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مادر دختری در شورا

اصل خبر مربوط به هفته گذشته است. یکی از کانال های شهری 
فیــش حقوقی آذر مــاه دختر نرگس معدنی پور، رئیس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شــهر تهران را منتشر کرده و خواستار 
شفاف ســازی درخصوص این فیش شــده بود. دختر او که براساس 
اسناد منتشرشــده متولد یکم فروردین ماه سال ۸۰ است، در آذر ماه 
در مقابل ستون جمع پرداخت های حقوقش رقم ۳۳ میلیون تومان 
آمــده و در مقابل ســتون خالص پرداختی عــدد ۲۶ میلیون و ۳۴۰ 
هزار تومان. پس از مدتی ســکوت و پاســخ هایی که به نقل از منابع 
آگاه منتشر می شد، مشاور رسانه ای این عضو شورای شهر اعالم کرد 

همه چیز براساس عرف و قانون صورت گرفته است.
او حاشیه های ایجادشده را ناشی از ناآگاهی برخی از افراد نسبت 
به قوانین داخلی شورا و آیین نامه های جاری دانسته که باعث شده 
تا نوعی رفتار هیجانی که هیچ ســنخیتی با فضای حرفه ای رســانه 
ندارد، شکل بگیرد و اظهارنظرهایی یک جانبه و دور از واقعیت فضا 
را غبارآلود کند. به اعتقاد مشــاور رســانه این عضو شورا از سال ها 
پیش فضایی در اتمســفر رسانه ای مدیریت شــهری ایجاد شده که 
به هیچ عنوان مبتنی بر اصول حرفه ای رســانه و اطالع رسانی دقیق 
نیســت و همین موضوع باعث شده تا هرازچندگاهی برخی از افراد 
که خــود را دارای کانال های خبری می دانند، اقــدام به خودنمایی 
کرده و دســت به انتشــار اخباری بزنند که بخــش کوچکی از آنها 
درست است. او پس از تاختن به رسانه ها و کانال های خبری درباره 
دلیل حضور دختر این عضو در شــورا این گونه توضیح داده اســت: 
بر اســاس آیین نامه های داخلی شورای شــهر تهران هر نماینده با 
ورود به مجموعه شــورا می تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده 
را جذب کند که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشــد، هیچ منعی 
هم برای جذب این افــراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد. 
افراد به عنوان مســئول دفتر در هر کدام از دفاتر عالوه بر آشــنایی با 
اصــول دفتری و کامپیوتری، باید امین و بســیار قابل اعتماد باشــند. 
امانت داری و اعتماد رکن اصلی انتخاب افراد به عنوان مسئول دفتر 
است. دفاتر نمایندگان یکی از حساس ترین نقاط فعالیتی در شورای 
شهر به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است تا افرادی در این حوزه 
به کارگیری شوند که ضمن برخورداری از حفاظت گفتاری تمایلی به 
اســتفاده از جایگاه موجود برای رسیدن به مقاصد شخصی نداشته 

باشــند. به همین دلیل اعضای شورا همواره امین ترین و نزدیک ترین 
افراد به خود را برای مســئول دفتری انتخــاب می کردند و انتخاب 
افــرادی همچون اقوام و نزدیکان درجه یک اعضا در ادوار گذشــته 
به همین منظور بوده است. حضور دختر خانم معدنی پور در جایگاه 
مســئول دفتری موضوع جدید و خارج از قاعده و قانون نبوده است. 
حقوق پرداختی تمامی کارکنان در شورای شهر تهران براساس نظام 
اداری شــورا بوده و توسط امور اداری شورا نظارت و کنترل می شود. 
حقوق مســئولین دفاتر تمام اعضا به عنــوان نیروهای دبیرخانه نیز 
به صورت یکســان و براساس نظام اداری شوراســت و هیچ کدام از 

اعضای شورای شهر در این خصوص دخل و تصرفی ندارند.
اما این مشاوره رســانه ای درباره اضافه کار ۱۵۰ ساعته و تعطیل 
کاری شــش روزه این دختر دانشــجو ســخنی نگفــت. نکته ای که 
خبرگزاری مهر در گزارشــی به آن پرداخت و نوشــت:  در این فیش 
آمده این خانم مدت شش روز تعطیل کار داشته است اما در ماه آبان 
هیچ روز تعطیلی جز چهار جمعه وجود نداشــته و دو روز تعطیل 
کار اضافه تر در فیش وی نوشته شده است(که البته می تواند مربوط 
به دو روز کار در روزهای پنجشنبه باشد!). همچنین بر اساس فیش 
حقوقی صادره ۱۵۰ ساعت اضافه کار برای دارنده فیش لحاظ شده 
اســت، اگر بخواهیم میزان اضافه کار یک کارمند را محاسبه کنیم و 
ســاعت کار را مطابق با قانون در نظر بگیریم، متوجه می شــویم که 
این میزان اضافه کاری که در فیش حقوقی آمده حاکی از آن اســت 
که صاحب آن تمامی پنجشنبه های ماه را به مدت هشت ساعت سر 
کار رفته اســت و مابقی روزها نیز حداقل پنج ســاعت بیشتر و پس 
از ســاعت اداری یعنی تا ساعت ۲۱ در حال کار بوده است. با همین 
محاســبه اضافه کاری که در فیش حقوقی دختر رئیس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران لحاظ شده است، مبلغ 
هشت میلیون و ۶۵۳ هزار تومان تحت عنوان اضافه کاری و مبلغ دو 
میلیون و ۲۱۵ هزار تومان تحت عنوان تعطیل کاری به وی پرداخت 
شــده اســت. دارنده فیش مبلغ هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از 

کارفرمای خویش یعنی مادرش پاداش دریافت کرده است.
در فیش حقوقی این خانم عالوه بر پاداش، بهره وری و مزد گروه 
نیز لحاظ شده است؛ براساس آنچه در فیش حقوقی ذکر شده مبلغ 
دو میلیون و ۶۴۰ هزار تومان تحــت عنوان بهره وری و چهار میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومــان تحت عنوان مزد گروه برای یک ماه به این خانم 
پرداخت شــده و این به معنای آن اســت که برای دارنده فیش رتبه 

باالی کارمندی نیز در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی این سؤال ها را مطرح کرده است 
که چرا اعضای شورای شهر که با شعار مبارزه با رانت وارد ساختمان 
شورا شدند و حتی چندی پیش منتقد حضور داماد شهردار تهران در 
پست های مدیریتی بودند، امروز همان روش را انتخاب کرده و یکی 
از آنها دخترش را در پســتی به کار گرفته و مابقی اعضا نیز سکوت 
کردند؟ همچنین این عدد حقوق هیچ تناسبی با توانایی ها و جایگاه 
یک مسئول دفتر که ویژگی اصلی آن صرفا معتمدبودن است، ندارد 
و جای ســؤال است که عضو شورای شهر که چند سال مدیر کل بود 
و در ســوابق خود شــهرداری یک منطقه را نیز دارد، آیا غیر از اقوام 
درجه یک، فرد مورد اعتماد دیگری را نمی شناسد و دایره اطرافیانش 

محدود است که مجبور به انتخاب دخترش شده است؟
ایــن خبرگزاری به مصاحبه مهدی چمران بــا خبرگزاری فارس 
اشــاره کرده کــه اعالم کرده که بعــد از پایان دوره ایــن افرادی که 
به واســطه حضور عضو شورا وارد مجموعه شدند، باید شورا را ترک 
کنند و نوشته است که تجربه و شواهد نشان داده است که معموال 
این افراد یا جذب مجموعه شــورا شده و یا وارد شهرداری می شوند 
و این در حالی اســت که بارها و بارها مدیران شــهری از انبوه نیروی 
انسانی در شهرداری و شورا گالیه کرده اند. برخی از اعضای شورای 
شــهر تهران اما بــه دفاع از این حرکت پرداختــه و آن را غیرقانونی 
ندانســته و تأکید کرده اند که مســئول دفتر اعضــا حقوقی بیش از 

کارمندان می گیرند.
مهدی چمران، رئیس شورای شــهر تهران، به خبرگزاری فارس 
گفته اســت: کسی که عضو شورای شهر می شــود، می تواند رئیس 
دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این 
کار با خود به شورای شهر آورد. به دلیل اینکه رئیس دفتر یک سری 
وظایف خاص دارد، جایگاهش باالتر از یک کارمند است؛ اما براساس 
تصمیــات گرفته شــده فیش حقوقی ایــن خانم مــاه آینده اصالح 
می شــود و براساس جدولی که در شــورا وجود دارد، باید حقوق و 
مزایا دریافت کند. رئیس شــورای شــهر تهران درخصوص انتشــار 
حقوق ۳۳ میلیونی این خانم جوان در شــورا گفت: وقتی این خبر را 

دیدم، موضوع را پیگیری کــردم و گفتند این فرد حقوق عقب افتاده 
داشــته، به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حاال 
چرا این فرد حقوق عقب افتاده داشــته، باید این موضوع هم بررسی 
شود. امســال حقوق نیروهای قراردادی شــهرداری افزایش خوبی 
براســاس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات 
اداری شــهر داشتند، شامل این افزایش حقوق شدند؛ اما افرادی که 
مسئول دفتر هستند، حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت می کنند. 
افراد باید براســاس تحصیالت، جایگاه و... حقوق بگیرند. شاید این 
فرد باید پســت هم داشــته باشــد؛ اما اگر شــرایط دریافت پست را 
نداشته باشد، پســت داده نمی شــود، می تواند کارها را انجام دهد 
اما پول پســت را دریافت نمی کند. روز گذشته هم علیرضا نادعلی، 
سخنگوی شورای شــهر تهران که مدتی پیش موضوع استخدام او 
در شــهرداری حاشیه ساز شده بود، در حاشیه شــورای شهر تهران 
درباره به کارگیری فرزند نرگس معدنی پور به عنوان مسئول دفتر او، 
گفت: هریک از اعضا وقتی وارد شورا شدند، از آنها خواسته شد بنا بر 
قاعده یک مشــاور و مسئول دفتر معرفی کنند و ایشان فرزند خود را 
معرفی کردند و خواستند مسئول دفترشان از نزدیکان ایشان باشد و 
هیچ کسی منع قانونی برای ایشان در نظر نگرفت. او با بیان اینکه این 
به کارگیری یک سال و اندی صورت گرفته است، یادآور شد: بسیاری از 
معوقــات در فیش حقوقی پرداخت شــده و عدد باال رفته و به یک 
خبر جنجالی تبدیل شده است؛ برخی رسانه ها به عنوان مطالبه گری 
انقالبی پیش رفته اند و ما چون درگیر برنامه چهارم بودیم، ســکوت 
کردیم؛ اما چون ســؤاالت زیادی پیش آمده بر اســاس شئون جهاد 
تبیین باید پاســخ دهیم. در نقطه اولیه انتشار این خبر، نیت سیاسی 
وجود داشته و برای جنجال در حاشیه شورا بوده است. اینها مواردی 

نیست که در فضای رسانه پسندیده باشد.
او بــا بیان اینکه قانون تعارض منافع شــورای ششــم عطف به 
ماسبق نمی کند، یادآور شد: آنچه مسلم است، باید مجموعه اداری 
در بدو انجام، اگر در اقدامی با یک بند مشکل پیدا می کرد، جلوگیری 
انجام می داد و موانع باید اصالح می شد؛ فیش حقوقی بحث سومی 
است که نقطه تمرکز ما نیست. باید بررسی شود که به کارگیری فرزند 

خانم معدنی پور چه مسئله ای دارد و پاسخ گویی صورت بگیرد.
نادعلی گفت: هیچ یک از اقوام درجه یک بنده در شورا مشغول 

به کار نیست. باید ببینیم مر قانون چه می گوید؟ حرف ما این است 
که اگر قانون خالف این را بگوید، باید به ایشــان اطالع داده می شد؛ 
چــون این روحیه را دارند که بپذیرند. بحــث اداری و حقوقی قابل 
توضیح اســت و درخصوص قانون تعارض منافع نیز ایشان در بدو 
ورود اطالع نداشته و باید به او اطالع داده می شد. سخنگوی شورای 
شــهر تهران درباره قرارداد خود گفت: بنده قــراردادی با خدمات 
اداری داشتم و قبل از اینکه عضو شورا شوم، از سوی خدمات اداری 
شهر، مأمور در شورا شدم و فقط از یک جا حقوق می گیرم. او ادامه 
داد: قبل از این دوره مدیریت شهری قرارداد بنده منعقد شده است؛ 
برخی می گویند از دو جا حقوق می گیرم و اصال این گونه نیست. به 
نظر من این موارد رنگ وبوی سیاســی دارد و ما نیز باید تبیین کنیم. 
اما برخی از اعضای شــورای شــهر هم چندان موافق ایجاد چنین 
حاشــیه هایی برای شورای شهر ششم نیســتند. ناصر امانی، عضو 
شــورای شــهر تهران، تأکید کرده که دختر معدنی پور معوقه ای را 
از قبل داشــته و قرار اســت از دی ماه فیش حقوقی ایشان اصالح 
شود. او با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق به همه افراد باید بر مبنای 
قانون و مستند به مقررات باشد و ایجاد سؤال و شبهه نکند، عنوان 
کرد: کامال با انتصاب بســتگان اعضای شورای شهر در سمتی مانند 
مسئول دفتر مخالفم. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در زمانی 
که مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شــهرداری تهران» در دوره 
فعلی شــورای شهر در صحن شورا بررســی می شد، شخصا تأکید 
کردم باید این مصوبه را به نحوی اصالح کنیم که عطف بماســبق 
بشود. ظاهرا شــروع قرارداد دختر عضو شورای شهر نیز مربوط به 
قبل از زمان تصویب این مصوبه است؛ بنابراین انتصاب این شخص 
در دفتر کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورا غیرقانونی محسوب 
نمی شــود. با وجود اینکه انتصاب این شــخص غیرقانونی نیست؛ 
ولی بهتر است اعضای شورای شهر تهران چنین انتصاباتی را انجام 
ندهند و از بستگان خود در سمت های مدیریتی شورا استفاده نکنند 

و شخصا با چنین اقداماتی مخالفم.
علی اصغر قائمی، عضو دیگر شــورای شــهر تهران، هم در این 
زمینه گفته اســت:  ماه های اول که به شــورای شــهر آمدیم، قانون 
تعــارض منافع را تکمیل و تصویب کردیــم و مصادیق دیگری هم 
به آن اضافه کردیم و همه اعضا بــه آن رأی دادند؛ اما پایبندنبودن 
برخی از دوســتان وجاهت خوبی برای جمع شورا ایجاد نمی کند و 
امیدواریم این دوســتان به خودشان بیایند. او درخصوص اینکه چرا 
سایر اعضای شورای شهر نســبت به این اتفاقات در جهت اصالح، 
ورود نمی کنند، نیز توضیح داد:  پرداختن به موضوعاتی که از جنس 
آسیب داخل شوراست، معموال در جلسات غیرعلنی بحث می شود 
که امیدواریم حل شود. جذب نزدیکان مدیران شهری و شورا مربوط 
بــه دوره ای خاص نیســت و با پیروزی هر جریان سیاســی، معموال 
نزدیکان سیاســی، خانوادگی، همشــهری ها و... به صورت اتوبوسی 
وارد شهرداری تهران می شــدند؛ موضوعی که در هر دوره ای مورد 
نقد قرار می گرفت و با رفتن جریان حاکم، آمار ورودی ها به مجموعه 

شهرداری و شورا در دوره های گذشته آشکار می شد.
پاسخ هایی از جنس اینکه ورود این دختر به شورای شهر قانونی 
اســت، میزان حقوق مسئول دفتر اعضای شــورای شهر تهران باال 
اســت، عرف همیشگی اســت و در همه دوره ها رســم بوده است. 
نتوانسته شهروندانی را که از تبعیض و نابرابری ها خشمگین هستند، 
قانع کند. کارگری که باید برای دقیقه به دقیقه اضافه کاری اش عرق 
بریزد، این توضیحات را نمی شنود و همچنان فیش آذر ماه این دختر 
جوان در فضای مجازی دست به دســت می شود و کنایه ای به نقش 

مادری در عاقبت به خیری دختر جوان زده می شود.

دانشجوســت، عصرهــا می آید در یکــی از کافه هــای نزدیک 
دانشــگاه تهران برای ماهــی دو میلیون تومان چندســاعتی کار 
می کند. ســفارش ها را که روی میز می گذارد، بحث بر سر حقوق 
دختر نوجوان یکی از اعضای شــورای شهر است؛ هم سن و سال 
او احتمــاال. چای آخر را کــه روی میز می گــذارد، بهت زده به ما 
نــگاه می کند و می گوید من اینجا چــه کار می کنم؟ چرا باید برای 
دو میلیون تومــان کار کنم؟ هر بار که مــی رود و می آید غم را در 
چشــمانش می بینم. در فضای توییتر اما بیشتر خشم است تا غم 
و بی انگیزگی. پرسش مشــترک بسیاری از کاربران این است؛ چرا 
دختر ۲۰ســاله  از هزاران کارمند باســابقه بیشتر حقوق می گیرد؟ 

چون مورداعتماد مادرش است!

شــرق: زمستان سخت در ایران به استخوان سوزترین حالت ممکن حس شد. دما در 
بسیاری از شــهرهای ایران به زیر صفر رسید و در برخی مناطق رکوردهایی نظیر ۱۷ 
درجــه و ۲۵ درجه زیــر صفر را هم ثبت کرد. مثل خیلــی از موقعیت های بحرانی، 
برف و باران و ســرما ایرادهای زیادی را در فرایند خدمت رسانی به شهروندان ایرانی 
نشان داد و در یک شهر گاز یک سوم مشترکان قطع شد و در جای دیگر دانش آموزان  
خانه نشــین، در تله برنامه شــاد و اینترنت پر اختالل ایرانی گرفتار شدند. ترکمنستان 
شــیرهای گاز را به روی ایران بســت تا تصاویر اجاق های هیزمی شهروندان شمال و 
شما ل  شرقی ایران در شبکه های اجتماعی وایرال شود و دولت در اعالم تعطیلی ها 

تعلل کرد تا سردرگمی مردم در خانه مانده بیشتر شود.
تعطیل هست؟ نیست؟

اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزیر نفت در نامه ای خواستار تعطیلی دو  روزه 
تهران در ابتدای این هفته شده است. ساعاتی بعد این خبر تکذیب شد اما آنچه در عمل 
اتفاق افتاد، همان تعطیلی شــنبه و یکشنبه بود. البته ایرانی ها با استعداد خبرخوانی 
پرورش یافته شــان در فضای پر تکذیب مدیریت ایرانی، به درستی دریافته بودند که آن 
تکذیب به معنای تأیید این تعطیلی اســت و برای آن آمــاده بودند. حاال هم که برف 
تهران را در بر گرفته، صحبت هایی از تعطیلی گسترده تا پایان هفته بر سر زبان هاست 
که گرچه تأیید نمی شــود ولی گمانه قدرت مندی برای شــهروندان به حساب می آید. 
یکی از مواردی که در موج سرمای این چند روز موجب نگرانی و سردرگمی شهروندان 
شده بود، همین شیوه نادرست و پر ابهام دولت در اعالم تعطیلی است. روز شنبه چند 
مجموعه در وزارت کشــور، وزارت نفت و اســتانداری تهران مأمور اعالم تعطیلی روز 
یکشــنبه بودند؛ خبری که در بعد از ظهر روز شنبه چندین و چند بار تأیید و تکذیب شد. 
در ابتدا اعالم شــد تهران در روز یکشنبه تعطیل اســت و بعد این خبر تکذیب شد. در 
ادامه اعالم کردند یک سوم کارمندان روز یکشنبه باید در محل کار حاضر شوند و کمی 
بعد به آن یک ســوم پیامک دادند با لباس گرم به محل کار بروند؛ چون سیســتم های 

گرمایشــی خاموش است. در ادامه خبر رسید که الزم نیست این یک سوم هم در محل 
کارشان حاضر شــوند و حتی شــرکت های خصوصی هم خوب است تعطیل شوند. 
این اتفاق اگرچه با این تکرار تا زمان تنظیم این گزارش در روز یکشــنبه رخ نداده  ولی 
تکلیف تعطیلی تهران در روز دوشــنبه با وجود موج ســرمای شــدید هنوز مشخص 
نیست.  دولت سید ابراهیم رئیســی اگرچه در شبکه های اجتماعی به کمک بازوهای 
رســانه ای اش مدام در حال تالش برای ساخت این تصویر است که قدرتمندانه در حال 
مبارزه با بحران هاست  اما در عمل در اعالم یک اتفاق ساده که تکلیف شهروندان را در 

۲۴ ساعت بعدی مشخص می کند نیز ناتوان و ناهماهنگ است.
افت فشار و قطع گاز

روز شنبه ابتدا خبر رسید که در سبزوار گاز ۱۶ هزار مشترک قطع شده است. ساعاتی 

بعد، این خبر تکمیل و اعالم شــد احتماال گاز یک ســوم مشــترکان این شهر که بیش از 
صد هزار مشــترک دارد، قطع خواهد شــد. در شــبکه های اجتماعی نیز کاربران در روز 
یکشنبه تصاویری از اجاق های هیزمی در گرگان و سبزوار را به اشتراک گذاشته بودند که 
از بحران دسترســی آنها به گاز خبر می داد. اگرچه خبرگزاری دولتی ایرنا در روز شنبه از 
قطعی گاز در ســبزوار خبر داده بود  اما جواد اوجی، وزیر نفت، روز یکشنبه با حضور در 
تربت جام و بررســی وضعیت قطعی گاز بعضی از مشترکان این شهرستان در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت: اکنون از مجموع ۳۶ هزار و ۳۶۵ روســتا و هزار و ۲۲۴ شــهر تنها در 
تربت جام دچار قطعی گاز شــده ایم. در ورود به مشــهد در جلســه با استاندار خراسان 
رضوی روند گازرســانی به جنوب اســتان پیگیری شد. وضعیت در شهرهای دیگر شرق 
و شــمال شــرق ایران هم چندان جالب نیســت. همچنین فرماندار شهر ۵۰ هزار نفری 
«باخرز» در خراسان رضوی نیز وضعیت دسترسی شهروندان این شهر به گاز را «بحرانی» 
توصیف و اعالم کرد احتمال قطع گاز شــهر وجود دارد. اســتانداری خراسان رضوی نیز 
بعدازظهر روز یکشنبه اعالم کرد : فعالیت کارکنان دستگاه های اجرائی، ادارات، بانک ها 
و نهادهای عمومی به استثنای مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و شعب منتخب بانک ها 
برای روز دوشــنبه، ۲۶ دی ماه، به صورت دورکاری خواهد بود. در مازندران هم عالوه بر 
قطع گاز ویالها و مجموعه های اقامتی، به اصناف اعالم شــد تا ساعت ۱۸:۰۰ می توانند 
فعالیت کنند. عالوه بر این، در بســیاری از اســتان ها گاز کارخانه ها و بخش صنایع قطع 
شــده است. ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به رسانه ها گفته 
است: قطعی گاز صنایع موقتی است و به  زودی با بهبود شرایط جوی و برطرف شدن این 

محدودیت، تولید صنعتی به روال سابق بازخواهد گشت.
اختالل در شاد

در حالی که در بسیاری از استان های مدارس تعطیل است و بچه ها مجبورند به صورت 
غیرحضوری در کالس های آنالین حاضر شوند، اختالل در اینترنت و شبکه شاد، کالس ها 
را نیمه تعطیلی کرده اســت. چند ساعتی از شروع روز یکشنبه نگذشته بود که وضعیت 

دسترســی دانش آموزان در کالس های آنالین به شبکه شــاد با اختالل هایی همراه شد. 
والدین زیادی در شــبکه های اجتماعی تصاویر پیام های متعدد دانش آموزان را که از این 
اختالل شکایت داشتند، منتشر کردند. ساعاتی بعد از این موج اختالل گسترده به صورت 
رسمی اعالم شد که شــاد دچار اختالل شده و ســاعت ۲۰:۰۰ روز یکشنبه به روز رسانی  
خواهد شد. در این زمینه تیم فنی و پشتیبانی شاد اعالم کرد: «به منظور سرویس دهی بهتر 
و افزایش ســرعت تبادل داده ها، مدارس نوبت عصر و دوره متوســطه دوم، کالس های 
خود را منحصرا از ساعت ۱۴:۰۰ هر روز تشکیل دهند. همچنین کاربرانی که از نسخه های 
قدیمی تر استفاده می کنند، جهت عملکرد بهتر و استفاده از سرویس ها، از ساعت ۲۰:۰۰ 
امشب نسخه جدید شاد را به روزرسانی کنند». حجم باالی دانش آموزانی که به صورت 
آنالین باید از شاد استفاده می کردند، عدم دسترسی به واتس اپ برای کاهش بار روی شاد 
و وضعیت کند و پر دردسر اینترنت از مهم ترین دالیل این اختالل بود. تیم فنی و پشتیبانی 
شاد در اطالعیه ای اعالم کرد: با فراگیر شدن موج سرما و برودت هوا و غیر حضوری شدن 
کالس ها و مدارس در بســیاری از استان ها، به استحضار می رساند اختالل مختصری در 
زیرســاخت های فنی مربوط به شاد به وجود آمده است که ارسال و دریافت پیام ها را با 

تأخیر مواجه می کند.
دانشگاه در سردرگمی

عالوه بر مدارس، وضعیت دانشگاه ها نیز مثل بقیه بخش های جامعه در سردرگمی 
به ســر می برد. دانشجویان دانشــگاه عالمه معتقدند بی برنامگی جدی در زمینه اطالع 
درباره وضعیت تعطیلی وجود دارد و دانشــجویان شهرستانی و خوابگاهی تا دقیقه ۹۰ 
اطالعی از برگزاری یا عدم برگزاری امتحانات ندارند. دکتر محسن حبیبی، سرپرست حوزه 
ریاســت و روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی، در گفت وگو با «شرق» با رد این ادعا 
تصریــح کرد: ما بالفاصله بعد از اعالم اســتانداری در کانال ها و ســایت های مربوط به 
دانشــگاه اخبار را منتشــر می کنیم. از آنجایی که برگزاری و عــدم برگزاری امتحانات در 
روزهای اخیر به دلیل کاهش فشار گاز به ریاست دانشگاه ها واگذار شده، تصمیم ریاست 
دانشــگاه عالمه طباطبایی بر این بود که همگام با اســتانداری حرکت کند. سلیمی در 
پاسخ به این سؤال که چرا دانشگاه عالمه مانند دانشگاه شهید بهشتی و تهران تصمیم 
به برگزاری آزمون در وقت مقرر نگرفت، گفت: اوال دانشــگاه بهشتی و علوم تحقیقات 
امتحانات نوبت عصر روز یکشــنبه را کنسل کردند. در  ثانی تنها دانشگاه عالمه تصمیم 
به تعطیلی نگرفته؛ دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه های علوم پزشکی نیز تصمیم به 

تعویق امتحانات گرفته اند.

در چنین شــرایطی، صنعت بیمه وظیفه دارد که توان و 
قدرت خویش را در ارائه تأمین، تشکیل و تجهیز سرمایه، 
تقویت بنیه سرمایه گذاری اقتصادی و توانمندسازی اقشار فرودست جامعه نشان دهد. 
صنعت بیمــه می تواند از طریق افزایش ثبات مالی، تکمیل برنامه های تأمین اجتماعی 
دولت ها، افزایش پس اندازهای مولد و مدیریت ریســک ها و کاهش خســارات، بر رشد 
و توســعه اقتصادی تأثیر ســازنده بگذارد. به طور تجربی و از لحاظ نظری ثابت شــده 
اســت که نوآوری های بیمه -چه در تنوع محصوالت و پوشش ها و چه از نظر بسترهای 
هوشمند و فناورانه فروش بیمه نامه و ارائه خدمات- بخشی جدایی ناپذیر از فرایندهای 
فراگیری مالی اســت. به جز طراحی و ارائه محصوالتی که متناسب با نیازهای جامعه و 
کاهش دهنده محدودیت های مالی اقشار و آحاد آن است، ایجاد زیرساخت های عرضه 
محصول و ارائه خدمات برای تأمین نیازهای افراد جامعه و تسهیل دسترسی های مورد 
نیاز -به عنوان بخشــی از اســتانداردهای فراگیری مالی- نیز از مســئولیت های اساسی 

شرکت های بیمه است. این بسترها و راهکارها زمینه هایی را برای شرکت ها و مؤسسات 
بیمــه ای ایجاد می کند که با اســتفاده از امکانات و قابلیت هایی نظیر یادگیری ماشــین، 
هوش مصنوعی، فنــاوری بالک چین و تله ماتیک، به تجزیــه و تحلیل اطالعات و رفتار 
مشتریان، تحلیل روندها و پیش بینی نیازهای آینده و حفاظت و نگهداری از مصرف کننده 
و مشــتری بپردازند و ضریب نفوذ بیمه و فراگیری مالی و در نتیجه ســودآوری خود را 
افزایش دهند. امروزه تصور فراگیــری مالی بدون انواع فناوری های دیجیتال غیرممکن 
است. داده های بزرگ و بازار وسیع در کنار تسریع و تسهیل خدمات با باالترین کیفیت، از 
مفاهیم اساسی و جهت گیری های اصلی توسعه نوآوری برای بیمه است. داده های مالی 
و اکچوئری اختصاصی هر مشــتری، داده های مربوط به ادعاها و خطرات تولیدکنندگان 
و... از اساســی ترین داده ها و اطالعاتی است که تقریبا مبنای تصمیمات مهم بیمه گران 
را تشــکیل می دهد. در دنیای کنونی با اینشــورتک، دیگر نیازی به فرایندهای طوالنی و 
سنتی گرفتن بیمه نیست و به صورت آنالین و در عرض چند دقیقه می توان انواع بیمه را 

خریداری کرد (البته با لحاظ محدودیت های ذاتی صدور بیمه نامه). بنابراین همه افراد 
در نقاط مختلف می توانند به راحتی از آن استفاده کنند. بازار امروز به قدری گسترده است 
که مصرف کننده، گاهی اوقات دانش و مهارت الزم را برای تســلط بر این موارد ندارد و 
این شرکت های بیمه هستند که باید با رویکرد فراگیری مالی، زمینه ها و بسترهای الزم را 
برای تحقق این امر مهم فراهم آورند. فراگیری مالی به دنبال حذف موانع برای استفاده 
از خدمات مالی در بین تمامی افراد حقیقی و حقوقی جامعه بوده و هدف آن رســیدن 
همه مردم به خدمات برابر مالی اســت. بنابراین شرکت ها و مؤسسات مالی به طور عام 
و بیمه ها به طور خاص می توانند با اتخاذ این اســتراتژی و راهبرد کالن، به کاهش فقر و 
فاصله طبقاتی، رشد تولید و اشتغال زایی، رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط، کاهش 
فســاد مالی، بهبود فضای ســرمایه گذاری، توانمندسازی اقشار فقیر و ضعیف جامعه و 

تسهیل و تسریع در خدمات یاری کنند.
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