نوربخش خبر داد:

سرویسکارگری.مدیرعاملتامیناجتماعیازموافقتکمیسیونتلفیقباپرداخت۵۰هزارمیلیاردتومانازبدهیهایدولتبه
اینسازمانخبردادوگفت:پیشنهادیبهطورمشخصبرایتغییرسنبازنشستگیصورتنگرفتهاست.بهگزارشکاروکارگر،
سیدتقینوربخشدرنشستخبریدیروزگفت:دردههفجرامسال ۵۵۰میلیاردتوماندربخشهایبیمهای،درمانیواقتصادی
به بهرهبرداری میرسد .وی گفت :افتتاح ۳۳پروژه و آغاز عملیات سه پروژه در بخشهای بیمهای و درمانی و همچنین افتتاح۶
شعبه ۷،مرکز درمانی و یک بیمارستان ازجمله راهبرد اصلی تامین اجتماعی در نقاط کمتر برخوردار و مرزی کشور است .وی در
مورد بودجه سال آینده تامین اجتماعی گفت :اعتبار ما در بخش منابع و مصارف۹۸هزار و۶۸۴میلیارد تومان است که البته بعد از
بررسی در هیئت مدیره ممکن است مقداری کم یا زیاد شود.

چهار شنبه  11بهمن 1396
 13جمادی االول 1439
 31ژانویه 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره 7699
صفحه -تك شماره  10000ريال
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در صفحه 3

مشاغل عملیاتی آتشنشانی مشمول قوانین سخت و زیانآور شدند

محجوب :شهرداری مکلف به پرداخت
مابهالتفاوت حق بیمه آتشنشانان است
سخت و زیانآور بودن شغل آتشنشانی جدید نیست ،بلکه تاکید بر قانون موجود است
نماینده سازمان تامین اجتماعی :بازنشستگی پیش از موعد آتشنشانان نباید بار مالی ایجاد کند

عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

موافقت کمیسیون تلفیق با پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان
از مطالبات تامین اجتماعی

رییس سازمان امور اجتماعی کشور خبر داد:

بررسی وضعیت اجتماعی محالت حاشیهنشین

در صفحه 2

رییس ســازمان امور اجتماعی کشور از تاسیس دفاتر تســهیلگری در  10استا ن به صورت پایلوت خبر داد  .تقی
رستموندی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه براساس آخرین اطالعات از وزارت راه وشهرسازی سه محله وجود دارد
که بدمسکنی در آنها به چشم میخورد گفت :این سه محله شامل محالت حاشیه نشین ،بافت فرسوده و بافت تاریخی
است که در مجموع  2700محله دارند که  1100محله آن حاشیه نشین 1000 ،محله بافت فرسوده و حدود  600محله
نیز بافت تاریخی محسوب می شوند .وی با بیان اینکه  123هزار میلیارد تومان در برنامه ششم برای بازسازی ،بهسازی
و مقاومسازی این محالت پیشبینی شده که عدد بزرگی است ،ادامه داد :در این بخش باید مداخله و اقدام کنیم که طرح
تاسیس دفاتر توسعه اجتماعی و تسهیل گری نیز از همین جا نشات می گیرد زیرا به دلیل وضعیت اورژانسی و فوریتی
که محالت حاشیه نشین درکشور دارند باید به مردم نزدیک شویم ،ارتباط برقرار کنیم و مشکالت آنان را شناسایی کنیم.
در صفحه 12

مدیر عامل آب منطقهای تهران:

وضعیت آب پایتخت همچنان بحرانی است
مدیرعاملشرکتآبمنطقهایتهرانگفت:وضعیتآباستانهمچنانبحرانیاستزیرانسبتبهسالگذشته 80میلیمتر
توگوباایلنادربارهمیزانذخایرآبسدهایپنجگانهتهراناظهار
( 60درصد)کاهشبارندگیداریم.محمدرضابختیاریدرگف 
داشت:حجمذخایرسدهایپنجگانهتهران 568میلیونمترمکعب(امیرکبیر 94میلیونمترمکعب،لتیان 35میلیونمترمکعب،
الر 23میلیونمترمکعب،طالقان 247میلیونمترمکعبوماملو 179میلیونمترمکعب)بودهکهنسبتبهسالگذشتهدرهمین
مدت که این رقم  590میلیون متر مکعب بود 22 ،درصد منفی هستیم.وی افزود :با توجه به بارندگیهای دو روز اخیر میزان
بارندگی از 35میلیمتر به 52میلیمتر افزایش پیدا کرد ،از ابتدای سال آبی تاکنون میزان بارندگی 52.1میلیمتر بوده که نسبت
به سال گذشته در همین زمان که میزان بارندگی 129میلیمتر بود 60درصد منفی هستیم و نسبت به درازمدت که 115میلیمتر
بوده 55درصدمنفیهستیمیعنیعلیرغماینکهبارندگیداشتیمهنوز 60درصدنسبتبهسالگذشتهمیزانبارندگیکاهشدارد.
در صفحه14
صفحه 3

جزئیات قیمتی از سبد غذای کارگران منتشر شد

صفحه 12

وزیر بهداشت:

تالش نمایندگان کارگری
برای تعیین دستمزد بر مبنای سبد معاش

مجلس در تصویب بودجه
به گرفتاری های مردم در حوزه سالمت
توجه کند

صفحه 14

صفحه 1

وزیر نفت:

عضو شورای شهر تهران خبر داد:

ساخت خط لوله گاز «تاپی»
برای رقابت با ایران بعید است

عكس :كاروكارگر -مصطفی صفری

احتمال فساد و رانت
در طرح ترافیک جدید

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه
حمایت از ابتکارات نباید پشت درب ها و روی
میزها بماند ،گفت :چیــزی که امروز نیاز داریم
راهکارهای انقالبی و عملیاتی است.
به گزارش ایســنا ،ســردار غالمحســین غیب
پرور در نشســت سرآمدان فناوری و صنعت که با
همکاری سازمان بسیج صنعتی کشور برگزار شد،
اظهار داشت ۴ :وزارتخانه و سازمان ،حامی بسیج

حمایت از ابتکارات نباید پشت درب ها و روی میزها بماند

مهندسان صنعت هستند.
وی ادامــه داد :بــا توجــه به اهــداف انقالب
اســامی طبیعی اســت که در موضوعات مختلف
از رشــد و بالندگی برخوردار باشیم ،اما در برخی
بخشهــا دچــار کندی هســتیم از جملــه بخش
صنعت که چنین نشستهایی باید در نقاط ضعف
راهگشایی کند.
غیبپرور افــزود :جامعه مهندســان در بخش

صنعــت ،کشــاورزی و عمــران دارای  ۱۹۰هزار
مهندس بســیجی اســت که اگر این میــزان را به
خارج از محدوده بســیج تســری دهیم ،این افراد
چندین برابر میشــوند و با احتســاب بخشــی از
نیروهای در حال تحصیــل ،آمار قابل مالحظهای
احصا میشــود که نتیجه آن این اســت که در یک
نــگاه کالن بــا کمبود نیــروی انســانی متخصص
مواجــه نیســتیم .وی گفــت :اگر بپذیریــم کمبود

نداریم ،باید آسیبشناســی کنیم ؛ در زمینه نیروی
متخصص نیازمند نگاه تحولی در مدیریت صنعت
هستیم وبه نظر میرســد باید به عارضهشناسی و
آسیبشناسی صنعت کشــور به صورت عملیاتی
ورود کنیم ،در حال حاضر تعداد قابل مالحظهای
پایاننامه دکترا جایشــان در آرشــیو کتابخانههای
دانشــگاههای کشور است و به صورت محدود یا
فوقالعاده کمرنگ به صنعت وارد میشوند.

عضو شورای شهر تهران خبر داد:
وی گفت:انقالب اسالمی یعنی روی پای خود
بایستیم اما در بخشهایی کم عمل کردیم .معتقدم
در مقولــه اقتصــاد مقاومتی هنوز بــه مرحله باور
نرسیدهایم در نتیجه کماکان مشکل باقی است.
وی همچنین اعالم کرد :بســیج این آمادگی را
دارد کــه به میدان بیاید و کمک کند زیرا همه باید
برای انقالب کمک کنیم و به شــرط داشــتن یک
برنامه مشخص در رأس مشکالت راهگشا باشیم.

وزیر ارتباطات:

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در این
همایش تاکید کرد :امروز ســاختار حاکمیتی باید در
اختیار جوانان قرار بگیرد اما غریبنواز اســت ،اگر
فکر آینده هستیم باید راه را برای جوانها باز کنیم ،با
قانون تجارت سال  ۳۸و نظام بیمهای و نظام مالیاتی (
موجود ) کسبوکارهای جوان نمیتوانند رشد کنند.
به گزارش خبرگزاری فــارس ،محمدجواد آذری
جهرمــی با اعالم آمار تولید ناخالص داخلی ایران و
جهان اظهار داشت :ســه پارامتر صنعت ،کشاورزی
و خدمات بر محاســبه تولید ناخالص داخلی معیار
قــرار میگیرند که طبــق آمار بانک مرکــزی و مرکز
آمار ایران در ســال  95تولید ناخالص داخلی ایران
در بخش صنعت  ،40.6کشــاورزی  11.2و خدمات
 48.2بوده اســت .این در حالی اســت که در سطح
جهانی به ترتیب صنعت حدود  30درصد ،کشاورزی

هر پایگاه بسیج میتواند یک استارتاپ باشد

 5.9درصد و خدمات  63.6درصد از تولید ناخالص
داخلی را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود :طبق آمار سال  95در ایران با احتساب
درآمد نفت اشــتغال به ترتیــب  35درصد در بخش
صنعت 18 ،درصد در بخش کشاورزی و  47درصد
در بخش خدمات بوده است.
آذری جهرمــی اظهار داشــت :با افزایش رشــد
تکنولــوژی و مکانیزه شــدن امور بــا کاهش نیاز به
نیروی انسانی مواجه هستیم که در نتیجه آن شغلهای
ســنتی کاهش مییابد و مشــاغل در بخش خدمات
بیشتر میشود.
به گفته وی ،این رقم بخشــی از تغییرات اقتصاد
جهانی از اقتصاد تولید محور به دانش محور است که
در نتیجه آن سهم اقتصاد خدمات در تولید ناخالص
ملی  80تا  85درصد خواهد شد.

وی افزود :اگــر حاکمیت برای تحــول دیجیتال
برنامهریزی نداشته باشد ضرر آن متوجه کشور ،مردم
و حاکمیت میشود.
جهرمی با اعالم آماری از کسبو کارهای نوپای
ایران اظهار داشــت :امروز کسب و کارهای نوپا در
ایران  42درصد ،در مرحله ورود به بازار  23درصد،
در مرحله رشد اولیه  15درصد ،تولید نمونه محصول
اولیــه  11.5درصــد ،در مرحله گســترش بازارهای
جدید نیم درصد ،در مرحله بلوغ و تبدیل به SME
هستند که این چنین روندی در تمام دنیا وجود دارد.
وزیر ارتباطات گفت 17 :درصد کســب و کارها
در حــوزه خریــد و فروش 12.2 ،درصــد در حوزه
ارتباطــات و فناوری اطالعات 7.2 ،درصد در حوزه
اطالعرســانی و  8.7درصــد در حوزه ســرگرمی و
مشاوره فعال هستند.

وی ادامه داد :از این تعداد  51درصد در محدوده
کشــوری 39 ،درصد در محدوده اســتانی 7 ،درصد
در محــدوده محلــی ،یک دهم درصــد در محدوده
منطقهای و  6دهم درصد در محدوده جهانی فعالیت
میکننــد که این آمار به معنی فعــال نبودن در حوزه
صادرات و جای رشد بیشتر در این حوزه است.
وزیــر ارتباطــات ،گفت :اگر در ایــن حوزه نظام
اندازهگیری نداشــته باشیم و نتوانیم خدمات را ارائه
کنیم به وضعیتی میرســیم که فردا روزی اطالعات
و ریــز مصرف کاربران در خارج از کشــور و خارج
از حوزه ما پردازش خواهد شــد و حکمرانی کشور
دچار اشکال میشود.
وی گفــت :هم اکنون بســیاری به درســت اعالم
میکنند که این اطالعات ایرانیها در خارج از کشور
انبارش میشــود و بررســی الگوی رفتاری کاربران

ایرانی را نتیجه میدهد که تهدید اســت و البته یک
فرصت بینظیر نیز است.
وزیر ارتباطــات با تأکید بر اینکه نباید فرصتها
را از دست بدهیم و در زمان باید به موقع عمل کنیم،
گفت :امروز فناوری اینترنت اشــیا فناوری پیشــرو
است اما بازار ایران برای نیاز به حوزه اینترنت اشیا
عطش نــدارد .وی با بیان اینکــه یکی از بخشهای
پذیرای نوآوری بســیج اســت ،ادامه داد :هر پایگاه
بســیج میتواند یک استارتاپ باشد و باید امروز به
فکر فردای جوانان باشیم.
وی گفــت :فضای مجازی بیرحم اســت و باید
بیرحمیهای آن گفته شــود ،همچنین باید مشاغل
روســتایی را تســهیل کنیم .منظورمان این نیست که
روستایی اپلیکیشن بنویسد اما میتواند محصوالت
خود را در اپلیکیشنها به فروش برساند.

عضو شورای شــهر تهران گفت :متاسفانه
با توجه بــه اینکه اطالعات دقیقــی از میزان
عوارض در طرح ترافیک جدید وجود ندارد،
وجــود فســاد و رانت در این طــرح احتمال
میرود.
به گزارش کاروکارگر ،محمد ســاالری در
چهل و دومین جلســه شــورای شــهر تهران
گفت :ارائــه ندادن اطالعات دقیــق از میزان
عوارض پرداختــی در طرح جدید ترافیک به
مردم موجب فساد و رانت می شود.
وی افزود :یکی از مشــکالتی که در اینجا
وجــود دارد و در طــرح تفصیلــی نیز وجود
داشت ،این بود که مردم تا دوسال بعد از ابالغ
طرح تفصیلی نمی دانستند که بندهای مختلف
ایــن طرح چه اهدافی دارد و این عدم آگاهی
موجب افزایش فساد و رانت شد.
ســاالری گفــت :اکنــون در حــوزه تعیین
عوارض طــرح ترافیک هم وضعیت به نوعی
اینگونه اســت ،از آنجایی کــه این طرح تمام
خانــواده هــای تهرانــی را تحت تاثیــر قرار
می دهــد ،معاونــت حمل و نقل شــهرداری
و کمیســیون عمــران و حمل و نقــل باید در
یک جدول ،مشــخص کنند که مــردم در چه
شــرایطی چــه مبالغی بایــد پرداخــت کنند
تا مــردم اطالعــات کافی در ایــن خصوص
داشته باشند.
تبريك

آگهی مزایده

شرکت بنیاد بتن کاسپین در نظر دارد یک قطعه
زمین به مساحت  324متر مربع واقع در مازندران
محمودآباد خیابــان امام خط آهــی ورودی حربده
بوســتان  5پالک ثبتــی  695را از طریق مزایده
بفروش برســاند برای کســب اطالعات بیشتر از
تاریخ درج اگهی به مدت  10روز با شماره تلفنهای
 011-44151584-5تماس حاصل نمایند.

ژه
وی

استان بوشهر

احتمال فساد و رانت
در طرح ترافیک جدید

اخبار ویژه استان بوشهر را در صفحه  7بخوانید
وبسايت روزنامه

WWW.KARVAKARGAR.COM

جناب آقای مهندس محمد سنجری
انتصاب بحق و شایسته حضرتعالی رابه سمت
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان
خراسان رضوی تبریک می گوئیم.
هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران
ساختمانی استان خراسان رضوی

آگهی مزایده

شرکت بنیاد بتن کاسپین وابسته به بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در نظر دارد ماشــین آالت و تجهیزات خط تولید کارگاه شــن و
ماسه دشــت نظیر را از طریق این آگهی به فروش برساند عالقه
مندان می توانند با مراجعه به نوشــهر – سه راهی دو آب – جاده
کندلوس -روســتای دشــت نظیر – کارگاه شــن و ماسه قیمت
پیشنهادی خود را به مدت ده روز از تاریخ آگهی در پاکت دربسته
به آدرس :آمل – خیابــان امام خمینی (ره) – آفتاب  – 27مقابل
اورژانس  -115پالک  – 21کد پستی 46157-35346ارسال و
یا با شماره تلفنهای  011-44151584-5تماس حاصل فرمایند.

