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بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به منظور 
رفع مشکالت دسترسی روس��تاها به آب، کار آب رسانی به 
627 روس��تا در 17 استان کش��ور را به پايان رسانده يا در 

دست اقدام دارد.
به گزارش دريافتی از معاونت عمرانی و طرح های زيربنايی 

بني��اد برکِت س��تاد اجرايی فرم��ان حضرت ام��ام)ره(، اين 
بني��اد براس��اس تأکيدات رييس س��تاد اجراي��ی در خصوص 

خدمت رس��انی هر چه بيش تر به روس��تاهای محروم و جلوگيری 
از مهاجرت روس��تاييان،  136 پروژه  ی زيربنايی را به منظور آب رس��انی 

به 627 روس��تا در 17 اس��تان کشور در دست اجرا دارد که از اين تعداد، 75 
پروژه در 477 روستا به بهره برداری رسيده است. 

براس��اس اين گزارش، ميزان اعتبار پيش بينی شده از سوی بنياد برکت برای 
آب رس��انی به 627 روس��تا تا به امروز بالغ بر 769 ميليارد ريال بوده و شامل 
احداث مخزن و ش��بکه ها ی آب رس��انی، عمليات اصالح و تعويض خط لوله، 
خريد تانکر آب رس��انی، مرمت قنوات، خريد و نصب دس��تگاه آب شيرين کن، 

بهسازی چشمه و ... می شود.
خراس��ان جنوبی و رضوی، خوزس��تان، زنجان، فارس، مازندران، کهگيلويه و 
بويراحمد، کرمان، کرمانشاه، لرستان، قم، مرکزی، هرمزگان، کردستان، ايالم، 
چهارمحال و بختياری و تهران، 17 اس��تان تحت پوش��ش خدمات آب رسانی 

بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( را تشکيل می دهند. 
بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( هم چنين آب  رسانی به 366 
روس��تای مح��روم در مناطق جنوبی کش��ور را با حجم س��رمايه گذاری 375 
ميليارد ريال و در قالب 40 پروژه در دستور کار دارد که تا به امروز 23 پروژه 

به بهره برداری رسيده و فرآيند آب رسانی به 349 روستا پايان يافته است. 
اين بنياد 26 پروژه ی آب رس��انی را نيز در اس��تان کهگيلويه و بويراحمد در 
دس��ت اجرا دارد که از اين تعداد، 14 پروژه به بهره برداری رس��يده اس��ت. با 

اتم��ام اين 26 پروژه که 106 ميلي��ارد ريال برای آن اعتبار 
پيش بينی ش��ده اس��ت ، امکان آب رس��انی به 49 روستا و 

شهرستان در اين استان فراهم می شود. 
بني��اد برکِت س��تاد اجرايی فرم��ان حضرت ام��ام)ره( در 
مجموع 170 پروژه ی عمرانی و زيربنايی شامل آب رسانی، 
احداث مدارس، س��اخت مس��جد و مراک��ز فرهنگی، پايگاه 
س��المت، خانه ی بهداشت، راه سازی، س��اخت پل، کتاب خانه، 
س��الن روزشی و .... را در اس��تان کهگيلويه و بويراحمد در دست 
اجرا دارد که از اين تعداد، 87 پروژه  به بهره برداری کامل رسيده است. 
اعتبار پيش بينی شده برای اجرايی کردن 170 پروژه ی عمرانی و زيربنايی در 

اين استان، بالغ بر 655 ميليارد ريال است.
الزم به توضيح است، جمعيت مناطق روستايی به عنوان جمعيت مولد کشور، 
نقش بسيار مهمی در رشد و پيشرفت ايران اسالمی داشته و بر همين اساس، 
رفع نياز آن ها همواره مورد توجه س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( بوده 
است. ايجاد اش��تغال پايدار برای روستاييان و ارايه ی خدمات زيربنايی مانند 
آب رس��انی به آن ها، در همين راس��تا انجام می پذيرد. اين فعاليت ها از جمله 
برنامه های اصلی اين س��تاد در روس��تاها به ش��مار می رود که از طريق بنياد 
برکت دنبال می ش��ود و باعث حفظ و بقای جمعيت روس��تايی در روس��تاها 
خواهد شد.بی ش��ک تأمين آب شرب روستاهای کشور، به ويژه در مناطقی که 
از خشک س��الی رنج می برند، از اهميت بااليی برخوردار است. اين اقدام عالوه 
بر جلوگيری از مهاجرت بی رويه ی روس��تاييان به ش��هرها و بروز مش��کالت 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معيش��تی ناش��ی از حاشيه نشينی در 
ش��هرها، باعث حفظ و بقای جمعيت در مناطق مرزی کش��ور، ارتقای سطح 
سالمت و بهداش��ت روستاييان و گس��ترش عدالت اجتماعی، افزايش درآمد 
و کم��ک به معيش��ت روس��تاييان از طري��ق تأمين آب دام و طي��ور خانگی 

روستاييان می شود.

بانک آينده، در راس��تای تحقق اقتصاد دانش بنيان و فن آورمحور، ظرف مدت 
چهار ماه، مبلغ 5.000 )پنج هزار( ميليارد ريال، تس��هيالت به ش��رکت های 
دانش بني��ان اعطا نموده اس��ت. اين امر پس از انعق��اد تفاهم  نامه همکاری با 
صن��دوق نوآوری و ش��کوفايی، برای تامين مالی ش��رکت های دانش بنيان، از 

طريق اعطای تسهيالت و صدور ضمانت  نامه، صورت گرفته است.
به اس��تناد گزارش های عملکردی س��امانه غزال )سامانه مديريت يکپارچه در 
خواست ها و فرآيندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفايی(، تعداد 60 
)ش��صت( فقره تس��هيالت با رقمی بالغ بر 5.000 )پنج ه��زار( ميليارد ريال، 
توسط بانک آينده، طی مدت چهار ماه گذشته به شرکت های مذکور، پرداخت 
ش��ده اس��ت. هم چنين در مدت مش��ابه، انواع ضمانت نامه ها با ارزش ريالی 
1.300 )يک هزار و س��يصد( ميليارد ريال، با ش��رايط مناسب و تخفيف های 

کارمزدی ويژه برای شرکت های دانش بنيان، صادر گرديده است.
بان��ک آينده، عالوه بر اهتمام جدی برای ارائه خدمات بانکی به ش��رکت های 
دارای مجوز از معاونت محترم علمی و فن آوری رياس��ت  جمهوری، به منظور 
پشتيبانی از تجاری سازی ايده ها و محصوالت نوآورانه و نيز حمايت از زنجيره 
ايده تا بازار، خدمت نوين ديگری را تدارک ديده اس��ت که طی آن نسبت به 
تامين بخش��ی از وديع��ه اجاره و يا هزينه خريد محل کار برای ش��رکت های 

شتاب دهنده/ دانش بنيان، اقدام می کند.
بان��ک آينده، قصد دارد؛ با حض��ور بيش از پيش در حوزه نوآوری های نوين و 
پيشرفته و نيز ايجاد بازار برای شرکت های دانش بنيان و فن آور در عرصه های 
راهبردی، زمينه ظهور بيش��تر استعدادها و توانمندی  های دانش آموختگان و 

نوآوران کشور را، فراهم آورد.

وضعيت حضور زنان در عرصه های اجتماعی در کشورهای غربی به رغم 
ادعاهای بس��يار هر روز بدتر از گذشته می شود چنانکه تقريبا 90 

درصد از نمايندگان پارلمان مرکزی آلمان در شبکه های اجتماعی 
مورد حمله و توهين جنسی قرار می گيرند.

حض��ور در عرصه های اجتماعی، برای زنان از جمله ش��عارهايی 
است که کشورهای غربی به شدت آن را مطرح ساخته و مدعی 
هس��تند که اين کشورها نقش��ی مهم در اين عرصه دارند و زنان 

در جوامع غربی توانس��ته اند به مدارج باالی سياسی و اجتماعی و 
اقتصادی دس��ت يابند.  آنها با اين ادعاها خواس��تار الگو گيری س��اير 

کش��ورها اروپا در حوزه حقوق زنان هستند و با اين ادعا نيز به پرونده سازی 
عليه س��اير کش��ورها می پردازند. اين در حالی اس��ت که وضعيت زنان در اين 
جوام��ع در وضعيت مطلوبی قرار ندارد چنانکه سرپرس��ت آژانس فدرال مبارزه 
با تبعيض »ای.دی.س��ی« اعالم کرد: زنان مسلمان محجبه در آلمان به اشکال 
مختل��ف هر روزه در معرض تبعيض قرار می گيرند ب��ا اين حال تعداد زيادی از 
آنان اقدام به ش��کايت نمی کنند.کريستين لودرز سرپرست اين آژانس اخيرا در 
يک مصاحبه خبری گفته اس��ت که زنان محجب��ه در آلمان در مراکز عمومی، 
بازار کار، کلوپ های ورزش��ی و حت��ی آپارتمان های اجاره ای خصوصی نيز مورد 
تبعي��ض دينی قرار می گيرند. بس��ياری از مردم در آلم��ان نمی دانند که مراکز 
عمومی مانند باش��گاه های ورزشی اجازه ممنوع کردن حجاب و نمادهای دينی 
را ندارند، با اين حال اين مسئله مکررا رخ می دهد.به گفته لودرز، آژانس فدرال 
مبارزه با تبعيض از س��ال 2016 تاکنون بيش از 21 هزار شکايت دريافت کرده 
اس��ت که تنها 300 مورد آن ها توس��ط زنان محجبه پر ش��ده اند.لودرز در ادامه 
گف��ت: آمارها بيان کننده رقم های واقعی نيس��تند. زمانی که ما درباره تبعيض 
س��خن می گوييم هميشه يک رقم گزارش نش��ده وجود دارد و بسياری از مردم 
با تبعيض و نژادپرس��تی کنار می آيند و به دنبال کمک نمی روند. اما نکته قابل 
توج��ه وضعيت بحرانی زنان در جامعه ای مانند آلمان در فضای مجازی اس��ت 
که حتی به سياس��تمداران زن نيز رس��يده اس��ت.  در اين چارچ��وب مهر در 
گزارش��ی آورده است، زنان سياس��تمدار در آلمان قربانيان جديد نفرت پراکنی 
در ش��بکه های اجتماعی هستند. نظرسنجی»رپورتر مونشن« نشان می دهد که 
تقريب��ا 90 درصد از نمايندگان پارلمان مرکزی آلمان در ش��بکه های اجتماعی 
مورد حمله و توهين قرار می گيرند. به نظر می رس��د؛ هدف س��اکت کردن زنان 
فعال در عرصه سياس��ت آلمان است. کاتارينا شولتسه، نماينده حزب سبزها در 
مجلس ايالتی بايرن آلمان، کس��ی است که سياست را در بايرن متحول کرد؛ از 
پاييز س��ال 2018، 38 کرسی پارلمان ايالتی بايرن متعلق به حزب او است. اما 

موفقيت برای اين زن سياستمدار با حاشيه های زيادی همراه بوده است. 
او بارها در ش��بکه های اجتماعی مورد حمل��ه و توهين قرار گرفته 
است. شولتسه در اين باره می گويد:  »بدون ترديد از اينکه صبح 
زود از خواب بيدار ش��وم و در شبکه های اجتماعی، توهين هايی 
که به من شده را بخوانم، حس خوبی ندارم. اين اقدامات بر روی 
زندگ��ی ما تأثير می گذارد.« نتايج يک پژوهش جديد در آلمان 
نشان می دهد که نفرت پراکنان سعی دارند با اين اقدامات خود، 
مانع فعاليت سياس��تمداران زن در کارزارهای انتخاباتی شوند. در 
انتخابات ايالتی سال 2018، کاتارينا شولتسه، کانديدای اصلی حزبش 
ب��ود، اما گروه های راس��تگرا و افراطی کارزاری عليه او ش��کل دادند. آنها از 
کاربران خواستند تا در شبکه های اجتماعی به او توهين کنند. اما شولتسه تنها 
زن سياس��تمداری نيست که بارها و بارها با تهديد روبه رو شده است. تحقيقات 
»رپورتر مونش��ن« نشان می دهد که نفرت در شبکه های اجتماعی به ويژه عليه 
زنان سياس��تمدار شکل  جديدی به خود گرفته است. نتايج نظرسنجی »رپورتر 
مونشن« بسيار تکان دهنده اس��ت: 87 درصد از اين زنان تاکنون هدف نفرت  و 
تهديد در ش��بکه های اجتماعی بوده ان��د و برخی می گويند تقريبا هر روز با اين 
مس��ئله روبرو هس��تند. در 57 درصد از موارد، سخن از خصومت ها و حمله های 
جنسی اس��ت. آنکه دمشايت برگ، از نمايندگان بوندستاگ، نمونه ای از آزارها و 
تهديدها را به تصوير می کشد: »سخنان وحشتناکی به من زده می شود. در اغلب 

موارد، تحت توهين نژادپرستانه و جنسی قرار می گيرم.«
38 درص��د از نمايندگان زن در بوندس��تاگ گفته اند ک��ه عليه تهديد و توهين 
شکايت کرده اند. اما در دو سوم موارد روند حقوقی رسيدگی به شکايات متوقف 
ش��ده اس��ت. برخی موارد هم مس��کوت مانده اند. ماريا ورزي��گ، رئيس کانون 
وکالی زنان آلمان معتقد است که پلتفرم هايی مانند فيس بوک که فضايی برای 
توهين هايی از اين دس��ت در اختيار نفرت پراکنان قرار می دهند، بايد پاس��خگو 
باشند. به گفته او، گروهی از توهين ها دارای مؤلفه های کيفری هستند و در اين 
مورد می توان با استناد به حقوق مدنی با آنها مقابله کرد. او با اشاره به کند بودن 
روند رس��يدگی به اين شکايات می گويد: »شايد موضوع هنوز آن طور که بايد و 

شايد در حوزه حقوقی، جدی گرفته نمی شود.«
اين ها در حالی است که 11 درصد از  زنان سياستمدار که در نظرسنجی جديد 
شرکت  داش��ته اند، گفته اند که حجم توهين ها و تهديدها باعث شده، به عنوان 
يک زن برای ادامه کار حرفه ای مردد شوند. مسئوالن برنامه تلويزيونی »رپورتر 
مونشن« برای اين نظرسنجی، از تمامی 221 زن نماينده پارلمان دعوت کردند، 

اما تنها 77 نفر به اين دعوت پاسخ مثبت دادند. 

در حال��ی اتحادي��ه اروپا ادعای حمايت از کودکان را س��ر می دهد و با نام 
حمايت از حقوق کودکان در امور ساير کشورها دخالت می کند که 

آمارها نشان می دهند که تعداد کودکان فقير در ايتاليا تنها ظرف 
10 سال گذشته سه برابرشده است.

س��ازمان »نجات کودکان« با انتشار گزارشی در اين باره اعالم 
ک��رد که تنه��ا در س��ال 2018 بيش از يک ميلي��ون و 260 
هزار ک��ودک، فقر کامل را در ايتاليا تجربه کرده اند. "ميش��له 

پروسپری"، يکی از اعضای موسس »نجات کودکان« می گويد: 
بحران اقتصادی تاثير مس��تقيمی بر فقر کودکان در اين کش��ور 

داش��ته اس��ت. از ايتاليا با جمعيتی بالغ بر61 ميلي��ون نفر به عنوان 
سومين اقتصاد برتر منطقه پولی يورو ياد می شود. 

در اين گزارش آمده اس��ت که 563 هزار نف��ر از اين کودکان فقير در جنوب 
ايتاليا زندگی می کنند. 

ش��مار کودکانی که در فقر کامل زندگی می کنند در س��ال 2008 ميالدی، 
همزم��ان ب��ا آغاز بحران اقتص��ادی، 375 هزار نفر بوده و در س��ال 2018 با 
افزايش 12.8 درصدی مواجه شده است. 508 هزار نفر از »کودکان فقير« در 
ش��مال و 192 هزار نفر در مرکز ايتاليا زندگی می کنند. به گزارش يورونيوز، 
همچنين از هر هفت کودک ايتاليايی يک نفر به دليل فقر دس��ت از تحصيل 

می کشد. ايتاليا رکورددار کودکان فقير در قاره سبز است.
الزم به ذکر اس��ت ش��مار کس��انی که در ايتاليا در فقر زندگ��ی می کنند به 
باالترين س��طح خود از س��ال 2006 رسيده اس��ت و دولت در واکنش به اين 
وضعيت وعده اقدامات عاجل داده اس��ت.  ايس��تات- دفتر آم��ار ايتاليا اعالم 
کرد با وجود آن که ايتاليا چهارمين س��ال متوالی رش��د مثبت اقتصادی خود 
را تجربه می کند، تا پايان س��ال گذش��ته  5.1 ميليون نفر از اتباع اين کشور 
در فق��ر مطل��ق زندگی می کرده اند. اين ميزان که مع��ادل 8.4 درصد از کل 

جمعيت اين کشور است بيش از 7.9 درصد سال 2016 است.
ايس��تات فقر مطلق را شرايطی تعريف کرده است که افراد قادر به خريد کاال 
و خدمات مورد نياز خود نباش��ند. ايتاليا در س��ال 2014 موفق ش��د از رکود 
طوالنی مدت حاکم بر اقتصاد خارج شود اما اين گزارش نشان می دهد بهبود 
وضعيت اقتصادی فايده ای برای فقرا نداش��ته اس��ت. سال گذشته نرخ رشد 
توليد ناخالص داخلی ايتاليا 1.5 درصد بود که قوی ترين رشد از سال 2010 
محسوب می شود. مبارزه با فقر همواره يکی از اصلی ترين وعده های انتخاباتی 
جنبش 5 س��تاره برای رس��يدن به قدرت در اين کشور بوده است که اين ماه 
با ائتالف با حزب ليگ دولت جديد تشکيل داد. دی مايو- رئيس اين جنبش 
و معاون نخس��ت وزير ايتاليا گفت: تداوم اوضاع به اين شکل غير ممکن است 

و دستمزد شهروندان بايد فورا افزايش يابد. به گفته ايستات، شمار افرادی 
که کمتر از نصف ميانگين کش��وری درآمد دارند نيز به 9.4 ميليون 
نفر معادل 15.6 درصد جمعيت اين کش��ور افزايش يافته است. 
اين پديده بيشتر در جنوب ايتاليا گسترده است منطقه ای که 
بيش از 10 درصد از خانواده ها در ش��رايط فقر بسر می برند. 
اين در حالی اس��ت که در س��ال 2016 مي��الدی 8.5 درصد 
خانواده ها در جنوب چنين شرايطی داشتند. فقر مطلق حتی 
در مراکز و در حومه های ش��هرهای ش��مال ايتاليا که صنعتی 
بش��مار می رود، وجود دارد . ايس��تات همچنين به افزايش 'فقر 
نس��بی' در ايتاليا اش��اره کرد و يادآورشد که در سال 2017 ميالدی 
س��ه ميليون و 171 هزار خانواده معادل 9 ميلي��ون 368 هزار نفر دچار فقر 
نس��بی بودند. مقصود از فقر نس��بی آن دسته از خانواده هايی است که شامل 
دو نفر بوده و هزينه ماهانه آنها برابر و يا کمتر از 1085 يورو اس��ت. اين رقم 
به عنوان هزينه متوس��ط ماهانه سرانه در ايتاليا در سال 2017 درنظر گرفته 
ش��ده است. در سال 2016 هزينه متوسط ماهانه برای فقر نسبی 1061 يورو 
بود. فقر نس��بی همانند فقر مطلق ميان خانواده هايی که ش��امل 4 عضو و يا 

بيشتر بيشتر می شوند، باالتر است.
بر اين اس��اس، خطر فقر نيز با افزايش مش��اغل موقت، بی ثبات و نيمه وقت 
در ايتاليا، حتی ش��هروندان شاغل اين کش��ور اروپايی را نيز تهديد می کند. 
پدي��ده موس��وم به فقيران ش��اغل )working poor( يعن��ی افرادی که با 
وجود داش��تن ش��غل نيز در خطر ق��رار گرفتن در زير خط فق��ر قرار دارند، 
با رش��د مش��اغل موقت، بی ثبات و نيمه وقت، گس��ترش پيدا کرده است. به 
عقيده موسس��ه آماری يوروس��تات، 11.7 درصد از شاغلين در ايتاليا، معادل 
دو ميلي��ون و 600 ه��زار نفر در خطر فقر قرار دارن��د که 2.1 درصد باالتر از 
متوس��ط اروپايی آن )9.6 درصد( اس��ت. يک اتحاديه کارگری اين کشور نيز 
در مطالعاتی ضمن تاييد رشد اين پديده اعالم کرد که حدود چهار ميليون و 

500 هزار شاغل در ايتاليا از اين وضع رنج می برند.
نس��بت ش��اغلين در خطر فقر در ايتاليا، در ميان کشورهای اتحاديه اروپا در 
ميزان بااليی قرار دارد و فقط کشورهای رومانی، يونان، اسپانيا و لوکزامبورگ، 

وضعيت بدتری از ايتاليا دارند.
يوروستات ادامه داد: خطر فقر بستگی به نوع قرارداد شاغالن نيز دارد و برای 
آن دسته از افرادی که نيمه وقت کار می کنند، نسبت به شاغالن تمام وقت، 
دو برابر اس��ت و نسبت به آنهايی که شغل موقت دارند، به سه برابر می رسد. 
مردهای ش��اغل بيش��تر از زنان در خطر فقر قرار دارند و خطر فقر حتی 7.5 

درصد از کارمندان با قرارداد نامحدود را نيز تهديد می کند.

 پنج شنبه  2 آبان 1398  شماره 5152 

اذان ظهر: 11:49 اذان مغرب: 17:36 اذان صبح فردا: 4:54  طلوع آفتاب فردا: 6:19

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران 

°21 °12
مشهد 

°20 °9
قم 

°23 °12
اصفهان

°23 °6

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالک 16 

نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6 
شاپا: 3947 - 2008 كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: کارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir


امامحسنعليهالسالم:

نه پاکدامنی، روزی را از انسان دور می کند و نه حرص، روزی زياد می آورد؛ چون 
روزی قسمت شده است و حرص زدن باعث مبتال شدن به گناهان می شود.
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اساس اصالحات اين است که ما با فقر و فساد و تبعيض مبارزه کنيم. هر اصالحاتی 
- اگر واقعا اصالحات باشد - بر محور اين می چرخد. بيانات رهبرمعظمانقالب
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آب رسانی بنیاد برکت به 627 روستا در 17 استان کشور

اعطای 5.000 میلیارد ريال تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان در 4 ماه توسط بانک آینده

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

توهین های جنسی به زنان سیاستمدار  آلمان 
در شبکه های اجتماعی

تحقیقات »رپورتر مونشن« نشان داد؛

ایتالیا رکورددار کودکان فقیر
وقتی ادعای حمایت غرب از حقوق کودک رنگ می بازد


