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امکان لغو برگزاری «فجر »۳۷در استانها

8/

بیژن زنگنه در دیدار با همتای عراقی خود ،اعالم کرد:

بر سر صادرات نفتی خود
با کسی مذاکره نمیکنیم

بازگشت الیحه جنجالی به شهرداری؛

پنج تونل شهری تهران پولی میشود

صفحه 3
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

پیشنهاد افزایش حقوق
کارگران به  ۳میلیون تومان

تــونـل

خبر
آخرین وضعیت «کهریزک» بعد
از تغییر کاربری

رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را
درباره زمان آغاز فعالیت مرکز نگهداری و
بازپروری معتادان «سروش» در کهریزک
ارائه کرد .سردار حسین رحیمی درباره
زمان آغاز فعالیت مرکز نگهداری از
معتادان سروش در کهریزک اظهار کرد:
در بحث بازپروری ،پلیس به دوستان
بهزیستی کمک میکند و نباید در برابر
این اقدام موضع منفی گرفته شود .رییس
پلیس پایتخت با بیان اینکه طبق پیش
بینیها در تهران حدود  ۱۵تا  ۲۰هزار
معتاد متجاهر داریم ،افزود :الزم است که
این معتادان جمع آوری شده و در مراکز
بازپروری نگهداری شوند که خب این امر
با مشارکت و همکاری تمام دستگاهها
شدنی است .وی با تاکید بر اینکه اقدام
پلیس در راهاندازی و مرکز بازپروری
سروش نافی زحمات و تالشهای عوامل
بهزیستی نیست ،خاطرنشان کرد :پلیس
هم در کهریزک جایی داشت که مدتها
خالی بود و ما این مرکز را تغییر کاربری
داده و به مرکز بازپروری معتادان متجاهر
تبدیل کردیم .رحیمی درباره اینکه گفته
میشود ،بهزیستی ایراداتی را به این مرکز
گرفته است ،به ایسنا گفت :ما موارد گفته
شده را برطرف کردیم و اگر مجوزهای
قانونی را در چارچوب قانون دریافت نکرده
باشیم ،اصال از آن بهرهبرداری نخواهیم
کرد .در این مورد نیز اقدامات و مجوزهای
الزم دریافت شده و تقریبا کار تمام شده
است .رییس پلیس پایتخت درباره زمان
بهرهبرداری از این مرکز نیز گفت :امیدواریم
که طی هفته آینده این امر انجام شده و ما
از رسانهها برای مراسم بهرهبرداری دعوت
کنیم.

پیگیریاختصاصبیمهدرماناعتیاد

معاون سازمان بهزیستی ،از پیگیری
اختصاص اعتبار بیمه درمان اعتیاد معتادان
خبر داد.فرید براتی سده ، ،گفت :در این
زمینه با سازمان برنامه و بودجه رایزنی
هایی انجام شده است .وی گفت :در این
زمینه هر ساله یارانه ای از سوی بهزیستی
به مراکز درمانی و کمپ های ترک اعتیاد
پرداخت شود که این موضوع نیاز به
اعتبارات ویژه ای دارد .معاون پیشگیری
از اعتیاد سازمان بهزیستی گفت :هر یک
از این دستگاه ها اعتباراتی را در اختیار
دارند که امیدواریم با هماهنگی و همکاری
آنها این اعتبارات به صورت متمرکز در
فرآیند درمان معتادان هزینه شود.براتی
اظهار امیدواری کرد و گفت :در این
زمینه متولی وزارت تعاون  ،کار ورفاه
اجتماعی و سازمان بیمه سالمت است
که امیدواریم امسال بیمه درمان معتادان
عملیاتی شود.
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بانک جهانی پیش بینی کرد؛

رشد اقتصادی منفی  3/6درصد ایران در سال آینده

بانک جهانی با پیش بینی رشد اقتصادی منفی
 3.6درصد برای ایران اعالم کرد اقتصاد ایران در سال
 2020یعنی یکسال سال دیگر از رکود خارج میشود.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش به عنوان
«چشمانداز اقتصاد جهانی در سال  »2019اعالم
کرده رشد اقتصادی ایران در سال  2019به منفی 3.6
درصد میرسد ،این بانک رشد اقتصادی ایران را در
سال  2020به میزان  1.1درصد اعالم کرده که نشان
میدهد اقتصاد ایران در سال  2020از رکود خارج
خواهد شد و سال  20201هم همان رشد اقتصادی
 1.1درصد را تکرار خواهد کرد.
*اقتصاد جهان در سال  2019ضعیفتر
میشود
در گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران آمده
است ،که اقتصاد جهانی در سال جاری رو به پایین است
که بیشتر متاثر از افزایش تنشهای تجاری ،تضعیف
فعالیت کارخانهها و افزایش تنشهای مالی در کشورهای
نوظهور است.

در این گزارش که در تیتری با عنوان «آسمانهای
تیره و تار» اشاره شده است که انتظار دارد اقتصاد جهان
رشد  2.9درصد را در سال  2019داشته باشد که این رقم
در پیشبینی قبلی حدود  3درصد بود .بنابراین این دومین

سالی خواهد بود که اقتصاد جهان با کاهش رشد همراه
است .رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته  3درصد و سال
 2017به میزان  3.1درصد بود.
آیهان کوس» اقتصاددان بانک جهانی در

مصاحبهای اعالم کرد در سال  2017اقتصاد جهانی
با شرایط ناگواری مواجه میشود.
اساس این گزارش همچنین بانک جهانی رشد
اقتصادی آمریکا را  2.5درصد پیشبینی کرده که از رقم
 2.9درصد سال  2018به میزان  0.4درصد پایین است.
همچنین در این گزارش پیشبینی شده رشد 1.6
درصدی در کشورهایی که ارز یورو استفاده میکنند
محقق می شود که این رقم نسبت به  1.9درصد سال
گذشته پایین تر است.
همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی  6.2درصد برای
چین پیشبینی کرده که این رقم در سال گذشته  6.5درصد
بود .اما بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصادی خود از
ژاپن را افزایش داده است و  0.9درص پیشبینی کرده که این
رقم در سال گذشته  0.8درصد بود.
همچنین در گزارش بانک جهانی پیشبینی ضعیفی
برای کشورهای ترکیه ،آرژانتین ،ایران و پاکستان اعالم
شده است ،این بانک رشد اقتصادی ایران را در سال آینده
منفی  3.6درصد پیشبینی کرده است.

اولتیماتوم پلیس به پالک مخدوشها

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اجرای طرح
تشدید برخورد با پالکهای مخدوش در معابر پایتخت خبر داد.
سرهنگ حسن عابدی ،درباره خودروهایی که با مخدوش کردن پالک
سعی در عبور از مقابل دوربینهای ثبت تخلف به خصوص دوربینهای
محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد دارند ،گفت :متاسفانه در مواردی
مشاهده شده که رانندگان برخی از خودروهای سواری و نیز راکبان
موتورسیکلتها اقدام به مخدوش کردن پالک وسیله نقلیه خود کرده و
تصور میکنند که با این اقدام میتوانند از دید پلیس و اعمال قانون برای
تخلفاتشان مصون بمانند.
وی با بیان اینکه مواردی مانند استفاده از پالک زیر سپر یا پشت
شیشه ،استفاده از طلق روی پالک ،همچنین ناخوانا بودن پالک ،مخدوش
کردن پالک ،استفاده از پالکهای غیرمجاز از جمله پالک اعزام به
تعمیرگاه ،بستن زنجیر یا کش روی پالک موتور سیکلت ،مالیدن گل روی
پالک و  ...از جمله مصادیق مخدوش کردن پالک است ،گفت :عوامل
پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگان متخلف مطابق قانون برخورد

خواهند کرد و اگر افرادی اقدام به جعل پالک خودرو کرده باشند ،عالوه
بر اعمال قانون که  ۶۰هزار تومان جریمه است ،به دلیل ارتکاب جرم جعل
به دادسرا نیز معرفی خواهند شد؛ چرا که برابر ماده  ۷۲۰قانون مجازات
اسالمی ،مخدوش کردن پالک وسیله نقلیه ،برای متخلف از  ۶ماه تا یک
سال حبس در پی دارد.
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه
دوربینهای داخل محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد نیز نسبت به ثبت
تخلف تردد بدون مجوز در این محدوده اقدام خواهند کرد ،گفت :اگر
وسیله نقلیهای با پالک مخدوش از یک دوربین رد شود ،دوربین بعدی
شماره پالک را بررسی میکند و در صورتی که آن خودرو برای ورود به
محدوده طرح مجاز نبوده باشد ،تخلفش ثبت میشود .افزون بر دوربینهای
ورودی طرح ،دوربینهای داخل محدوده نیز پالکها را رصد کرده و در
مورد مجاز بودن برای ورود به طرح زوج و فرد و طرح ترافیک آنها را
بررسی میکنند.
عابدی با بیان اینکه تیمهایی برای تشدید برخورد با این تخلف در

سطح معابر شهر تهران حضور دارند ،گفت :الزم است رانندگان نیز از انجام
اقدامات اینچنینی پرهیز کرده و در صورتی که خودرویشان فاقد معاینه
فنی بوده یا مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را دریافت نکردهاند ،نسبت
به حل مشکل و دریافت مجوز اقدام کنند.

ساعی :جمع آوری دستفروشان بزهکاری را افزایش می دهد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
گفت :وظایف شهرداری تعیین جایگاه و بازارچه
های مخصوص دستفروشان است حتی پیشنهاد می
کنم برای افزایش درآمد بساطیان خیابانی ،محل
های تورسیت پذیر و گردشگری را به آنها اختصاص
دهیم تا هم منجر به سهولت خرید شهر وندان شود و
دستفروشان نیز درآمد کافی برای تامین معاش زندگی
خود را داشته باشند.
سال های زیادی از ضرورت ساماندهی
دستفروشان از زبان فعاالن اجتماعی و مسئوالن می
شنویم اما تاکنون جزء برخورد سلبی با این افراد

ساماندهی دستفروشان جایگزین برخورد شود

،راهکار دیگری مشاهده نشده است .
اینکه چرا ساماندهی دستفروشان با وجود احراز
ضرورت آن فقط گفته می شود و انجام نمی شود
سوالی بود که برای پاسخ به آن با عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفتگو کرده ایم.
زهرا ساعی در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت:
ساماندهی دستفروشان از وظایف شهرداری ها است اما
چون شهرداری از  2کالبد مختلف به این موضوع نگاه
می کند ،نمی تواند این بخش را به درستی مدیریت
کند.
وی تصریح کرد :در واقع شهرداری از  2ناحیه

کالبد فیزیکی و کالبد درونی شهر باید به موضوعات
شهری بپردازد که وقتی تنها به کالبد فیزیکی توجه
نشان می دهد دستفروشان را بعنوان افراد زائد ،مخالن
نظم و زیبایی شهر می بینند.
عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد :به طور
حتم از بین بردن کسب و کار خیابانی در شرایط
فعلی که بستر اشتغال فراهم نیست آسیب شدیدی
به خانوار ایرانی وارد می کند و افراد نیازمند را به
کانال های نادرست و انجام بزه کاری هدایت می
کنیم که پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال
خواهد داشت.

ساعی بیان کرد :وظایف شهرداری تعیین جایگاه و
بازارچه های مخصوص دستفروشان است حتی پیشنهاد
می کنم برای افزایش درآمد بساطیان خیابانی ،محل
های تورسیت پذیر و گردشگری را به آنها اختصاص
دهیم تا هم منجر به سهولت خرید شهر وندان شود و
دستفروشان نیز درآمد کافی برای تامین معاش زندگی
خود را داشته باشند.
وی در پایان گفت :متاسفانه شهرداری به این
مسائل توجه ای نشان نمی دهد و مجلس نیز برای
ساماندهی هر چه سریعتر و تعیین تکلیف بساطیان با
جدییت بیشتری موضوع را پیگیری خواهد کرد.

طرح  /امتیاز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ۳
پیشنهاد جدید نمایندگان برای افزایش میزان حقوق
کارگران در سال  ۹۸خبر داد.
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران ،گفت:
با توجه به اینکه بررسی الیحه بودجه  98در کمیسیون
تلفیق در حال بررسی است ،بنابراین پیشنهادات متعددی
از سوی نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال
آینده مطرح شده است .وی افزود :تعدادی از نمایندگان
مجلس ،حدود  3پیشنهاد را برای افزایش حقوق کارگران
در سال آینده و طبق بودجه  98مطرح کردهاند که این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق
بودجه ارائه شده است .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :نمایندگان مجلس
گزینههای افزایش  30درصدی 25 ،درصدی و حداقل  3میلیون تومان را برای کارگران
پیشنهاد کردهاند که این پیشنهادات برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون تلفیق ارائه شده
است .شکری با تأکید بر اینکه هنوز هیچ تصمیمی برای میزان افزایش حقوق کارگران در
سال آینده اتخاذ نشده است ،گفت :همه گزینههایی که برای میزان افزایش حقوق کارگران
در سال آینده مطرح است ،در حد پیشنهادات نمایندگان است و تصمیمات نهایی باید در
صحن مجلس و با رأی اکثریت نمایندگان صورت گیرد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در پایان خاطرنشان کرد :نمایندگان مجلس تالش میکنند تا کمترین آسیب در سال آینده
به کاگران از نظر حقوق و دستمزد و سطح معیشت وارد شود ،البته منابع نیز محدود است.

یادداشت

طرح تحول اعتماد
سازی یا طرح
تحول سالمت ؟

سعیدسرفرازیان

خالق طرح تحول سالمت از بدنه
ی دولت دوازدهم جدا شد و لقای
کار را به عطای آن بخشید .مهمترین
دلیل استعفای قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم سابق بهداشت و آموزش
پزشکی عدم اعتماد به قول و قرار
های رئیس سازمان برنامه و بودجه
در اختصاص منابع مالی الزم برای
بازنشسته های وزارت بهداشت اعالم
گردید  .عدم اعتماد گسترده ای در
الیه های مختلف جامعه رسوخ کرده و
متاسفانه خیلی از مناسبات اجتماعی
را دستخوش تغییرات بدی نموده است
.وقتی رئیس سازمان خصوصی سازی
به عنوان متولی این کار  ،یک مجتمع
کشتارگاهی را با قیمتی پایین برای
خود خریداری می نماید  ،آیا می شود
به طرح هایی که زیر نظر این سازمان
خصوصی سازی شده اند اعتماد کرد و
به درستی آنها شک نکرد ؟
در بیشتر طرح های اقتصادی
که به مزایده و مناقصه گذاشته می
شوند نهاد های قدرتمند با کمترین
سرمایه و با استفاده از رابطه و رانت
وارد می شوند و بیشترین منفعت را
به جیب می زنند در حالی که افراد
حقیقی با هزاران خون دل شرکتی را
ثبت می کنند تا منبع درآمدی برای
آنها و خانواده هایشان باشد ولی چیزی
نصیب آنها نمی گردد .
نماینده مجلسی که با رای ملت
به مجلس رفته تا پاسدار حق و حقوق
موکلین خود باشد اما برای انجام کار
یک دالل به کارمند وظیفه شناس
ُگمرک توهین می کند آیا جای
اعتمادی می ماند که در تصویب
قوانین به خوبی عمل کند ؟ مدرک
تحصیلی مدیرانی که هر روز به اعتبار
این مدرک ها شکی وارد می شود و
ماجراهای ریز و درشت و بعضا تاسف
بار که گفتن آنها فرصتی بیشتر می
طلبد  .این دست اتفاقات  ،تبری
برای قطع ریشه های اعتماد مردم به
مسئوالن و مدیران می باشد  .کاش
ابتد طرح تحول اعتماد سازی کلید می
خورد سپس سراغ طرح تحول سالمت
می رفتیم .

