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دوقلوهای
شیطانصفتبه
دام افتادند

دوقلوهای شیطان صفت که بعد از سرقت از زن جوان او را مورد آزار و اذیت قرار داده
بودند ،توسط کاراگاهان آگاهی تهران دستگیر شدند.
اواسط فروردین سال جاری زن جوانی ساکن شرق تهران (منطقه نارمک) به همراه
پدرش به کالنتری  ۱۴۴تهرانپارس مراجعه كرد و گفت که توســط دو سرنشــین یک
دستگاه خودرو سواری ال  ۹۰مورد آزار و اذیت و سرقت قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع«سرقت همراه با آزار و اذیت»و به دستور رئیس
شعبه سوم دادگاه کیفری تهران ،پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
خانم جوان با حضور در اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت« :ســاعت  ۲۱:۰۰مورخه  ۱۴فروردین از میدان نبوت (هفت حوض)
به عنوان مســافر و به مقصد فلکه اول تهرانپارس ســوار یک دســتگاه خودرو ال ۹۰
سفیدرنگ شدم؛ راننده و سرنشین خودرو که حدودا  ۳۰ساله بودند ،بعد از طی مسافت
کوتاهی تغییر مســیر دادند؛ ناگهان سرنشین جلو به عقب خودرو آمد و با تهدید چاقو
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد؛ در ادامه راننده ال  ۹۰نیز مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و
پس از سرقت گوشی تلفن همراه ،یک زنجیر و گوشواره طال ،من را در خیابان اتحاد از
خودرو بیرون انداخته و از محل متواری شدند».
با توجه به حساسیت موضوع تیم ویژهای از کارآگاهان اداره شانزدهم تحقیقات پلیسی
جهت شناسایی و دستگیری دو متهم پرونده وارد عمل شدند.
در اولین مرحله از اقدامات پلیسی ،با بهره گیری از اطالعات به دست آمده از شاکی
پرونده ،کارآگاهان موفق به شناســایی خودرو ال  ۹۰متهمین به شماره انتظامی ایران
 ***/۲۲ی  ۴۹شدند.
با شناســایی مالک خودرو ،کارآگاهان اطــاع پیدا کردند که خودرو متعلق به فردی
حدودا  ۶۰ساله است که به هیچ عنوان با مشخصات ظاهری متهمین پرونده همخوانی
نداشــت؛ در ادامه و با اقدامات پلیســی ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که مالک خودرو
دارای دو پســر دوقلو به نامهای حامد و حمید (هر دو نفر  ۳۰ســاله) است و ال  ۹۰نیز
در اختیار آنها قرار دارد.
با شناسایی  ۱۰۰درصدی تصاویر حامد و حمید از سوی شاکی پرونده ،دستگیری این
دو نفر در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ در بررسی سوابق حامد و حمید ،مشخص
شــد که آنها از مجرمین سابقه دار در زمینه زورگیری و سرقت به ویژه سرقت منزل
هستند که به تازگی در زمینه خرید و فروش و نگهداری موادمخدر نیز فعال شدند.
در شــرایطی که برادران دوقلو به واسطه ارتکاب جرایم مختلف در محل سکونتشان
در خیابان دماوند  -بعد از پل خاقانی حضور نداشــتند ،شناسایی دیگر محلهای تردد
آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و همزمان با آن دستور توقیف خودرو ال ۹۰
و دستگیری سرنشینان آن نیز در سیستم جامع پلیس ثبت شد.
در ادامه اقدامات پلیســی ،کارآگاهان اداره شــانزدهم اطالع پیدا کردند که یکی از
برادران به نام «حمید» در محدوده محل سکونتشــان مشاهده شده است که بالفاصله
این محل تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت و سرانجام در مورخه  ۱۹فروردین و در
شرایطی که حمید در منزل نبود ،وی را دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل کردند .حمید پس از انتقال به اداره شانزدهم پلیس آگاهی صراحتا به اقدام
شیطانی و ســیاه خود و برادرش اعتراف كرد و در اظهاراتش گفت« :در شب حادثه به
همــراه برادرم حامد با خودرو ال  ۹۰پدرمان بیرون رفتیم؛ در میدان هفت حوض ،خانم
جوانی رابه عنوان مســافر سوار ماشــین کردیم؛ حامد راننده بود و من در صندلی جلو
خودرو نشســته بودم که ناگهان در حین حرکت ،من از صندلی جلو به عقب رفتم و با
تهدید [چاقو] و ضمن ضرب و جرح اموال وی شــامل کیف ،انگشتر و گردنبند طال و
گوشــی تلفن همراه این خانم را سرقت و در ادامه با تهدید و زور ....؛ در انتهای اتوبان
قدیم اســبدوانی لحظه ای توقف کردیم و جایم را با برادرم عوض کردیم؛ من پشــت
فرمان نشسته بودم و برادرم حامد نیز تهدید و زور  ....؛ نهایتا آن خانم جوان را در مکانی
خلوت و تاریک در خیابان اتحاد از ماشــین پیاده کرده و از محل متواری شدیم .بنا به
اعترافات صریح حمید ،مخفیگاه مجردی دو برادر در محدوده شرق تهران شناسایی و در
شرایطی که حامد از دستگیری برادرش اطالعی نداشت ،او نیز در داخل مخفیگاهشان
دســتگیر و پس از انتقال به اداره شانزدهم پلیس آگاهی ،اظهارات و اعترافات برادرش
را تأیید کرد.ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :با صدور قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی،
هر دو متهم روانه زندان شدند؛ همزمان تحقیقات جهت شناسایی دیگر شکات احتمالی
پرونده در دســتور کار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است لذا از
شــکات احتمالی دعوت می شود تا جهت شناسایی تصاویر متهمین به اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمی مراجعه كنند.

معاون تأمین اجتماعی:

برنامه حذف دفترچه بیمه اجرایی شد

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی اجرای برنامه حذف دفترچه را از راهبردهای
اصلی حوزه درمان این سازمان در سال  95برشمرد و گفت :این برنامه با موفقیت کامل
و در تمامی مراکز درمانی ملکی سازمان اجرایی شده است.
محمدعلی همتی افزود :برنامه حذف دفترچه گام موفق ســازمان تامین اجتماعی در
مسیر استقرار نظام سالمت مبتنی بر استفاده از فن آوری اطالعات است.
وی تصریح کرد :حذف دفترچه یکی از حلقههای اصلی برنامه جامع ســازمان تامین
اجتماعی در راســتای اجرای نهضت ( ITفناوری اطالعات) اســت که در کنار تشکیل
پرونده الکترونیک بیمه شــدگان ،استقرار سیستم (HISسیستم اطالعات بیمارستانی)
و کارت هوشــمند ســامت منجر به ایجاد تحول بنیادین در خدمات تامین اجتماعی
می شود.
همتی از آمادگی کامل ســازمان تامین اجتماعی برای گسترش برنامه های مبتنی بر
فــن آوری اطالعات در مراکز درمانی طرف قرارداد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در
آینده بسیار نزدیک و افزایش تعامالت بین بخشی برنامه مدونی برای حذف دفترچههای
کاغذی در مراکز طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم و در دوره زمانی
مشــخصی دفترچه های کاغذی به طور کامل از تامین اجتماعی حذف و در نهایت با
کارت های هوشمند سالمت جایگزین شوند.
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی برنامه حذف دفترچــه را از اقدامات موفقیت
آمیز این سازمان در سال گذشته عنوان کرد و گفت :این برنامه با تالش های فراوان و
خستگی ناپذیر واحدهای مختلف سازمان تامین اجتماعی به ویژه همکاران بخش های
 ITسازمان اجرا شد و مدیران و کادر پزشکی و درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی نیز
نهایت همکاری را در اجرای موفق این برنامه داشتند .برنامه حذف دفترچه های بیمه ای
از حدود  2سال گذشته در برخی مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی کلید خورد و در 25
اسفند  1395به صورت سراسری در کشور اجرایی شد.
بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان اکنون در تمامی مراکز درمانی وابسته به
تامین اجتماعی بدون استفاده از دفترچه بیمه می توانند خدمات درمانی خود را دریافت
کنند.

عدم اجرای
مصوبهنظاموظیفه
فرزندان ایثارگر

مصوبه پرداخت  5میلیون تومان برای دریافت کارت معافیت نظام وظیفه فرزندان ایثارگر ابهاماتی دارد و فعال اجرا نمی شود.
نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال  ،96در مصوبهای مقرر کردند فرزندان ایثارگران با پرداخت  5میلیون تومان ،مشمول دریافت کارت معافیت نظام وظیفه شوند.
در این باره سردار موسی کمالی جانشین کل نیروهای مسلح به خبرآنالین گفت :ایثارگران مشمول ماده( )45افرادی هستند که  30ماه سابقه جبهه یا  25درصد جانبازی یا  24ماه سابقه اسارت
داشته باشند که طبق قانون یک فرزند آنها از خدمت سربازی معاف میشود.
وی در مورد مصوبه پرداخت  5میلیون تومان برای دریافت کارت معافیت نظام وظیفه فرزندان این گروه اظهار داشت :متاسفانه این ماده ابهاماتی دارد که در حال رایزنی با نمایندگان برای رفع
آن هستیم تا برطرف شود و این طرح فعال اجرا نمیشود.

اجتماعی

کارآفرین برتر

آیس پک هیچگونه نمونه مشابهی در جهان ندارد
نیلوفر منصوریه

کارآفرينی مفهومی اســت که همراه با خلقت بشر وجود
داشته .مروری بر ادبيات کارآفرينی نشان میدهد که مفهوم
کارآفرينی برای اولين بار توســط اقتصاددانان مطرح شــد.
ســپس با توجه به اهميت و نقش کارآفرينی در شکلگيری
تحوالت اقتصادی در جوامع ،دانشمندان علوم اجتماعی نيز
به بررسی ويژگيهای فردی و اجتماعی کارآفرينان پرداختند.
خانواده ،کانونی اســت که در شــکلگيری اين ويژگيها،
میتواند نقش حياتی ايفا کند.
در جوامع سنتی که مردان نقش «نانآوري» و زنان نقش
«خانهداری و تربيت فرزندان » را بر عهده داشتند ،انتقال ايده
کسب و کار بيشــتر از طرف مرد صورت میگرفت؛ ساختار
جديد خانواده در جامعه امروز و به تبع آن خروج زن از خانه،
ظهور جلوههای تازهای از بروز خالقيت و نوآوری را در هر دو
جنس زن و مرد باعث شد .به دنبال اين تغيير نگرش؛ شيوه
توليد ،سبک زندگی و نقشهای والدين در درون خانواده نيز
دچار دگرگونی شد .به شکلی که هر کدام از والدين با رفتار
خود میتوانند در رشد اعتماد به نفس ،خلق ايدههای جديد
در خانواده و تعيين مسير شغلی فرزندان ،نقشهای اساسی را
ايفاء کنند .اگر خانواده را از ديدگاه نهادی مورد بررســی قرار
دهيم به اين نتيجه میرسيم که خانواده از نظر کمی و کيفی
میتواند کانون اصلی انديشــه کار و تالش و پرورش روحيه
خلق ايده و کار در افراد باشد.
کارآفرینی از خانواده
وقتی پدر يا مادر همچون الگويی تالشگر و مؤثر در عرصه
کار و توليد در جامعه ظاهر شوند،کارکردهای مثبت ناشی از
فعاليت آنها فرزند را به ســمت و سويی ترغيب مینمايد تا
ذهن خود را به صورتی منســجم و ثمربخش به ادامه شغل
والدين يا حرفهای جديدتر ســوق دهــد .برای چنين فردی
دســتيابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخير فضاهای
جديــد ،ارزش تلقی میشــود .چنين طرز تلقــی از دنيای
پيرامون ،ذهن فرد را نســبت به خلق ايدهای نو و استقالل
اقتصادی و کسب موفقيت ،دگرگون میسازد .در اين مرحله،
نوجوان يا جوان ايدهکاری خود را با خانواده در ميان میگذارد
چه بســا بتواند از تجربيات و رهنمودهای والدين و احتما ًال
حمايت مالی و اجتماعی آنها بهرهمند شــود .اينجاست که
معيارها و ارزشهای خانواده برای فرزند مالک عمل و چراغ
راه او در مســير کار و تالش واقع میشــود .وظيفه والدين
در چنين شــرايطی تشريح ابعاد گســترده فعاليت اقتصادی
بــه عنوان ارزش بنيادی برای فرزند و هدايت او در مســير
مطلوب ،آغاز توأم با موفقيت را در راهاندازی کسب و کار به
همراه خواهد داشت.
ميزان تحصيالت ،نوع شغل والدين ،ساخت خانواده ،روابط
خانوادگی (خصوص ًا رابطه والدين با فرزندان) ،درآمد خانواده و
ميزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکلگيری «فرهنگ
کار» در خانواده میتواند تأثير داشــته باشــد .انســانهای
متفاوت ،توانمنديهای متفاوتی دارند که اگر از همان دوران
نوجوانی در مســير مشخص هدايت شوند،میتوانند با خلق
ايدههای جديد خود ،تغييــر در روند توليد و بالطبع تغيير در

فرآيند تکنولوژی را آسان کنند.
در مورد تعريف كارآفريني ديدگاههاي مختلفي وجود دارد
و درك كامــل مفهوم و موضــوع كارآفريني نيازمند اطالع
از ديدگاههاي بين رشــته اي ميباشد .كارآفريني برحسب
ماهيت خود و توجــه محققان رشــتههاي مختلف از نظر
روانشناسي ،جامعه شناسي ،اقتصاد ،صنعت و حتي تاريخي
تعريف شده است.
واژه كارآفرينــي از كلمــه فرانســوي به معنــاي متعهد
شدن نشــات گرفته اســت كارآفريني اولين بار مورد توجه
اقتصاددانان قرار گرفــت و تمامي مكاتب اقتصادي از قرن
 16ميالدي تاكنــون به نحوي كارآفريني را در نظريه هاي
اقتصادي خويش تشريح نموده اند.
معرفی کارآفرین موفق
کارآفرینان موفقی در ایران وجود دارند که با توجه به درآمد
پایین و اقتصاد ضعیف توانستند با راه اندازی یک کسب و کار
موفق عمل کنند .یکی از کارآفرینان موفق ،بابک بختیاری
صاحب امتیاز فروشــگاههای زنجیره ای آیس پک است .با
وی مصاحبه ای انجام شده که در پی میآید:
آقای بابک بختیاری متولد  ۱۳۵۷اهل تهران موســس و
صاحب امتیاز فروشگاههای زنجیره ای آیس پک است .وی
مدیر عامل شرکت آیس پک ایرانیان است و محصول آیس
پک اختراع ایشان بوده و هیچگونه نمونه مشابهی در جهان
نداشته است.
این مجموعه کمتر از دو ســال توانسته  ۱۳۰فروشگاه در
داخل و خارج از ایران ( ۱۱۸شــعبه در ایران و  ۴شــعبه در
امارات و  ۸شــعبه در دیگر کشورها که در ذیل آمده است)
ایجاد نماید که در مقایســه با سیستمهای بزرگ و معروف
زنجیرهای دنیا نظیر مک دونالد ،استار باکس ،کینگ برگر و
غیره قابل توجه و بلکه بسیار موفق تر عمل نموده است؛ چرا
که آن ها در دو ســال اول شروع به کارشان ،تنها یک شعبه
داشــتند ،در حالی که آیس پک توانسته هر  ۶روز یک شعبه
در دو سال اول افتتاح نماید.
بابک بختیاری از بدو تاسیس این مجموعه در نظر داشته
که آیس پک را به عنوان اولین و بزرگترین مجموعه زنجیره
ای ایرانی به دنیا معرفی نماید و در سراسر دنیا شعبات آیس
پک را دایر نماید  .با توجه به این که کشورهايی نظیر آمریکا
بیش از  ۵۰درصد صادرات خود را در پشــت سیســتمهای

زنجیره ای و برند ســازی خود به دیگر کشــور ها تحمیل
میکنند؛ ولی ایران تا کنون از این روش استفاده نکرده است.
آیس پک توانسته ایران را نیز در رقابت با برندهای زنجیرهای
دنیا مطرح ســازد و هم اکنون با صــادرات کلیه مواد اولیه
جهت شــعبات خارجی آیس پک از جمله شعباتی در کشور
امارات ،هندوستان ،مالزی ،تایلند ،سنگاپور ،ونزوئال ،سوریه،
انگلســتان و کویت به این مهم دست پیدا کرده و قصد دارد
گامی در جهت ســربلندی نام ایــران زمین و تقویت هویت
ایرانی بردارد.
با چنین کســب و کار موفقی ایشــان تا به حال بیش از
 ۱۷۰۰فرصت شغلی مستقیم و بیش از  ۵۰۰۰فرصت شغلی
غیر مســتقیم در کمتر از دو سال به وجود آمده و روز به روز
نیز افزایش پیدا خواهد کرد .به دنبال این دستاورد آقای بابک
بختیاری به عنوان جوانترین کار آفرین کشور و شاید بتوان
گفت که به عنوان پدیده کار آفرینی ایران مطرح گردید .شاید
دلیل این موضوع ســن کم و مدت زمان کوتاه موفقیت این
مجموعه تا به حال بوده است.
ایده آیس پک
بختیــاری درخصوص زندگی اش می گویــد :در آغاز راه
به فکر راهاندازي كســب و كاري بــا هزينه كمتر افتادم .از
دوران دبيرســتان عالقه زيادي به خوردن ساندويچ داشتم
و ميدانســتم بچهها نيز از خوردن ساندويچ در مدرسه لذت
ميبرند.
پس از مذاكره با مديران ســه مدرسه توانستم بوفهاي را
براي مدت يك سال تحصيلي اجاره كنم و با سرمايه بسيار
اندك ،ســه يخچال دست دوم و كهنه و با مبلغ صدوپنجاه
هزار تومان ،بوفه اين مدرســهها را راهاندازي كردم .اين كار
درآمد خوبي داشــت .در تابســتان به دليل تعطيلي مدارس
به دنبال كار ديگري بــودم .يك روز پدرم به دليل تعويض
لوازم اداري محل كار خود از من خواست تا لوازم فرسوده را
بفروشم ،من هم در مدت كوتاهي با قيمت مناسب موفق به
فروش آن ها شدم .وقتي ديدم درآمد خوبي از اين راه ميشود
به دست آورد ،به خريد و فروش لوازم دست دوم روي آوردم،
به طوري كه از طريق آگهيهاي روزنامه لوازم دســت دوم
خريداري كرده و در طبقــه دوم خانه رنگ ميكردم و پس
از آن وارد بازار ميكردم .وی ادامه می دهد :با شــروع اين
كار ،بوفه مدارس را تعطيل كردم و طرح ساخت ميز تحرير

را با پدرم در ميان گذاشتم و با تكيه بر تجربههاي پيشين در
زمينه فروش ميز تحرير پيشرفت زيادي را در اين كار پشت
ســر نهادم .تا آنجا كه مركز ميزهــاي كامپيوتر رادر خيابان
ولي عصــر با همكاري يك شــريك راه انداختم .در ظرف
مدت كوتاهي دو شعبه از مركز ميزهاي كامپيوتري را ايجاد
كردم؛ اما به دليل بيتجربگي و عجله داشتن براي پيشرفت
در اثر ســهلانگاري در برخورد با شريكم دچار مشكل شده
و ورشكست شدم .از آنجا بود كه تنها راه پرداختن دين خود
را در پرورش يك فكر خالقانه و كسب و كاري جديد ديدم
كه ايده «سوپر خونه سرويس» به ذهنم خطور كرد كه مواد
غذايي را به شهروندان ميرساند.
بختیــاری از تصمیم جدید خود می گویــد :اينجا بود كه
تصميم گرفتم براي جلــب نظر توليد كنندگان محصوالت
مختلــف براي پخش محصوالت آنها بــه درب منازل در
روزنامه آگهي بدهم .به دليل نداشــتن زمــان كافي براي
پرداختن بدهيها اين كار را رها كردم و به فكر راه انداختن
كاري ديگر افتادم .هميشه با خودم مي گفتم كاري ميتواند
موفق شود كه ايدهاي نو در برداشته باشد.
متفاوت بودن را دوست داشتم
وی از ایده جدید خود میگوید :از دوران كودكي بستنيها
را با هم زدن رقيق ميكردم و با موز يا اسمارتيز هم ميزدم و
ميخوردم خيلي از اين كار لذت ميبردم .تصميم گرفتم اين
كار را در مقياس بزرگ عملي كنم .با تكيه بر تجارب كار قبلي
كه محصوالت مختلف براي توزيع به من پيشــنهاد ميشد،
به اين فكر افتادم كه يك بســتني متفاوت به مردم عرضه
كنم .بختیاری می افزاید :فكر متفاوت بودن از ذهنم بيرون
نميرفت .تصميم گرفتم بستني رقيقتری بسازم ،حاوي ميوه
ي بشود آن را نوشيد.
كه با بســتهبندي كردن آن از طريق ن 
پس از شــكلگيري اين ايده در ذهنم نمونههاي اوليه آن را
آماده كردم و براي امتحان به اعضاي فاميل و آشنايان دادم.
به گفته وی ،این ايده با اســتقبال خوبي روبهرو شد .تصميم
گرفتم ايده خود را عملي كنم .پس از جســتوجوي فراوان
توانستم دستگاه بستهبندي كننده ليوان و ني مخصوص كه
بتواند بســتني در آن جريان يابــد را يافته و آماده راهاندازي
اولين شــعبه آيس پك شدم .از همان روز نخست چشمانداز
جهاني شــدن محصول را در ذهنــم ميپروراندم .به همين
منظور روي تابلوي اولين مغازه خود نوشتم آيس پك شعبه
مركزي و بعد از ســنجش توان بالقوه بــازار در مكانهاي
ديگر شــعبات دوم و سوم و  ...را راهاندازي كردم .تا آنجا كه
هماكنون بالغ بر  120شــعبه در ايران و  10شعبه در كويت،
مالزي ،دبي و هند در حال فعاليت ميباشد .بختیاری با بیان
اینکه در حال حاضر  1200نفر به طور مســتقيم در شعبات
آيس پك مشغول فعاليت هستند می افزاید :حدود  5000نفر
نيز مشغول فعاليتهاي ســتادي ،تامين مواد اوليه و توزيع
آن ميباشــند .بختياري ،مدير دبيرستان موسي بنجعفر (ع)
تهران و آقاي تجردي را تاثيرگذار در پيشرفت خود ميداند.
بــه گفته وی تشــكيل گروه آموزشــي بــراي آموزش
فروشندگان و پرسنل آيس پك از ديگر كارهاي مهمي است
كه در اين شــركت صورت ميپذيرد .بختياري حفظ حقوق
مالكيت معنوي براي نام تجاري و محصول خود را مهمترين
مشكل و چالش پيش روي فعاليتهاي شركت ميداند.
وی اميــدوار اســت به واســطه محصــول جهاني خود
تواناييهاي ايران و ايراني را به همه جهانيان اثبات كند.

حداقل و حداکثر حقوق آموزش
و پرورشیها اعالم شد

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق سال  96کارکنان را ابالغ
کرد که بر اساس آن ضریب ،حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغالن مشخص شده است.
حسین فرزانه ،بخشنامه مربوط به تعیین ضریب حقوق سال  96را ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است« :مطابق مصوبه  26فروردین  96هیئت وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق ،حداقل
و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعالم میشود.
ضریب حقوق سال  96شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  1.695ریال است.
حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغالن موضوع ماده  76قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای
اجرایی مشــمول این قانون و ســایر مشمولین ماده مذکور در سال  96به میزان  10میلیون و  350هزار ریال و حداکثر
حقوق این کارکنان  7برابر حقوق مذکور در این بند به میزان  72میلیون و  450هزار ریال خواهد بود.
مطابق بند الف تبصره  12قانون بودجه ســال  ،96افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی
ی خواهد ماند.
کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق ثابت باق 
امتیازات ســنوات خدمت ،تجربه مربوط و مشــابه ،دورههای آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی
و سرپرســتی کارکنان در ســال  95با توجه به جدول شــماره  3و تبصره یک بند  6فصل دوم دستورالعمل مورخ 21
اردیبهشت سال  88معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل احتساب است.
به موجب تبصره  3بند  6فصل دوم این دســتورالعمل ،حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30
سال خواهد بود.
در اجرای ماده  74قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  93کمک هزینه
ازدواج و فوت در سال جاری مبلغ  11میلیون و  17هزار و  500رالو قابل پرداخت است.
فوقالعاده ماموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده  13ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  96کل کشور و
مطابق آئیننامه فوقالعاده روزانه ماده  39قانون استخدام کشوری و اصالحات بعدی آن قابل پرداخت است.

تحلیل روانی افراد ثبت نامی برای نامزدی
انتخابات ریاست جمهوری
رفتار تعدادی از کاندیداهای ثبت نام کرده برای انتخابات ریاســتجمهوری از ســوی یک روانشناس مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
بهمن بهمنــی در خصوص برخی از افرادی که برای نامزدی انتخابات ریاســتجمهوری ثبت نام کرده و رفتارهای
متفاوت داشــتند ،گفت :نمی توان حضور انبوه برخی از افراد را به سالمت روان جامعه مرتبط دانست اما به دلیل فقدان
برخی ساختارها ،این اتفاق موقعیت مناسبی برای برخی افراد است که به آنها آدمهای نمایشی گفته می شود و از این
موقعیت های مبهم برای مطرح کردن خود استفاده میکنند.
وی ادامه داد :در این موقعیت گنگ ،ما شــاهد حمله افراد نمایشی برای ثبت نام در انتخابات ریاستجمهوری بودیم
هر چند تعدادی نیز درک درستی از جایگاه ریاستجمهوری ندارند مانند بچه  ۷سالهای که میگوید من میتوانم رئیس
بیمارستان باشم و مردم را درمان کنم .او هیچ تصوری از پیچیدگی کار ندارد و فکر میکند با یک آسپرین میتواند بیمار
را درمان کند؛ بنابراین این درک نادرست از ناپختگی و ناآگاهی به شرایط موجود است.
وی ادامه داد :گروهی نیز به خاطر مطرح شدن در شبکههای اجتماعی یا صدا و سیما به صورت طنزآمیز برای انتخابات
ثبت نام کرده بودند اما نمیتوان اینها را از لحاظ روانی دچار مشکل دانست.
وی با بیان اینکه برای ثبت نام در یک مدرســه یا استخدام در یک مکان معیارهایی وجود دارد ،گفت :همه این افراد
که جزء رجل سیاسی و نخبگان علمی ،اقتصادی ،اجتماعی نبودند و دچار مشکل روانی نیستند .هر چند برخی از آنها
ادعاهایی داشتند که نشان می داد دچار تعادل روانی نبودند مانند یکی از نامزدها که میگفت« :خدا به من الهام کرده که
ثبت نام کنم» و «اگر به من رای ندهید دچار عذاب الهی می شوید» یا برخی که می خواستند مواد مخدر را آزاد کنند.
بهمنی با بیان اینکه از بیش از هزار نفری که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند کمتر از  ۵درصد دچار مشکل
هستند ،گفت :میتوان آنها را دارای اختالل شخصیتی ،داشتن عدم قوه قضاوت ،نداشتن درک و پختگی الزم از شرایط
پیچیده پیش رو توصیف کرد .این روانشناس اضافه کرد :گروهی نیز از این فرصت استفاده کرده تا نسبت به نارسایی ها
اعتراض کنند .اما نباید برای سالمت روانی جامعه به دلیل موج ثبت نامها نگران بود.

