اینستکستحریمشدنیاست؟

نخستینتراکنش
در اینستکس بزودی
انجام میشود
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گزارشی از بیشناسنامههای
روستای «آزاتی کِشاری» سیستان
و بلوچستان

نام ما را در شناسنامه
ایران ثبت کنید

سال بیست و پنجم شماره  7080چهارشنبه  22خرداد 1398
 8شوال  16 1440صفحه  12 Jun 2019قیمت سراسری  1000تومان

دیدار شینتارو آبه با حضرت آیت اهلل خامنهای در  15مرداد  /1362آرشیو ایرنا

گزارشی از وضعیت تأمین اجتماعی شاغالن موقت و فصلی

از مردم
تشکرمیکنم

کارگرانی
بدون قرارداد و بیمه!

1

 15درصد از کارگران ســاختمانی را کارگران فصلی تشکیل میدهند،
پـــرونده مابقــی افــرادی هســتند کــه اســتادکار ،کمــک اســتادکار ســاختمانی
گـروه اجتماعی یــا کارگــران حرفــهای هســتند کــه شــناخته شــدهاند و ســرچهارراهها
نمیایستند .حدود  200هزار نفر در سطح کشور را کارگران فصلی تشکیل میدهند .از این
تعداد حدود یک پنجم در تهران کار میکنند یعنی چیزی در حدود  40هزار نفر در استان
تهران مشــغول به کار هســتند .از این تعداد هم حدود  8هزار نفر کارگر ساختمانی توسط
مراکز ســاماندهی شهرداری در حوزه خدمات اجتماعی ثبتنام شدهاند .این افراد اغلب
بــه کار کشــاورزی ،دامداری یــا صنایعی که از بین رفتهاند ،مشــغول به کار بودنــد و پس از
بیکار شدن بر سرچهارراههای شهرهای بزرگ در
صفحه  8و  9رابخوانید
توجوی کار کارگری ساختمان هستند.
جس 

 36سالپسازسفروزیرخارجهژاپنبهتهران
پسرشدرکسوتنخستوزیربهایرانمیآید

دیپلماسی
پدر و پسر

بعد از  14سال انتظار با تأیید شورای نگهبان

جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد

هر صنعتی که خاک را آلوده کند بالفاصله بعد از اولین تذکر
تعطیل خواهد شد

14

سخنگوی دستگاه قضایی از ابالغ آییننامه قانون رسیدگی به
اموال مسئوالن خبر داد

اموال مسئوالن زیر ذرهبین

همراهبایادداشتی
ازمرتضیرحمانیموحد
سفیرایراندرژاپن
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تیم ملی با ویلموتس هم به کره جنوبی نباخت

شکستناپذیرها

15

از مردم تشکر میکنم
یادداشت

رضا اردکانیان
وزیر نیرو

یادداشتی از رضا اردکانیان
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روز  12خرداد به دعوت خبرگزاری ایلنا از این خبرگزاری بازدید کرده و با کارکنان
این رســانه مالقات کردم .این دیدار فرصتی بود کــه در آن بیش از  60دقیقه با
خبرنــگار محترم این خبرگزاری گفتوگو کنم .متن انتشــار یافته این گفتوگو
(که کل آن بیش از چند هزار کلمه است و مباحث بسیاری در آن مطرح شده)
فقط در  331کلمه روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت و یک عبارت کمتر از 20
کلمهای از آن درباره اشــارهای به عادات و رفتار مردم کشــور چین ،پررنگ شــد
و به محتوای غالب رســانهها و شــبکههای اجتماعی تبدیل شد .شایسته دیدم
به احترام ملت ایران که مفتخرم خادم ایشان هستم و نیز وظیفه پاسخگویی،
توضیحاتی در این باره ارائه کنم:
اول ،خرسندم از اینکه در نظام و دولتی خدمت میکنم که تا حد ممکن پاسدار
آزادی رسانهها بوده است به نحوی که شبکههای اجتماعی گسترش فزایندهای
یافتهاند تا دسترســی عمومی به گردش آزاد اطالعات به حدی برسد که حتی
عبارتی چند کلمهای از میان مصاحبهای مفصل نیز از چشمها دور نمیماند و
حساسیت عمومی را برمیانگیزد.
دوم ،من به زیستن در جامعهای که در آن میلیونها شهروند با اذهانی حساس
و چشمانی تیزبین کوچکترین کردار مسئوالن را زیر نظر دارند ،افتخار میکنم.
زندگی در دنیایی شفاف ،حتی اگر فشار رسانهای ناشی از برداشت مردم از یک
عبارت کوتاه بسیار سنگین باشد ،به نفع همه شهروندان و ایران ماست.
سوم ،در مصاحبه با خبرنگار محترم خبرگزاری ایلنا درباره این موضوعات
ســخن گفتم :اول ،سدها ،تاریخچه سدسازی در قرن بیستم ،نقش و کارکرد
ســدها در کاربردهای مختلف؛ دوم ،آبرســانی به روســتاها؛ ســوم ،مدیریت
ســیالب و چندرشــتهای بودن این عرصه و ضرورت اجتناب از قضاوتهای
زودهنگام درباره سیالب ،علل و مدیریت آن؛ چهارم ،مهندسی رودخانهها
و اقداماتــی که باید در این زمینه صورت گیرد؛ پنجم ،آثار مثبت بارشهای
اخیــر بــرای تاالبهــا ،تأمیــن آب مناطــق مختلــف ،بهبود محصــوالت در
کشــاورزی؛ ششــم بحث مفصلی درباره مدیریت مصرف و تقاضای منابع
آب و بــرق و نــوع نگاه وزارت نیرو به تعرفههــا و اصالح آنها به نحوی که در
خدمت اصالح الگوی مصرف باشــد؛ هفتم ،ظرفیتهای تولید و صادرات
انــرژی برق فســیلی و تجدیدپذیر کشــور؛ هشــتم ،الحــاق ایران بــه اتحادیه
اوراسیا و منافع آن برای کشور و نهم ،انتقال آب بینحوضهای و شرایط الزم
برای تحقق این کار .هیچ کدام از این مباحث تا این لحظه منتشــر نشــده و
بازتابی نیافته است.
چهارم ،در آن مصاحبه بیش از هر چیز تالش کردم توضیح دهم که اگر تاکنون
وزارت نیرو نگاه درآمدی به افزایش تعرفههای آب و برق داشته (که البته نگاه
درآمــدی هــم نبوده و به علــت یارانهای بودن آب و برق ،هــر افزایش تا قبل از
رسیدن به قیمت تمامشده ،صرفاً کاستن از میزان زیان است و نه کسب درآمد
و سود) نگاه جدید ما به اصالح تعرفهها ،افزایش تعرفه به منظور بازدارندگی
است .تعرفه بازدارنده یعنی تعرفهای که وضع میشود تا مصرفکننده کمتر
مصرف کند و حتی به قیمت کمتر شدن درآمد تولیدکننده آب و برق (به علت
مصرف کمتر مصرفکننده) مقدار مصرف کم شود نه اینکه درآمد تولیدکننده
افزایش یابد .توضیح دادم تعرفه بازدارنده برای آن است که حدود  25درصد
مصرفکننــدگان که از الگو باالتر مصرف میکنند تشــویق شــوند کــه  10درصد
مصرفشان را کاهش دهند.
پنجــم ،برای خبرنــگار محترم توضیح دادم که برخــی مصرفکنندگان خیلی
بیشتر از الگو مصرف میکنند و گفتم که اگر از مصرفکننده پرمصرف ،قیمت
واقعــی دریافــت کنیم ،هم او عقالنیتر مصرف میکنــد و هم میتوانیم برای
اقشــار ضعیف آب و بــرق ارزانتر ارائه کنیم .تصریح کــردم که «دنبال اصالح
خودمــان و پایبنــدی بــه اخالقیــات و ایمــن کــردن جامعه از حیث شــیوههای
مصرف باشیم ».به مقتضای بحث رایج این روزهای جامعه درباره تحریمها
به خبرنگار محترم گفتــم «تحریم روی جامعهای اثر
میگذارد که آلوده به بدمصرفی باشد.
ادامه در صفحه 4
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عکس از صفحه شخصی توئیتر نخستوزیر ژاپن

از فوجی تا دماوند

اکنون که در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
ایران و نودمین ســالگرد برقــراری روابط دیپلماتیک بین ایران و
یادداشت
ژاپن هســتیم ،سفر تاریخی جناب آقای شــینزو آبه نخست وزیر
محترم ژاپن به ایران میتواند نقطه عطفی برای توســعه روابط
و افزایــش همکاریهای صمیمانه و ارزشــمند دو طرف قلمداد
گردد و برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ چند صد ساله دو کشور
بگشاید.
مرتضی رحمانی
روابــط جمهــوری اســامی ایــران و ژاپــن علیرغــم قــرار گرفتن
موحد
سفیر ایران در ژاپن
دو کشــور در منتهــی الیــه غرب و شــرق آســیا از پیشــینه تاریخی
طوالنی برخوردار است .دو کشور در طول تاریخ کهن خود دارای
روابط دوســتانه بودهاند و آثار و نشــانههای این تاریخ شــکوهمند را میتوان در موزهها
و کتابخانههای دو کشــور و جهان مشــاهده کرد .آداب و رســوم و ارزشهای مشترک که
نشــأت گرفته از تمدن باســتانی دو کشــور اســت ،همواره بســتری مناســب برای ایجاد
تعامــات دوســتانه مردمــی و توســعه روابــط دوجانبــه و افزایش همــکاری در صحنه
بینالمللی فراهم ساخته است .در همین رابطه حافظه تاریخی دو ملت ایران و ژاپن
هرگز مســاعدت و همکاری دولتهای دو کشــور برای حل و فصل مشــکالت یکدیگر را
فراموش نخواهد کرد .موقعیت راهبردی جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا
و داشــتن منابع غنی معدنی و انرژیهای فسیلی که ظرفیت نقشآفرینی در تحوالت
منطقــهای و بینالمللی داراســت همــواره مورد توجه ژاپن بوده اســت و ازســوی دیگر
ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و یک کشور صنعتی توسعه یافته با داشتن
فناوری و دانش پیشرفته از جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
برخــوردار اســت .جمهوری اســامی ایران بر اســاس دیدگاههای رهبــر معظم انقالب
اســامی و سیاستهای ریاست محترم جمهوری اسالمی راهبرد تقویت همکاریها با
شرق را دنبال میکند و در این زمینه هیچ مانعی از سوی ایران
برای توسعه روابط با ژاپن وجود ندارد.
ادامه در صفحه 3

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در
اطالع رسانی مجازی
ایران عصر را در  www.iran-newspaper.comو  www.ion.irببینید و بخوانید

گفتوگوبامحمدمهدیعسگرپور
سینما
قربانیبزرگ
قوانینناقص
درحوزهفرهنگ
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رئیسجامعه
خیرین
مدرسهساز
درگذشت
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میدان انقالب
یا پایداری علیه دولت

انتقاد بــه عملکرد
گزارشروز سوگیرانه و جناحی
گـــــروه سیاسی صدا و ســیما بویژه
در برنامــه های خبــری و تحلیلی حرف
تازه ای نیست .اگر عقال و نخبگان سالها
از ســر دلســوزی نســبت به تاثیر مخرب
ایــن رویه بر اعتمــاد عمومی و انداختن
مخاطب به دامان شــبکه های خارجی
و ماهــواره ای ابــراز نگرانــی مــی کردند
حاال آب از سر حس نگرانی شان گذشته
است.

صفحه 2رابخوانید

