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معاون رئیس جمهور اعالم کرد:

ایجاد  16هزار شغل با اضافه شدن  2هزار
واحد بوم گردی در کشور
دانش پور -یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری
تهران با شعار «ایران ،فراتر از انتظار» از سوم تا ششم بهمن
در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور وزیر کار و رفاه
اجتماعی برگزار شد ،از اضافه شدن دو هزار واحد بوم گردی
به بخش گردشگری کشور خبر داد و گفت :با این اقدام ١٦
هزار شغل ایجاد خواهد شد .علیاصغر مونسان ادامه داد:
طبق آخرین آمار ،در سال ۲۰۱۷با رشدی معادل ۷درصد،
جهانشاهدجابهجایییکمیلیاردو ۳۲۲میلیونگردشگر
بینالمللی بود که از سال  ۲۰۱۰تاکنون بیشترین نتایج را
نشانمیدهد.ویافزود:امروزگردشگریبهعنوانسومین
صنعتوبخشبزرگصادراتیجهانباقابلیتباالیاشتغال
زایی و توسعه جوامع محلی و با گردش مالی ۱۴۰۰میلیارد
دالری،مولد ۱۰درصدتولیدناخالصجهاناستوبهازایهر
 ۱۱شغلدرجهانیکشغلمربوطبهحوزهگردشگریاست.
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اعالم فهرست نهایی نامزدهای اسکار 2018
اسامی نامزدهای نهایی نودمین دوره جوایز آکادمی علوم
و هنرهای سینمایی اسکار با پیشتازی «شکل آب» اعالم
شد.به گــزارش ایسنا ،فهرست نامزدهای اسکار 2018
در  24شاخه گوناگون در حالی اعالم شد که فیلم «شکل
آب» به کارگردانی گیرمو دلتورو با نامزدی در  13شاخه
پیشتاز نامزدهای اسکار نام گرفت .همچنین فیلم «سه
بیلبورد خارج از ایبینگ ،میزوری» ساخته مارتین مکدونا
در 9شاخهودرامجنگی«دانکرک»بهکارگردانیکریستوفر
نوالن نیز در هفت شاخه شانس کسب جایزه دارند.بر این
اساس 9،فیلم«مرابهنامتصداکن»«،تاریکترینساعت»،
«دانکرک»« ،برو بیرون»« ،لیدی برد»« ،ماجرای فانتوم»،
ُ«پست»«،شکلآب»و«سهبیلبوردخارجازایبینگ،میزوری»
نامزدهای بهترین فیلم هستند .پنج نفر از کارگردانهای
این فیلمها نیز در شاخه بهترین کارگردانی نامزد جایزه
اسکار هستند .کریستوفر نوالن برای «دانکرک» ،جردن
پیل برای «برو بیرون» ،گرتا گرویگ برای «لیدی برد» ،پل
توماس اندرسون برای «ماجرای فانتوم» و گیرمو دلتورو
برای«شکلآب»چهرههاییهستندکهشانسکسبجایزه
بهترین کارگردان اسکار امسال را دارند.نامزدهای بهترین

بازیگر نقش اول مرد ،تیموتی شالمی برای «مرا به نامت
صدا کن» ،دنیل دیلوئیس برای «ماجرای فانتوم» ،گری
اولدمن برای «تاریکترین ساعت» و دنزل واشنگتن برای
«رومن جی» هستند .در شاخه بهترین بازیگر نقش اول زن
نیز سلی هاوکینز برای «شکل آب» ،فرانسس مکدورماند
برای «سه بیلبورد خارج از ایبینگ ،میزوری» ،مارگو رابی
برای «من ،تونیا» ،سیرشا رونان برای «لیدی برد» و مریل
استریپبرای ُ«پست»نامزدشدهاند.همچنینویلمدفوبرای
«پروژه فلوریدا» ،وودی هارلستون برای «سه بیلبورد خارج
از ایبینگ ،میزوری» ،ریچارد جنکینز برای «شکل آب»،
کریستوفرپالمربرای«همهپولهایدنیا»وسمراکولبرای
«سهبیلبوردخارجازایبینگ،میزوری»شانسکسباسکار
بهترینبازیگرنقشمکملمردرادرمراسمامسالدارند.در
شاخه بهترین بازیگر نقش مکمل زن ،مری جل بالیج برای
«مادباند»،الیسونجنیبرای«من،تونیا»،لسلیمنویلبرای
«ماجرایفانتوم»،لوریمیتکالفبرای«لیدیبرد»واوکتاویا
اسپنسربرای«شکلآب»نامزدشدهاند.مراسماعطایجوایز
نودمیندورهجوایزسینماییاسکارروزچهارممارس2018
( 13اسفند)دردالبیتئاترلسآنجلسبرگزارمیشود.
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معاون رفاهی وزیر کار با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق ها و پیشنهاد اضافه
شدن سن بازنشستگی مطرح کرد:

هشدار درباره تکرار سرنوشت موسسات غیرمجاز برای
صندوق های بازنشستگی

معاون وزیر رفاه گفت :اگر فکری برای صندوق های
بازنشستگی نشود ،در آینده نزدیک با وضعیتی
بحرانی روبه رو می شویم .به گزارش تسنیم،احمد
میدری ،معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ،درباره
صندوق بازنشستگی خاطرنشان کرد :اگر فکری
بــرای صندوق هــای بازنشستگی نشود ،در آینده
نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می شویم ،مشابه
وضعیتی که بــرای موسسه های مالی غیرمجاز به
وجود آمد.
▪موافقت "حدودی "رئیس جمهور با تغییر شرایط
بازنشستگی

وی ادامــــه داد :پیشنهاد مــا اضــافــه ش ــدن سن
بازنشستگی به میزان شش ماه در هر سال است.در
دولت و مجلس ،موضوع را طرح کرده ایم و امیدواریم
در بودجه امسال ،مجلس این مجوز را به ما بدهد که
سن و سابقه را در بحث بازنشستگی تغییر دهیم.
میدری اظهار کــرد :آقــای روحانی هم تاحدودی،
اجرایی کردن راه حل برای صندوق های بازنشستگی
را قبول کرده اند .متوسط سن بازنشستگی در ایران،

 51سال است که با افزایش  20ساله امید به زندگی
طی  30سال گذشته ،عمال فشار بر صندوق های
بازنشستگی و بودجه دولــت ،افزایش یافته است.
به طــوری که در ســال  95تنها دو صندوق دولتی
(کشوری و نیروهای مسلح) معادل  37هزار میلیارد
تومان کسری داشته اند .حکومت باید بپذیرد که این
موضوع ،مانند مرزهای کشور حیاتی است .شوخی
بــردار هم نیست.گفتنی است میدری پیش از این
( 28شهریور امسال) نیز هشدار داده بود که صندوق
های بازنشستگی سه برابر  ۱۰سال گذشته به بودجه
عمومی کشور وابسته شده اند.
به گفته وی ،به طور حتم اگر این رونــد ادامــه یابد
و تغییری صــورت نگیرد ،طی  ۱۰ســال آینده ۴۰
درصد بودجه عمومی کشور باید به عنوان کمک زیان
صندوق های بازنشستگی ،صرف شود .میدری این
را هم گفته بود که اگر نخواهیم اصالحات پارامتریک
را انجام دهیم ،به طور ناخواسته به سرنوشت کشوری
همچون یونان دچار می شویم ،کشوری که مجبور
شده است برای پرداخت حقوق سالمندان خود بیش
از  ۱۰۰جزیره اش را بفروشد.

15
بــا اســتعفای مدیرعامــل بانــک صــادرات رقــم خورد

پنجمین تغییر مدیریتی بانک ها در دولت
دوازدهم
سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صــادرات ایران استعفا داد
تا پنجمین تغییر در مدیریت بانک ها در دولت دوازدهــم رقم
بخورد.به گزارش ایرنا ،پس از استعفای زراعتی و با تصویب
هیئت مدیره بانک صــادرات ،مسئولیت موقت اداره بانک به
حمید تهرانفر عضو هیئت مدیره و قائم مقام آن سپرده شده
است.مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات برای انتخاب
مدیرعامل جدید 15 ،بهمن با حضور صاحبان سهام تشکیل
می شود.زراعتی اوایل تابستان  95مدیرعاملی بانک صادرات
را بر عهده گرفت .وی پنجمین مدیر بانکی است که در دولت
دوازدهــم تغییر می کند.پیش از وی مدیران عامل بانک های
ملت ،تجارت ،مسکن و کشاورزی تغییر کردند که از این میان تنها
مدیرعامل بانک کشاورزی به دلیل انتصاب به عنوان مدیرعامل
صندوق توسعه ملی ،از این مسئولیت خداحافظی کرده است.به
تازگی مسعود کرباسیان در حکمی حجت ا ...صیدی را به عنوان
نمایندهسهامدولتدرهیئتمدیرهبانکصادراتایرانمنصوب
کــرده است و گمانه زنی ها از احتمال انتخاب وی به عنوان
مدیرعامل آینده این بانک حکایت دارد .هرچند ایلنا از احتمال
جانشینی حمید تهرانفر به جای زراعتی خبر داده است .تهرانفر
سابقه حضور در معاونت نظارت بانک مرکزی را دارد.بخش
عمده سهام بانک صادرات ایران در سال  88از طریق بورس به
بخش خصوصی واگذار شد اما هنوز بخشی از سهام آن در اختیار
دولت است و بخشی از سهام نیز در سبد سهام عدالت قرار دارد.
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