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این عقرب جّرار...!

هر سازمان، شرکت، کارخانه، واحد تولیدی، خدماتی، 
اقتصادی و اداره دولتی برای ارزیابی و کارایی کارمندان 
و کارگرانش، بنا به نوع فعالیت، ش��یوه خ��اص خود را 
دارد. مثالً ویزیتوره��ا و مدیران فروش را با میزان و مبلغ 
فروش، و پرس کارها را با تعداد قطعاتی که توانس��ته اند 
در یک شیفت کاری پرس کنند مورد ارزیابی و مقایسه 
قرار می دهند. در بانکداری سنتی، میزان ارزیابی تعداد 
سند اس��ت. مثالً اگر یک رئیس ش��عبه از کمی تعداد 
کارمندانش گالیه داش��ته و تقاضای کارمند بیشتری 
بکند، مدیر منطقه تعداد سندهای زده شده در ماه را به 
اصطالح »پشت نمره« کرده جمع آنها به تعداد »روزهای 
کاری آن ماه ضربدر تعداد کارکنان ش��عبه« تقس��یم 
و از عدد به دس��ت آمده که معدل سند زده شده توسط 
یک کارمند در روز اس��ت راجع به کافی بودن و یا کافی 
نبودن تعداد کارمندان قضاوت می کند. در شعبه هم اگر 
کارمندی از زیادی کار گالیه کند، رئیس شعبه به آسانی 
سندهای او را ش��مارش، و اگر تعداد سندها از استاندارد 
بانک بیش��تر بود حق را به او می دهد. بازرسانی که برای 
بازرس��ی ادواری به شعب س��ر می زنند، معموالً اولین 
کارشان شمارش تعداد سندهای زده شده توسط شعبه 
است. یک کارمند بانک برای تولید تعداد معینی سند در 
روز، که به طور متوسط می تواند بین پنجاه تا هشتاد سند 
باشد، کمابیش و با اندکی کم و زیاد و باال و پایین، دارای 
حقوق ماهانه، حق شغل، حق ش��اغل، تفاوت تطبیق، 
فوق الع��اده ویژه، حق فنی، کم��ک هزینه عائله مندی، 
کمک هزینه اوالد، فوق العاده شغل، اضافه کار، یارانه غذا، 
کمک های رفاهی، حق بیمه سهم کارفرما، کمک حق 
بیمه تکمیلی، کمک به صندوق تع��اون کارمندان، وام 
معادل یک سال حقوق با کارمزد حداقلی، و دیگر مزایای 
متعلقه اس��ت. البته حق آنها اس��ت و هدف این وجیزه 
قضاوت راجع به کمی و زیادی آن نیست. بانک ها هزینه 
نگهداری پول را از تقسیم کلیه هزینه های جاری و سربار 
به کل گردش مالی ساالنه به دست می آورند. از آنجا که 
هدف این یادداشت آموزش فنون بانکداری نیست این 
موضوع نسبتاً کسل کننده را در همین جا درز گرفته، به 

بخش های شیرین می پردازیم.
انقالب الکترونیک و ارتباطات در بانکداری سنتی نیز 
همچون دیگر شئون زندگی و کار و تجارت تحول ایجاد 
کرد. امروز هر دس��تگاه »ای – ت��ی – ام« یا خودپرداز و 
هر »پوز« یا پایانه فروش به اندازه چند کارمند تراکنش 
انجام می دهد، بخوانید به اندازه چند کارمند سند می زند. 
بخوانید به اندازه چند کارمن��د کار می کند. خودپرداز و 
پوز، حقوق ماهانه، حق شغل، حق شاغل و سایر مزایای 
مذکور را ندارند و شبانه روز مشغول به خدمت به بانک ها 
هستند. عالوه بر آن با بانکداری الکترونیک پرشماری از 
مش��تریان، کارمند بی جیره و مواجب بانک ها شده و به 
جای کارمندان بانک، کارهای بانک��ی را خود به هزینه 

خود، با رایانه های شخصی و تلفن همراه، انجام می دهند. 
به خاطر این مزایای فوق العاده ای که انقالب الکترونیک 
و ارتباطات نصیب بانک ها کرده، دستگاه های خودپرداز 
و پایانه های فروش تا حدود زیادی جایگزین کارمندان 
بانک شده و رایانه های شخصی و گوشی های همراه، به 
هزینه مشتریان به خدمت بانک ها درآمده و نیاز مراجعه 
فیزیکی به شعب بانکی بس��یار کاهش پیدا کرده است. 
در کش��ورهای پیش��رفته، یعنی همان کشورهایی که 
مدیران بانک ها حق ندارن��د چون صبح از دنده کج بلند 
شده اند، هر هزینه ای خواستند به مشتریانشان تحمیل 
کنند، نسبت تعداد ش��عب بانکی به جمعیت کشور، به 
قدری کاهش یافته که در هر خیابان طویل به س��ختی 
می توانید یک تابلو بان��ک ببینید. اگر در ای��ران تعداد 
شعب بانک ها از تعداد نانوایی ها و سوپرها بیشتر است، 
دالیلی دارد که چون می خواهم یادداش��تم چاپ شود، 
شکافتن آنها را به وقتی دیگر موکول می کنم! در بانکداری 
سنتی، فروشندگان بنا به سلیقه و میزان و حجم فروش 
هرازچندگاهی، چند هفته ای، چند روزی و در موارد نادر 
روزانه به بانک مراجعه و وجوه ناشی از فروش را به بانک ها 
می سپردند. در حال حاضر با وجود پایانه های فروش از 
طریق فضای سایبری، فروشگاه ها و بنگاه های اقتصادی 
را به بانک ها لوله کشی کرده، و »در لحظه 1« و »برخط2« 
مبالغ فروش را به صندوق بانک ها روانه می کنند. این کار 
برای بانک ها هزینه بر است یا سودآور؟ آیا سزاوار نیست 
که بانک ه��ا برای این امکاناتی که مش��تریان در اختیار 
بانک ها ق��رار داده اند، درصدی هرچند ان��دک از خرید 
مشتریان را به عهده گرفته و به خریداران پاداش دهند، 
و به پذیرندگان برای تش��ویق به کار ب��ردن پایانه های 
خود جایزه بدهند؟ مگر تا چند وقت پیش همین کار را 

نمی کردند؟
نتیجه مطالب باال این اس��ت که قیمت تمام شده هر 
سند، یا هر تراکنش، برای بانک، در بانکداری سنتی بسیار 
بیش��تر از بانکداری الکترونیک است، زیرا بدون دخالت 
نیروی انس��انی، به صورت خودکار، با سرعت باال، بدون 
رعایت س��اعت کار، در تمامی مدت شبانه روز انجام و یا 
به هزینه مشتری ای که وظایف کارمند بانک را در منزل 
و مح��ل کار با رایانه و یا در اتوبوس، پ��ارک، خیابان و در 
سفر و حضر با نوت بوک و گوشی همراه، به عهده گرفته 
صورت می گیرد. از طرف دیگ��ر، بانکداری الکترونیک، 
با کاه��ش دادن نق��ل و انتقال فیزیکی اس��کناس، اوالً 
هزینه ها و خطرات نقل و انتق��ال پول بانک ها را کاهش 
داده و از طرف دیگر مثل س��ابق نیست که حجم باالیی 
از پول دس��ت م��ردم و درصد کمی نزد بانک ها باش��د، 
بلکه این نسبت معکوس ش��ده و تبلیغات بانک ها برای 
سهم گیری بیشتر از یکدیگر است نه سهم گیری بیشتر 
از گاوصندوق های فروش��گاه ها و قلک ه��ا و بالش ها در 
خانه ها.اگر بانک های ما زیان می دهند، زیان های خود را 
از دید مردم پنهان می کنند و اگر وقیحانه و با شگردهای 
فریبکارانه، برای جبران زیان های خود، س��هام 1400 
ریالی خ��ود را به مش��تریان به اصطالح وی��ژه به بهای 
2050 ریال می فروش��ند که امروز، پس از گذشت سه 

چهار سال، کسی به دو س��وم آن مبلغ هم مشتری آن 
نیست، اگر هر روز برای مشتریان، کاربران، خریداران و 
فروشندگان یک هزینه و خرج تازه می تراشند، به خاطر 
آن نیس��ت که بانکداری الکترونیک و انقالب ارتباطات 
هزینه ها را باال برده است. اگر بانکداری سنتی رایگان بوده، 
بانکداری الکترونیک باید رایگان و همراه با جایزه باشد، 
زیرا در همه جای دنیا خودکار بودن مس��اوی با مجانی 
بودن و بلکه مس��اوی با جایزه دادن است. اگر بانک های 
ما زیان ده هستند، به خاطر معوقات، استمهاالت رانتی، 
س��وءمدیریت، بنگاه داری، ناشی گری و عدم بکارگیری 
علم روز در اداره مدرن ترین بنگاه اقتصادی دنیا است. چرا 

باید هزینه اش را مردم بپردازند؟
علت دیگر برقراری کارمزد برای تراکنش ها و بانکداری 
الکترونیک، »شرکت« بودن ش��اپرک است. وقتی یک 
واحد اقتصادی به صورت شرکت ثبت می شود، اگر حتی 
تمام سهام آن متعلق به دولت باشد، تابع قانون تجارت 
است. ش��رکت باید س��ود ده و کارنامه هیأت مدیره باید 
مثبت باشد و هرچه سود شرکت بیش��تر باشد، پاداش 
هیأت مدیره بیشتر است. انحصاری بودن نیز مزید بر علت 
ش��ده و کار به جایی می رسد که در پنج یادداشت تحت 
عنوان: »دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدین... 3«، 
در شماره های قبلی شهروند از بالهایی که این شاپرک 
بر مردم مظلوم نازل می کند، شرح کش��افی داده شد و 
هیچ مسئولی پاسخگو نبود! چرا؟ چون نگارنده و هر کاربر 
دیگری، اگر از این شاپرک راضی نباشد، نمی تواند به یک 
حشره دیگر مراجعه کند. می گویند همینه که هست، اگر 
نمی خواهی برو بمیر! این ش��اپرک نیست، عقربی جّرار 
اس��ت که نیش می زند و هنوز برای زه��ر آن، پادزهری 
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ما باور مي كنيم؛ شما چطور؟

مسئوالن وزارت نیرو براي اثبات و به باور رساندن 
مردم تهران درباره کمبود آب پایتخت، دست به اقدام 
تبلیغي جالبي زدند و معاون اول رئیس جمهوری را 
به بازدید از س��دهاي تأمین کننده آب تهران بردند.  
این اقدام از لحاظ تبلیغي جالب بود.  آقاي معاون اول 
نیز در این بازدید مي گویند که مردم باور کنند مشکل 
داریم و پاییز خوبي را سپري نخواهیم کرد.  درباره این 
اقدام دیرهنگام و اظهارات روشن چه می توان گفت؟ 
اگر دنبال برنامه ریزي باش��یم، آب ازجمله مواردي 
است که آمار و اطالعات آن به نسبت شفاف و روشن 
و حتي دقیق است.  آمار لحظه ای ارتفاع آب سدها، 
میزان بارش هاي س��الیانه، میزان مص��رف روزانه و 
حتي لحظه اي شهروندان، درجه حرارت هوا و میزان 
بارش هاي احتمالي، تماماً در دس��ترس اس��ت و از 
ابتداي  سال و تابستان، به سادگي مي شد پیش بیني 
کرد که وضعیت آب در نقاط مختلف کشور ازجمله 
تهران چگونه خواهد شد.  بنابراین دولت مي توانست 
از ابتداي  سال و تابستان، با اطمینان الزم به این باور 
برسد که وضع آب در پاییز تهران چگونه خواهد بود. 
مستقل از این که مردم به این باور برسند یا نرسند.  
طبیعي است که در این میان یکی از وظایف دولت، 
انتقال این باور به مردم نیز بود.  ولي فرض کنیم آنطور 
که گفته اند، در پاییز با کمبود جدي آب مواجه شویم.  
مسئول آن چه کسي خواهد بود؟ روشن است که آب 
و هوا را نمي توانیم مسئول خطاب کنیم، زیرا وظیفه 
دولت بود که براساس آمارهاي روشن و قطعي خود 
و نیز تجربه گذش��ته، تمهیدات الزم را براي کاهش 
مصرف در طول تابس��تان در نظ��ر مي گرفت. ولي 
دولت چه کار ک��رد؟ جز تهدیدات��ي که هیچکدام 
عملي نمي شد، و اتفاقاً به همین دلیل نتیجه عکس 
داش��ت؟ آیا وظیفه دولت فق��ط توصیه و نصیحت 
کردن و دعوت مردم به کاهش مصرف اس��ت؟ اگر 
گروهي از مردم پاسخ مثبت به این دعوت بدهند و 
گروهي دیگر هیچ وقعي به آن نگذارند، تفاوت این دو 
گروه چه خواهد بود؟ آیا در حد چند هزار تومان کمتر 

شدن هزینه مصرف آب؟

روشن اس��ت که نصیحت کردن و به طریق اولی 
انجام تهدیدهاي توخالي وظیفه دولت نیست. دولت 
باید با قطعیت اعالم مي کرد که ب��ا روند موجود در 
مصرف، با آمدن پایی��ز با کمبود آب مواجه خواهیم 
ش��د، پس باید در مصرف صرفه جوی��ي کرد. کلمه 
»باید« ضروري است و با بسنده کردن به گزاره های 
اخالقی و تبلیغاتی نمي توان کاهش مصرف را محقق 
کرد. هرچند این نوع اقدامات خوب و الزم است، ولي 
کافي نیس��ت. دولت باید خیلي سریع )چون قضیه 
آب شوخي بردار نیست( دستورالعمل هاي روشني را 
از جهت جریمه، قطع آب و حتي مجازات هاي بیشتر 
در دستور کار خود قرار مي داد و اگر نیازمند تدوین 
قانون بود، با قید فوری��ت اقدام مي کرد. دولت باید با 
ارایه خدمات مش��اوره اي به مجتمع هاي مسکوني 
که مصرف فراوان دارند، در جهت کاهش مصرف به 
صورت اورژانس��ي اقدام مي کرد.  نه آن که در پایان 
تابستان، معاون اول را براي بازدید از سدهاي خالي 
به پشت سدهاي خشک ببرد تا مصداق نوشداروی 

پس از مرگ سهراب نشود. 
وقتي که یک دولت عهده دار امور ش��ده اس��ت، 
دیگر نیازي نیست که هر روز از مردم بخواهد که باور 
کنند آب کم است و خطر بي آبي در کنار گوششان 
اس��ت. بعد هم که این خطر پیش آمد، بگوید ما که 
قبالً گفته بودیم. دول��ت نماینده مردم در این گونه 
امور است، بنابراین هر تصمیمي که براي پیشگیري 
از وقوع قطع��ي آب الزم بود، باید گرفته مي ش��د.  
خوشبختانه مطبوعات و رسانه ها در فصل تابستان 
به اندازه کافي درباره کم آبي در ایران هشدار دادند و 
زمینه ذهني هرگونه اقدامي فراهم بود و مردم نیز از 
آن حمایت مي کردند. ولي اقدام چشمگیر قانوني و 
رسمی در این زمینه دیده نشد و فقط به هشدارهاي 
کلي و فاقد ضمانت اجرایي بسنده کردند. این رفتار 
را نمي توان به چیزي جز باور نداش��تن متولیان به 
کمبود آب تعبیر کرد، زیرا اگر باوري در این زمینه 
وجود داش��ت، حتماً اقدام مناس��ب آن هم انجام 

مي شد. 
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پیام شهروند

  آقا میش��ه حاال که نه آب داریم نه غذای سالم 
ما را به عنوان ص��ادرات غیرنفتی در نظر بگیرند. 

خودمان که پول مهاجرت نداریم! مجید_ تهران
شهروند:قربانشکلت.شماهمکهمثلما
بیپولیوشانسدرس�توحسابینداری
اگره�مصادرش�ویاحتماالس�رازگینه
بیس�ائویاس�ومالیدرمیآوری.همینجا

باشدورهمهستیم!
  به خدا ضعف اعصاب گرفتیم. این قدر خبرهای 
ناگوار درباره آب و محیط زیست و این جور چیزها 
ش��نیدیم خدا کند حداقل از مذاکرات هسته ای 
یک خبر خوش بشنویم کمی به زندگی امیدوار 

شویم.
ج�ور جنس�مان وق�ت آن ش�هروند:

نمیشودها!گفتهباشم!
  با سالم و تشکر از روزنامه خوبتان. می خواستم 
در مورد ریختن چندین کامیون آشغال در کنار 
دریای خزر در شهر محمودآباد بگویم. استانداری 
این شهر حتما فیلم نارنجی پوش آقای داریوش 
مهرجویی را تماشا کنند. دیدن آن همه آشغال 

خجالت دارد.
ش�هروند:دوس�تعزیز!همهآنه�اکهبه
طبیعتومحیطزیس�تجفاکردهاندباید
خجالتبکشند.چهمردموچهمسئوالن.

  کشور خشک ش��ده و آب به زودی حکم کیمیا 
پیدا خواهد کرد و دیری نخواهد ش��د که قیمت 
یک لیوان آب به جایی برسد که مردم برای خرید 
یک لیوان آب مجبور به اخذ وام از بانک ها بشوند! 
با ای��ن وضعیت که برای 75 میلی��ون فعلی، آب 
نداریم چطور مسئوالن می خواهند تا چند سال 

دیگر آب 100 میلیون نفر را بیاورند؟!
شهروند:پرسشدشواریاست.

سامانهپیامکوتاه:3000097

محمدمهدی پورمحمدی

20صفحه
500 تومان
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ویژه نامه
كوله پشتی

 ضميمه رایگان
 امروز

 سامانه  پیام  کوتاه

3000097 

پیام هاي خود را 
به سامانه پیام 

کوتاه »شهروند« 
فرستاده و ما را از 
نظرات، انتقادات 

و پیشنهادات 
خودتان آگاه کنید.

صفحه18

مردی كه زندگی می دهد
فعالجمعیتهاللاحمر100محکومراازچوبهدار

وپشتمیلههایزنداننجاتدادهاست

15سالپیشبهبیمارستانرفتهبودم.وقتیدربخشهایمختلف
مشکالتکوچکوبزرگبیمارانرادیدم،باخدارازونیازکردم.ازمعبودم

ثروتخواستمتابتوانمقدمیبرایرفعمشکالتمردمبردارم

برخالفوعدهتعیینزمانحذفروغنپالمازمحصوالتلبنی

تولیدکنندگاندرگفتوگوباشهروند:وزارتبهداشتابالغیهنداد
پساستفادهازپالمقانونیاست

 مهر آمد
» پالم« نرفت

صفحه2

صفحه4

نزاع در خاورمیانه مانع حل مشکالت 
زیست محیطی است

صفحه19

گزارش»شهروند«
ازحواشیفوتبالایران

عليپور از فدراسيون 
فوتبال اخراج شد 

رئیسجمهوریدرنشست»اقلیم«سازمانملل:
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گروهاقتصادیش�هروند| قرار بود شیر و ماست ها را از 
ابتدای پاییز با خیال راحت تری بنوشیم و بخوریم، قرار بود 
پاکسازی لبنیات آلوده با یک اقدام عملی پیگیری شود و 
درنهایت قرار بود »پالم« از اول مهر خداحافظی کند. اما 
از قرار معلوم همچنان این میهمان ناخوانده در لیوان شیر 
و ظرف خامه حاضر است. تنها خدا را شاکریم که فصل 
بستنی خوردن های فراوان رخت بس��ته است، چرا که 
پالم میهمان ویژه بستنی ها بوده و چنانچه مشخص است 
اگر از شیر و ماس��ت و خامه هم برود، از ترکیب بستنی 

جدا شدنی نیس��ت. بعد از آن که اس��تفاده از روغن پالم 
درمحصوالت لبنی برای همگان روش��ن شد، مسئوالن 
در راس��تای برخورد با شرکت های لبنی استفاده کننده 
از این محص��ول مصاحبه های فراوانی را انج��ام دادند و 
به نوعی موج مقابله با پالم در لبنیات در یک زمان کوتاه 
در جامعه به راه افتاد. در آن مقط��ع از وعده های وزارت 
بهداشت مبنی بر اعالم نام شرکت های استفاده کننده تا 
وعده های تولیدکنندگان لبنیات در موردعدم استفاده از 

پالم به وفور در رسانه ها منتشر می شد. 

ضربکنایهدرشبموسیقي

برگزیدگان موسیقي كشور در سال 92 
معرفي شدند 

سیاست

صفحه2

صدورمجوزفعالیترسمیجبههپایداری

دولت به بزرگ ترین 
 مخالفش مجوز 

حزب داد

ورزش

صفحه14

سیاست

صفحه17

»شهروند«ازمصرفمشروباتالکلی
درمیانکودکانآسیبدیدهگزارشمیدهد

اعتراض »تلخ« 
كودكان به زخم های 

جامعه

جامعه

دختر و پسرهای این خانواده ها مهاجر و حاشیه نشین 
که خانواده شان درگیر اعتیاد و آسیب های دیگرند، 
12، 13 سال شان که می شود، ازدواج می کنند. ازدواج 

که کردند، دیگر آزادند، مشروب بخورند، مواد بکشند

سیاست

صفحه18

حوادث

سکانسهایپایانیهیجانیککالساولی

 سکته قلبی
  دختر 7 ساله

  در  روز
 جشن شکوفه ها


