س��ال ۱40۱ پرداخت كند تا بدين ترتيب وضعيت 
معيشتي كارگران اين مجموعه تا حدودي بهبود پيدا 
كند. ما كارگران براي تامين هزينه هاي زندگي خود و 
خانواده هاي مان كار مي كنيم و اين هزينه ها با دريافت 
حقوق تامين مي شود و چنانچه يك ماه حقوق به ما 
داده نشود، تمام بخش هاي زندگي لنگ مي زند چه 

برسد به زماني كه ۱5 ماه حقوق مان به تاخير بيفتد.
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وقتي كه به گذشته نگاه مي كنم و 
به تنوع كارهايي كه انجام داده ام 
فكر مي كنم خوشبختي را حس 
مي كنم. يك ضرب المثل انگليسي 
مي گويد: خوشبختي عبارت است 
از دوس��ت داشتن كس��ي، كاري 
كه دوس��ت داري انجام بدي و در 
انتظار وقايع خوش آينده باش��ي. اين بار تلفن زنگ زد از 
اصفهان، جمعي از طراحان مد از من درخواست كردند كه 
در همايش آنان شركت كنم. خدايا من براي مديست ها 
چه مي توانستم بكنم، يا چه بگويم؟ به هر حال رفتم. سالن 
پر بود از زيبارويان بس��يار خوش پوش. بايد رابطه اي بين 
محيط زيست و مد و زيبايي وجود داشته باشد ولي رابطه اي 
وجود دارد؟ البته كه هست. گياهان و جانوران در فصل زاد 
و ولد خود را مي آرايند و زيبا مي كنند. تمام گل هاي عالم 
در فصل زاد و ولد شكوفا مي شوند و پرندگان نيز با درآوردن 
پرهاي زينتي خود را مي آرايند تا به نظر جفت زيبا جلوه 
كنند. همچنين نغمه خواني پرندگان، يا آواهاي عاشقانه 
انواع پستانداران، همه در فصل زاد و ولد اتفاق مي افتد. در 
اين فصل نهنگ ها نغمه هاي عاشقانه اي سر مي دهند كه 
بلبل بايد از آنها درس بگيرد. چند نصيحت از نس��ل هاي 
گذشته عرض كردم، مادربزرگ و مادر مادربزرگ، خيلي 
پس��نديدند، مثال اينكه ببين چي م��ده، ببين چي بهت 
مياد، يا اينكه وقتي كه مي خواي خريد كني، ببين به كمد 
لباس هات مي خوره يا نه؟ چون شما لباس كه مي خريد با 
مجموعه لباس هايي كه دراختيار داريد به هم جور هستند؟ 
و يك انتقاد ؛ چرا جوراب هاي مردانه ما همگي سياه يا سفيد 
هستند؟ جوراب هاي رنگي را چرا طراحي نمي كنيد؟ و اينكه 
كرونا يك بوم نقاشي به نام ماسك براي طراحان مد ايجاد 
كرده چرا از آن استفاده نمي كنيد. نقش خال، لبخند، پيام 

شادكننده، همه جا مي شوند . 

هر چند عناصر اصلي در خبر يعني كجا، كي، چه كسي، 
چگونه و چرا در بس��تر ارزش ها به نمايش بهتري از خبر 
در اين س��بك وارد مي ش��وند . در واقع روزنامه نگاري در 
رس��انه هاي نوين كه برگرفته از گزيده گويي و نقطه زني 
است، سبك نگارشش با تحولي چشمگير روبه رو شده و 
روزنامه نگار را به سوي نقطه كانوني خبر در جهت سرعت 
انتشار هدايت مي كند! اين رس��انه ها با توجه به كيفيت 
مخاط��ب و پردازش اخب��ار نوعي از خبرنويس��ي را رايج 
كرده اند كه از حاش��يه به دور باشد و بتواند اصل مطلب را 
در كالم اول به مخاطب انتقال دهد .  اصوال در سبك هرم 
وارونه قاعده هرم حاوي جذاب ترين و در بسياري از مواقع، 
حاوي مهم ترين بخش خبر است و نوك آن يعني بخش 
انتهايي، حاوي بي اهميت ترين بخش هاي ماجراس��ت. 
در واقع در س��بك هرم وارونه مطالب ب��ا توجه به ميزان 
اهميت آنها از باال به پايين تنظيم مي شوند. با اين نگاه به 
نظر مي رسد مساله خبرنويسي در رسانه هاي نوين نوعي 
تاييد و تاكيد و بازگشت به اين سبك است هرچند كه هنوز 
در بستر روزنامه نگاري س��نتي اين سبك مورد استفاده 
اس��ت، اما تولد س��بك هاي ديگر نظير: سناريونويسي، 
تاريخي و پايان شگفت انگيز تا حدودي حيات اين نگارش 
را با دشواري همراه كرده است! اما تولد رسانه هاي جديد 
و رشد روزنامه نگاري نوين بر مبناي ابزار نوين و مشاركت 
مردم در اتصال به اين رسانه ها در قالب شبكه هاي اجتماعي 
بس��تري جديد را براي فعال س��ازي اين سبك در عرصه 
روزنامه نگاري وارد كرد با اين تفاوت كه مردمي تر و فراگير تر 
شده است . به مشاركت آمدن شهروندان در امر خبرنويسي 
و خبرنگاري تحت عنوان ش��هروند خبرنگار و... منجر به 
ايجاد نوعي تبادل سبك و شيوه ميان خبرنگاران حرفه اي 
و شهروندان شد تا آموزه هاي حرفه اي گري بتواند در بستر 
تعامل و كنش ارتباطي با گروه ديگري كه در گذشته تنها 
شنونده يا بيننده خبر بودند، نسبت به بازآرايي شيوه هاي 
خبردهي اقدام كنند . خبرنويسي نوين در بستر تعامل معنا 
گرفته و امروزه حتي روزنامه هاي چاپي، صدا و سيما و... با 
ايجاد خط ارتباطي با مخاطبان سعي در معنا كردن رابطه 
تعاملي دارند، اما هيچ كدام به اندازه مشاركتي كه مردم در 
رسانه هاي نوين و شبكه هاي اجتماعي در ارسال و توليد 
خبر دارند، نتوانسته شكل بگيرد . با اين نگاه به نظر مي رسد 
بستر ايجاد شده در خبرنويسي نوين در تعامل با دو رويكرد 
است؛ نخست حرفه اي ساختن خبرنويسي و ارسال خبر از 
سوي شهروند خبرنگاران با مفاهيمي چون سواد رسانه اي 
و حقيقت گويي و مستندگويي و سبك نگاري خبري و دوم 
اينكه روزنامه نگاران با اتصال به مفاهيم حرفه اي نسبت 
به نگارش مردم گرايانه در كوتاه نويسي و گزيده نويسي از 
به دراز كشاندن اصل خبر ارتباط تعاملي را به شهروندان 
تقويت كنند .در اين ميان بس��تر اصلي براي شكل گيري 
اين مهم اعتماد متقابل اس��ت و روزنامه نگاران با توجه به 
تجارب مس��تندگويي قادرند به منابع خبري ويژه در اين 

رسانه ها مبدل شوند .

گروه اجتماعي| بر اساس اعالم معاونت رفاه وزارت 
تعاون، از مجموع 24 ميليون و 90۱ هزار و 696 خانوار 
ايراني يارانه بگير، 38 درصد فقير، 55 درصد متوسط و 

7 درصد برخوردار محسوب مي شوند. 
وزارت تع��اون در گزارش »دس��ته بندي معيش��تي 
خانوارهاي ايراني بر اس��اس پاي��گاه اطالعات رفاهي 
ايرانيان« اعالم كرد: »در پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان، 
اطالع��ات درآمدي و معيش��تي از جمعي��ت 77.4 
ميليون نفر يارانه بگير در كش��ور جمع آوري شده كه 
در دس��ته بندي خانوارها، براساس وضعيت درآمدي 
به سه گروه فقير، متوسط و برخوردار تقسيم شده اند. 
طبق اين دسته بندي، 9.4 ميليون خانوار يارانه بگير 
كشور، فقيرند و 55 درصد در طبقه متوسط درآمدي 
قرار مي گيرند. طبق اين گزارش، خانوارهاي فقير، بايد 
دو شرط از سه ش��رط، بودن در پنج دهك اول، تحت 
پوش��ش نهاد حمايتي بودن و فاقد درآمد ثابت بودن 
را داشته باشند كه طبق اين گزارش، تنها 30 درصد 
)2.8 ميليون خانوار( خانوارهاي فقير تحت پوش��ش 
نهادهاي حمايتي هس��تند و 70 درصد )6.6 ميليون 
خان��وار( از كل خانوارهاي فقير از پوش��ش نهادهاي 
حمايتي محرومند اما در مجموع، اين خانوارها حدود 
9.3 ميليون خانوار را در كش��ور تش��كيل مي دهند. 
عالوه بر اين، در مجم��وع تعداد ۱3،9 ميليون خانوار 
در طبقه متوسط قرار دارند كه براساس نوع شغل آنها، 
به پنج دسته شامل كاركنان و مستمري بگيران دولت 
)2،2 ميليون خان��وار، ۱5،8 درصد از كل خانوارهاي 
متوس��ط( كارگران و مش��اغل خصوصي )6 ميليون 
خان��وار، 43،3 درص��د از كل خانوارهاي متوس��ط( 
بازنشستگان )2،4 ميليون خانوار، ۱7،3 درصد از كل 
خانوارهاي متوسط( فاقدين درآمد ثابت )3 ميليون 
خانوار، 2۱،7 درصد از كل خانوارهاي متوسط( و تحت 
پوشش نهادهاي حمايتي )277 هزار خانوار، 2 درصد 
از كل خانوارهاي متوسط( تقسيم مي شوند. طبق اين 
دس��ته بندي همچنين، خانوارهاي يارانه بگير دهك 
دهم در گ��روه خانوارهاي برخوردار قرار گرفته اند كه 
اين خانوارها به دو دسته كارمندان دولت )327 هزار 
خانوار و ۱9 درص��د از كل خانواره��اي برخوردار( و 
غيركارمندان دولت )۱،3 ميليون خانوار و 8۱ درصد 
از كل خانوارهاي برخوردار( تقس��يم مي ش��وند. در 
حالي كه دهك بندي در پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان، 
براساس شاخص هايي چون دارايي ها، حقوق، بيمه، 
س��فر خارجي، مالكي��ت خودرو و من��زل و ميانگين 
واريز س��االنه به حساب سرپرس��ت و اعضاي خانوار 
در س��ال هاي 95 ت��ا 98، تراكنش خري��د بانكي در 
سال هاي 98 و 99 انجام گرفته و براساس آن، جمعيت 
يارانه بگيرها به ۱0 قس��مت تقسيم شده، دهك اول 
۱0 درصد جمعيتي است كه كمترين برخورداري از 
شاخص هاي فوق را داش��ته و دهك دهم، ۱0 درصد 
جمعيتي است كه باالترين برخورداري را داشته است. 
طبق اين گزارش، از مجموع 24 ميليون و 90۱ هزار 
و 696 خانوار ايران��ي يارانه بگير، 38 درصد فقير، 55 

درصد متوسط و 7 درصد برخوردار هستند.«

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
اكنون ۱4.87 درصد دانش آموزان ما در رشته رياضي 
تحصيل مي كنند، در حالي كه علوم پايه زيرساخت هاي 
علمي و فني كشور را فراهم مي كند و اگر برنامه ريزي 
الزم براي افزايش توجه به اين رشته را نداشته باشيم 
در آينده با مشكالتي مواجه خواهيم شد، رشته رياضي 
برخي دبيرس��تان ها به علت عدم تقاضا تعطيل شده 

است كه بايد براي آن چاره انديشي كنيم.

منابع كارگري از فوت كارگر ابهري كه 25 فروردين ماه بر 
اثر برق گرفتگي به  شدت زخمي شده بود، خبر دادند. به 
گزارش ايلنا، منابع كارگري گفتند: كارگر يكي از كارخانه 
فوالدي ابهر واقع در شهرك صنعتي كه 25 فروردين ماه 
سال جاري بر اثر برق گرفتگي دچار جراحات و سوختگي 
شده بود، بعد از گذش��ت حدود ۱0 روز جان باخت. طبق 
اظهارت كارگران، از قرار معل��وم در روز حادثه برق اصلي 
كارخانه قطع بوده و يك باره جريان برق در مدار پست قرار 
مي گيرد. طبق اظهارات يكي از كارگران؛ پيكر اين كارگر 
بعد از وقوع حادثه  به  بيمارستان سوانح سوختگي شهيد 
مطهري تهران انتقال مي يابد كه درنهايت روز گذشته جان 

خود را از دست داد.

گروه اجتماعي| درمانگران اعتياد نسبت به ابالغيه 
توزيع داروهاي خاص در داروخانه ها اعتراض كردند.

به گزارش ايلنا، تعدادي از درمانگران اعتياد كشور در 
اعتراض به اقدام س��ازمان غذا و دارو مبني بر توزيع و 
عرضه داروهاي مخدر و تحت كنترل در داروخانه ها و 
مداخله غيرعلمي و بدون رعايت اصول، در مقابل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر تجمع كردند. افراد شركت كننده 
در اين تجمع، ابالغيه فوق را كامال مخالف با مصوبات 
و ابالغيه هاي نهادهاي باالدستي مبني بر ممنوعيت 
مطل��ق عرضه داروه��اي آگونيس��ت در داروخانه ها 
دانستند و اعتراض شديد خود را به اقدامات فراقانوني 
س��ازمان غذا و دارو اعالم داشتند؛ آنها معتقدند اين 
ابالغيه، موجب بروز آس��يب هاي فراوان مي ش��ود.  
معترضان بيانيه اي نيز خطاب به وزارت بهداشت قرائت 
كردند كه در آن خواسته شده بود به درمانگران احترام 
گذاشته شود و از دامن زدن به سياست هاي غلطي كه 
مي تواند موجب گس��ترش موج اعتياد و آسيب هاي 
اجتماعي شود، جلوگيري كنند. تجمع اعتراضي اخير 
به صورت خودجوش ش��كل گرف��ت و در جريان اين 
اعتراض صنفي؛ كانون سراسري انجمن هاي صنفي 
مراكز درمان س��وء مصرف مواد به مح��ض اطالع، از 
جمعيت خواست كه متفرق شوند و اعالم كرد كانون از 
مسير گفت وگو مشكالت را حل خواهد كرد. به دنبال 
برگزاري اين تجمع اعتراضي، علي غالمي، دبير كانون 
سراس��ري انجمن هاي صنفي مراكز سرپايي درمان 
اعتياد كشور ضمن تاييد علت برگزاري تجمع، تاكيد 

كرد كه »كانون« با اين تجمع مخالف بوده است.

خاطرات  سفر و حضر )196 (

روزنامه نگاري نوين نگاهي 
دوباره به خط خبري هرم وارونه 

و دوري از سناريونويسي 

طبق آخرين اعالم وزارت تعاون و در نتايج 
دسته بندي معيشتي خانوارهاي ايراني 

تعطيلي رشته »رياضي« برخي 
دبيرستان ها به دليل عدم تقاضا

كارگر مصدوم كارخانه فوالد 
»شهرك صنعتي ابهر« جان باخت

تجمع درمانگران اعتياد كشور
مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر
 سالمت و امنيت كشور را

 به بازي نگيريد!

38 درصد خانوارهاي كشور، »فقير« 
و ۵۵ درصد »طبقه متوسط« هستند

جوابيه

گروه اجتماع�ي| وقت��ي در تاريخ 60 س��ال اخير و 
درباره پيشينه واحدها و نهادهاي پررونق و زبانزد كشور 
جست وجو كنيد، قطعا ش��ركت هواپيمايي »ايران اير« 
در اي��ن فهرس��ت قرار دارد اما از 6 س��ال قبل، س��قوط 
نقدينگي و سرمايه صندوق بازنشستگي متعلق به اين 
ش��ركت هواپيمايي در حدي بوده كه از پرداخت حقوق 
بازنشستگان وابس��ته خود هم ناتوان شده و طي 6 سال 
گذشته، بازنشستگان هما كه تعدادشان حدود ۱3 هزار 
نفر )از مجموع 23 هزار كارمند( برآورد مي ش��ود، بارها 
در مقابل س��اختمان مجلس، وزارت راه، سازمان برنامه 
و بودجه، دفتر ش��ركت هواپيمايي ايران اير، وزارت راه و 
صندوق بازنشستگي كشوري تجمع كرده اند تا بتوانند 
حقوق معوقه خ��ود را دريافت كنن��د. مهم ترين دليل 
اعتراضات طي 6 سال گذشته، تعويق چند ماهه حقوق 
بازنشستگان اين شركت هواپيمايي بوده كه سال گذشته 
هم اين اعتراضات به اوج رسيد چنانكه طي سال ۱400، 
بازنشس��تگان معترض بارها اعتراض خياباني داشتند. 
در نهايت، نيمه دوم سال گذشته و در ايام تقديم اليحه 
بودجه ۱40۱، دولت براي نجات ش��ركت هاي زيانده از 
ورشكستگي و انحالل، تصميم گرفت در اليحه بودجه اين 
شركت ها را به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار كند 
كه شركت هواپيمايي ايران اير هم در فهرست واگذاري ها 

قرار داشت. 
در حالي كه از تش��كيل صندوق بازنشستگي و وظيفه 
كاركن��ان هما حدود 20 س��ال مي گ��ذرد و معترضان 
تاكيد دارند كه اين صندوق خصوصي، با سرمايه گذاري 
بازنشستگان »هما« شكل گرفته و قابل واگذاري به غير 
نيست، در متن اليحه بودجه، تصميم دولت چنين تصريح 
شده بود: »موسسه صندوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با كليه وظايف، 
اختيارات، تعهدات و دارايي ه��ا از جمله اموال منقول و 
غيرمنقول، س��هام، امتيازات، موجودي اسناد و اوراق و 

ساير حقوق ظرف مدت ماه از تاريخ تصويب به صندوق 
بازنشستگي كشوري واگذار مي شود.«

بعد از علني ش��دن تصميم دولت، اعت��راض جمعي از 
بازنشستگان »هما« به اين تصميم، به پياده روهاي خيابان 
بهارستان رسيد كه معترضان با تاكيد بر غيرشرعي بودن 
واگذاري صندوق به استناد فتاواي امام خميني)ره( و ديگر 
مراجع عظام و همچنين، غيرقانوني بودن اين واگذاري 
از طريق قانون  ساالنه بودجه، خواستار ملغي شدن اين 

تصميم دولت توسط نمايندگان مجلس شدند. 
ديروز، آخرين نوبت اين تجمع اعتراضي بود و اين بار هم، 
ده ها بازنشسته »ايران اير« مقابل دفتر مركزي اين شركت 
هواپيمايي در ورودي فرودگاه مهرآباد تهران جمع شدند 
تا مخالفت خود را با واگذاري يكي از برندهاي هوايي جهان 
به صندوق بازنشستگي اعالم كنند در حالي كه معترضان 
معتقدند ترفند دولت طي 6 سال گذشته، تعويق پرداخت 
حقوق ها براي راضي كردن معترض��ان به واگذاري اين 

صندوق به صندوق بازنشستگي كشوري بوده است. 
به گفته معترضان، از آنجا كه صندوق بازنشستگي هما، 
از پرداختي كاركنان در دوران اشتغال تشكيل شده، 
اموال و دارايي آن غيردولتي و شخصي محسوب شده 
و انتقال آن بدون رضايت صاحبان اصلي، غيرقانوني 
اس��ت. اعتراضات معترضان در حالي بود كه به گفته 
شركت كنندگان در اين تجمع، اين ماه هم پرداخت 
حقوق بازنشس��تگان »هما« به تعويق افتاد و تا روز 6 

ارديبهشت حقوق ماه فروردين پرداخت نشده بود. 

بزرگ ترين شركت هواپيمايي خاورميانه به چه 
حال و روزي رسيد؟

طبق توضيحات منابع خبري و اطالع رس��اني، شركت 
هواپيمايي »ايران اير« كه در ابتداي تاس��يس در سال 
۱342، با نام »ش��ركت هواپيمايي ملي ايران« به مردم 
معرفي و جامعه جهاني و صنعت هوايي دنيا معرفي شد، 

با بيش از 60 سال سابقه فعاليت و بيش از ۱0 هزار كارمند، 
هم اكنون يكي از قديمي ترين شركت هاي هواپيمايي 
در منطقه خاورميانه اس��ت كه از 5 فرودگاه بين المللي 
كشور- مهرآباد تهران، شهيد هاشمي نژاد مشهد، شهيد 
دستغيب شيراز، شهيد بهشتي اصفهان و شهيد مدني 
تبريز - به بيش از 60 مقصد داخلي و خارجي پرواز دارد. 
طبق اعالم منابع خبري و اطالع رساني، 8 سال قبل تعداد 
ناوگان اين شركت هواپيمايي حدود 26 فروند بوده در 
حالي كه سرمايه اوليه براي خريد 25 فروند هواپيماي 
ايران اير )۱28 هزار و ۱5۱ دالر( س��ال ۱3۱8 به دنبال 
دستور رضا ش��اه براي تشكيل باشگاه هوانوردي ملي با 
سرمايه مردم، جمع آوري ش��د و همان زمان، زميني با 
وسعت يك ميليون و 400 هزار متر مربع هم براي ايجاد 
اولين فرودگاه ايران - فرودگاه مهرآباد تهران - اختصاص 
يافت. همان زمان حدود هزار نفر براي آموزش خلباني 
ثبت نام كردند كه تا س��ال ۱320 بيس��ت و ش��ش نفر 
آموزش ديدند. پايان سال ۱32۱، اين باشگاه هواپيمايي، 
۱2 خلبان و ۱8 مكانيس��ين و ۱2 هواپيماي آموزشي 
داش��ت. س��ال ۱32۱ رضا افشار )وزير پيش��ين راه( و 
غالمحسين ابتهاج )رييس بانك ملي ايران( اولين شركت 
هواپيمايي حامل پرچم ايران را با نام »ايرانيان ايرويز« 
تاسيس كردند و 5 اسفند سال ۱340، دو شركت ايرانيان 
ايرويز و پرشين ايرس��رويس در يكديگر ادغام شدند و 
ش��ركت هواپيمايي ملي ايران )هما(، با نام بين المللي 
ايران اير )IRAN AIR( تاسيس شد كه از فروردين ماه 

سال ۱34۱ فعاليت هاي خود را آغاز كرد و سال ۱342 
به عضويت كامل ياتا درآمد. لوگوي ايران اير، اقتباس از 
پرنده اسطوره اي »هما« در تخت جمشيد است كه سال 
۱340 توسط ادوارد زهرابيان طراحي شد. )لوگوي ايران 
اير، سال ۱392، توسط آژانس خبري حمل ونقل هوايي 
SKIFT در فهرست 30 لوگوي برتر شركت هاي هوايي 
دنيا قرار گرفت كه به دليل جذابيت، سادگي و رسا بودن 
پيام، به عنوان برترين لوگوي ش��ركت هاي هواپيمايي 
جهان انتخاب ش��د.( در س��ال هاي پاياني دهه ۱350، 
هواپيمايي ملي ايران رو به رشدترين شركت هواپيمايي 
جهان به ش��مار مي رف��ت و در فهرس��ت ايمن ترين، 
مدرن ترين و پردرآمدترين شركت هاي هواپيمايي دنيا 
قرار داش��ت. پس از بهمن ۱357، عالوه بر توقف خريد 
هواپيما، بسياري از مقاصد پروازي اين شركت هواپيمايي 
به داليل سياسي تعطيل شد و در نهايت سال ۱360، نام 
رسمي شركت به »هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران« 
تغيير يافت. به دنبال راه اندازي شركت هاي هواپيمايي 
خصوصي در ايران، جايگاه انحصاري »ايران اير« به طور 
كامل دچار آسيب و تغيير شد و حاال، ايران اير كه همچون 
ساير شركت هاي هواپيمايي كشور، متاثر از تحريم هاي 
اقتصادي تحميل شده بر كشور است، با ناوگاني فرسوده 
و قديمي و با عمر متوس��ط 22 س��ال به كار خود ادامه 
مي ده��د و امروز، با حدود 50 مقصد پ��روازي داخلي و 
بين المللي، يك شركت هواپيمايي درجه دو در منطقه 

خاورميانه محسوب مي شود. 

واگذاري ثروتمندترين شركت  هواپيمايي كشور
به صندوق بازنشستگي به دليل زيانده بودن 

تجمع اعتراضي بازنشستگان »هما« 

4 شهر استان در وضعيت خطرناك هستند 

بال هايي كه شكست يا چيده شد؟

خوزستان در صدر استان هاي داراي هواي آلوده به گرد وغبار 

درخواست كارگران شهرداري سي سخت براي ۱۵ ماه حقوق معوق 

حقوق  شهروندي

آب و هوا

كارگري

مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سالم و احترام

با عنايت به گزارش منتش��ر ش��ده در آن روزنامه به 
ش��ماره خبر ۱839۱0 در تاري��خ ۱40۱/2/4 تحت 
عنوان »نردبان معيوب رفاهيات كارمندي/ اختالف 
45 برابري دريافتي كارمندان ستادي و استاني سازمان 
بهزيستي كشور« خواهشمند است دستور فرماييد 
براب��ر ماده 23 قانون مطبوعات جوابيه اين س��ازمان 
)پيوست( با هدف تنوير افكار عمومي در همان صفحه 

و جايگاه منتشر شود.
پيشاپيش از همكاري جنابعالي كمال تشكر را داريم.

احسان جعفري
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل

تفاوت فاحش پرداخت رفاهيات بين كاركنان 
سازمان بهزيستي كذب است

در پي انتشار مطلب خالف واقع تحت عنوان » نردبان 

معي��وب رفاهيات كارمن��دي/ اخت��الف 45 برابري 
دريافتي كارمندان ستادي و استاني سازمان بهزيستي 
كشور« در روزنامه اعتماد موارد ذيل جهت تنوير افكار 

عمومي به حضور ارسال مي شود.
- در گ��زارش مذكور تفاوت 45 براب��ري در رفاهيات 
كاركنان ستادي و استاني مطرح شده بيشتر به مزاح 
يا دروغ سال شبيه است تا يك گزارش رسانه اي، مگر 
اينكه با غ��رض ورزي و نگاه هاي سياس��ي و با هدف 

تخريب اذهان عمومي تدوين شده باشد.
- اين گزارش كذب صرفا با اسناد جعلي و نقل قول هاي 
غير مستند و تاييد نشده و بدون اطالع از مسائل مالي و 
عدم بهره گيري از مشاوره هاي تخصصي نگارش شده 
كه كاري غير حرفه اي و خالف اصل صحت و شفافيت 
در حرفه روزنامه نگاري است و به شدت از سوي سازمان 

بهزيستي كشور تكذيب مي شود.
- اعتب��ارات مربوط به كاركنان خدوم بهزيس��تي 
استان هاي كشور از محل نظام بودجه استاني تامين 

مي شود و ستاد سازمان بهزيستي كشور نقشي در 
تعيين ميزان مزاياي پرسنل استاني ندارد و سازمان 
برنامه و بودجه هر اس��تان بر اس��اس اعتبارات در 
اختيار نس��بت به توزيع منابع بين دستگاه ها اقدام 
مي نمايد. ش��ايان ذكر اس��ت با توجه به حجم كار، 
گس��تردگي، تنوع و س��ختي فعاليت هاي سازمان 
بهزيس��تي، دريافتي همكاران خدوم اين سازمان 
بسيار پايين بوده و نيازمند اصالح حقوق و افزايش 
در قالب فوق العاده خاص و فوق العاده س��ختي كار 
و فوق الع��اده ويژه اس��ت كه ح��وزه تخصصي در 
حال پيگي��ري موضوع از طريق س��ازمان اداري و 

استخدامي است.
-  در راستاي حمايت از تالش هاي كاركنان استاني، 
ستاد سازمان بهزيستي كشور از محل منابع اعتبارات 
ملي جهت ترميم بخشي از دريافتي پرسنل استاني در 
حدود تخصيص اعتبارات ماهيانه منابعي را به ادارات 
كل بهزيستي استان ها ابالغ مي كند. از سال گذشته 

عالوه بر پرداخت رفاهي ماهيانه به همكاران استان ها 
بيمه تكميلي كاركنان و خانواده هاي ايش��ان، بيمه 
اكمل بازنشستگان محترم و پرداخت دو مرحله رفاهي 
به بازنشستگان و همچنين بيمه عمر همه كاركنان 
س��ازمان بهزيستي كش��ور از طريق س��تاد سازمان 

بهزيستي كشور صورت گرفته است.
- در راس��تاي ايجاد ش��فافيت و عدال��ت محوري از 
بهمن ماه سال گذش��ته همه پرداخت هاي رفاهيات 
از محل اعتبارات ملي به كاركنان اس��تاني به صورت 
مس��تقيم از طريق س��تاد مركزي نيز اطالع رساني 

شده است.
- سازمان بهزيستي كشور ضمن رد كامل گزارش و 
اعالم خالف واقع بودن آن، پيگيري حقوقي موضوع 
را در محاكم قضايي با موضوع نشر اكاذيب و تشويش 
اذهان عمومي به ويژه همكاران خدوم اين س��ازمان 
در سراسر كشور حق خود مي داند و اقدامات الزم را 

صورت خواهد داد.

پاسخ به گزارش  نردبان معيوب رفاهيات كارمندي
در نامه روابط عمومي و امور بين الملل  سازمان بهزيستي كشور  به » اعتماد« آمده است

اسماعيل   كهرم

خبر

ادامه از صفحه اول

خبر كوتاه


