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سند ملی اشتغال به دولت رفت
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در پاســخ به
برخی ابهامات و انتقادات به سیاستهای
اشــتغالی اعــام کرد :هماکنون ســند ملی
اشتغالازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت
در حــال بررســی اســت و کار بررســی آن در
جلســههای بعدی پایان مییابــد و بزودی
ابالغ خواهد شد.

به گزارش ایســنا ،عیسی منصوری با اعالم
این که سند اشــتغال مبتنی بر کار شایسته
نیز تدوین شــده و در انتظار تصویب دولت
است ،تصریح کرد :بنابراین وزارت تعاون،
کارورفاهاجتماعیطیماههایاخیرنقش
خــود را کامل کــرده و به خوبی انجــام داده
است .وی با اشاره به حفظ اشتغال موجود
و ایــن کــه منابعی در اختیــار نداریم ،تأکید
کرد :امر اشتغال در سالجاری کامالً متأثر از

اقتصاد کالن بوده و با توجه به کاهش رشد
اقتصادی انتظار داشــتیم که اشــتغال هم
ریزش داشته باشــد و پیشبینی ما شرایط
بدتــری را نیــز نشــان مــیداد ،اما بــه دلیل
اقدامــات انجام شــده ،ســال  ۱۳۹۷در این
حوزهمدیریتشد.
وی ادامه داد :در همین دوره تمرکز اشتغال
را به سمت خدمات و صنایع خرد و کوچک
بردیم و نتیجه خوبی نیز گرفتهایم و بخش

عمدهای از اشتغال که در یک ساله منتهی
به پاییز ایجاد شــده  -حدود  ۶۰۹هزار نفر -
مربوط به بخش خرد ،کوچک ،غیر رسمی،
خانگــی و حمایتی بــوده اســت .منصوری
افــزود :وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
در ایــن حوزه نقش زیــادی دارد و به خوبی
میدانیــم کــه صنایع بــزرگ متأثر از رشــد
اقتصادی اســت ،اما در این نوع از کســب و
کارها و اشتغال حمایتی و مشاغل خانگی

و خــرد کامــاً میتوانیــم نشــان بدهیم که
در کدام بخش شــغل ایجاد شــده و در این
حوزههابرایحدود ۴۲۰هزار اشتغالنقش
داشتهایموایجادشدهکهنهادهایحمایتی
و البته شــرایط جاری کشور هم دخیل بوده
اســت .وی بیان کرد :برای تثبیت اشــتغال
نیز برنامه داشتهایم و توانستهایم از حدود
 ۳۲۰هزار ریزش اشــتغال پیشگیری کنیم
و واحدهــای مشــکلداری را که در معرض

شفیعی :مؤسسه ایران باید صدای رسای مردم
و تبیینگر سیاستهای دولتباشد

ریزش نیروی کار هســتند شناسایی کردیم
و یک برنامه مشخص تثبیت اشتغال ارائه
کردیم که یک ســری نیاز بــه اقدام و برخی
نیاز بــه مصوبات دولت و مجلس داشــت
که آن بخشــی که نیازمند اقدامــات وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و مصوبــات
دولــت بــوده انجــام شــده و آن بخشــی که
نیازمنــد مصوبات مجلس بود باید فرآیند
آن طی میشد.

گزارش «ایران» از وضعیت نشریات در سال 97:

خداحافظ سال سخت مطبوعات
سعید ارکانزاده یزدی
روزنامه نگار

طرح ترافیک 97
تاابتدایتابستانسالآینده
اعتبار دارد

کاغــذ گالســه بــراق نبــود ،یــک روز کاغذ
جلــد مجالت نبود .کار به جایی رســید که
جنس کاغــذ مهم نبــود و روزنامهها روی
هــر کاغذی کــه در بازار گیــر میآمد چاپ
میشدند .عالوه بر روزنامهها ،به مجالت
و نشــر کتاب هــم ضربه ســختی وارد آمد
و هنــوز کــه هنوز اســت در حال ســکندری
خوردننــد .القصه ،تمام تالش مســئوالن
بــه اینجا ختم شــد که مطبوعــات از دوره
قحطــی کاغــذ گذشــتند و تــازه بــه دوران
ابرگرانیرسیدند.
در این دریای متالطم ،برخی از نشــریات
تالش کردند با افزایش قیمت ،بخشی از
هزینههای اضافهشــده را جبران کنند .اما
کار از این حرفها گذشــته بــود و تدابیری
مثــل فروش آنالین هم بــرای همه افاقه
نمیکــرد .پس بایــد صرفهجویی شــدید
آغــاز میشــد .بنابرایــن روزنامههایــی
مثل همشهری ،ســازندگی و هفتصبح
صفحاتشان را کم کردند .روزنامه شرق
بخش اشتراک خود را تعطیل کرد .شرق
و اعتمــاد تصمیــم گرفتنــد بــرای کاهش
هزینههای چــاپ صفحــات داخلی خود
را سیاهوســفید چاپ کنند .مجله «دنیای
ورزش» که به مؤسســه اطالعات وابســته
بود بعد از  50ســال تعطیل شد .روزنامه
آفتــاب یــزد بیرودربایســتی اعــام کــرد
«چشــم بــه مهرتــان داریــم» و شــماره
حســابی چــاپ کــرد و از خوانندگانــش
خواســت به روزنامه کمک کنند تا بماند.

بعضی از روزنامهها اما دیگر رمق ماندن
نداشــتند ،مثل همبستگی که سردبیرش
آخرین شماره را منتشر کرد و بعد نوشت
کــه باید بــه فکر نشــریات خصوصــی بود
وگرنــه فقــط نشــریات دولتــی میماننــد
و کل جامعــه ضــرر میکنــد« :داریــم
بازمیگردیــم .بازمیگردیــم بــه عصری
که همه منتظر انتشــار دو روزنامه بودند و
بس ».این حرفها بوی مرگ مطبوعات
مــیداد ،مرگــی کــه پیــش از آن نیــز بــا
ازدســترفتن مرجعیــت رســانهای آنها
حس شده بود .در سال  ،۹۷بحران گرانی
با بحران آزادی ترکیب شد.
ëëکمبود کاغــذ و کاهش آگهی ها ،مشــکل
مطبوعاتدرسالجاری
اما مشــکل مطبوعات فقط کاغذ نبود .در
سال  1397آگهیهای نشریات چاپی هم
بشدت سقوط کرد .نشانهاش را میشد در
میــزان آگهیهــای دولتی دید .در اواســط
ســال ،معاون مطبوعاتی وقت اعالم کرد
که ســال قبــل مجموع آگهیهــای دولتی
 80تــا  100میلیارد تومان بوده که امســال
در بهتریــن حالــت به  50میلیــارد تومان
میرسید .وضعیت آگهیهای خصوصی
بهمراتب بدتر بود چون تعداد مخاطبان
روزنامهها خیلی پایینتر آمده بود .بودجه
یارانــه مطبوعــات هــم نصف شــده بود.
قیمت کاغذ هم ســر به فلک کشیده بود.
پس با چــه منطق اقتصادی باید نشــریه
چاپ کرد؟ این ســؤالی بود که همه اهالی

مطبوعات از هم میپرسیدند.
حتــی هیــأت نظــارت بــر نشــریات هــم
بــوی مــرگ را استشــمام کــرده بــود امــا
گویــا نمیخواســت آن را بــاور کنــد .برای
همیــن بود کــه دبیــر هیــأت نظــارت «با
اشــاره بــه برخــی مشــکالت موجــود در
حــوزه مطبوعــات» اعالم کــرد این هیأت
«فعــاً در خصــوص ماده  16ســختگیری
نمیکنــد چراکه عــذر عدم انتشــار موجه
اســت» .یعنــی «فعــاً» اعــام وصــول
نشــریات  -کــه طبــق قانــون مطبوعــات
باید شمارهبهشــماره در سامانه معاونت
مطبوعاتــی وزارت ارشــاد ثبت شــود  -با
اغمــاض انجــام میشــود و مطبوعــات
ی در میــان و دوتا در میان هم منتشــر
یکــ 
شــوند بهتــر اســت تــا اینکــه زیر فشــارها
بهکلــی خاموش شــوند .به نظر میرســد
که مطبوعات تا اطالع ثانوی که گشایشی
در کارشــان حاصــل شــود همچنــان در
ایــن دوران دشــوار «فعــاً» ماندهانــد .بــا
انتخابــات نماینــده مدیــران مســئول در
هیأت نظارت ،امسال نزدیک بود ترکیب
ایــن هیأت هــم تغییر کند امــا آرای کمتر
مدیرمســئول روزنامــه شــرق در مقابــل
نماینــده همیشــگی مدیــران مســئول -
بهرغم آرای قابلتوجهی که کسب کرد -
نشــان داد هنوز باید برای برهمزدن نظم
مستقر تالش بیشتری به خرج داد.
فشــار اقتصادی روی مطبوعات بهحدی
بــود کــه هیــأت نظــارت هــم رحمــش

یک بام و دو هوای قوانین دستفروشی

برخورد با دستفروشان واقعی ،تابع قوانین موجود نیست
مهدی مقسومی

پژوهشگر حقوق مدیریت شهری

قانــون شــهرداری از یــک ســو مأمــوران
شــهرداریها را مکلــف کــرده اســت کــه
بــا هرگونه ســد معبــر برخــورد کننــد و از
ســوی دیگــر ،در قانــون بهبــود فضــای
کســب و کار شهرداریها موظف به ایجاد
غرفههایی برای عرضه محصوالت توسط
فروشــندگان کم سرمایه شدهاند؛ اینها در
شــرایطی اســت که دستفروشــی و بساط
گستری ســابقهای تاریخی در کشور دارد و
برخورد با آن ،از نظر عرف جامعه با اما و
اگرهای زیادی روبهرو است.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که هدف
از علــم حقــوق ایجــاد نظم و انتظــام در
روابــط اجتماعــی اســت و همیــن نــگاه
باعث شــده تا قانونی از نظر مردم ،خوب
و کارآمــد قلمداد شــود که با رفــع موانع،
به تســهیل و بهبــود مناســبات اجتماعی
بینجامــد .البتــه گاهــی در اجــرای ایــن
هــدف نیــز ،تعارضاتی حاصل میشــود.
بــرای نمونــه ،در بحــث دستفروشــی ،از
یک طــرف ،عدهای معتقدند که انضباط
اجتماعــی حکــم میکنــد کــه بــا هرگونه
ســد معبر برخــورد و مســیر تردد افــراد و
خودروهــا خالــی از هرگونــه مانعی شــود
و از ســوی دیگــر ،مســئولیت اجتماعــی
حکم میکند تا زمینه برای کســب درآمد
توســط اقشــار ضعیف نیز فراهم شود .از
نظر بسیاری از مردم ،دستفروش ،فردی
نیازمند اســت کــه نیاز به حمایــت دارد و
از سوی دیگر هم واقعیتهای اقتصادی

و اجتماعی مانع از برخوردهای شــدید با
دستفروشانمیشود.
دستفروشــی به عنوان پدیــدهای تاریخی
و گســترده در همــه جوامع بشــری وجود
داشته و دارد؛ در گذشتهها برپایی بازارهای
هفتگی توسط مردم و عرضه محصوالت
کشــاورزی یــا صنایع دســتی خودســاخته
بخشــی از داد و ســتد عــادی مــردم را بــه
خــود اختصــاص مــیداد کــه مطالعــه
در پدیدههــای اجتماعــی ســایر کشــورها
بخصوص در دهههای قبل ،حاکی از رواج
این پدیده دارد .با رشد شهرها و تصویب
قوانین مختلف برای انضباط بخشــی به
جریــان امــور در شــهرها ،دستفروشــیها
کم کم جای خودشــان را بــه بازارچههای
ثابــت دادنــد و افزایــش عبــور و مــرور و
ترافیــک ســواره و پیــاده در محیطهــای
شــهری ،دیگــر جایی بــرای دستفروشــی
باقــی نمیگذاشــت .همیــن فضــا باعث
شــده تا قانونگــذار ایرانی در ســال 1345
و در جریــان تصویــب تبصــره یــک بند 2
مــاده  55قانون شــهرداری مقــرر کند که
«ســد معابر عمومی و اشــغال پیادهروها
و اســتفاده غیرمجــاز آنهــا و میدانهــا و
پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا
سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است
و شــهرداری مکلف است از آن جلوگیری
و در رفــع موانــع موجــود و آزاد نمــودن
معابر و اماکن مذکور فوق توسط مأموران
خــود رأســاً اقدام کنــد ».در ایــن بخش از
قانون ،به مأموران شــهرداری اجازه داده
اســت تــا بــا هرگونــه ســد معبــر ازجمله
دستفروشی مقابله کنند و برای مقابله با

تنهــا  30تــا  35درصــد دستفروشــان بــه
معنای واقعی نیازمند دستفروشــی بوده
و مابقــی این افــراد ،به صورت شــبکهای
اقــدام بــه عرضــه محصــوالت کــرده و
درآمدهای سرشاری را نیز کسب میکنند
تا جایی که بسیاری از واردکنندگان اجناس
خــرد و ریــز خارجــی ،بــا راهانــدازی ایــن
شبکهها در سطح شــهر ،اجناس وارداتی
غیراســتاندارد و بیکیفیت را عرضه کرده
و با توجه به قیمت نازل آن ،به راحتی آن
را فروخته و سود کالنی نیز کسب میکنند.
موضوعی که با توجه به خأل قانونی گفته
شــده و نبود هماهنگی میان دستگاههای
مســئول ،برای برخورد با این پدیدهها ،به
یکی از معضالت جدی در سطح شهرها
بدل شده است.
عــاوه بــر ایــن سوءاســتفاده متکدیــان و
تکدیگری به اســم دستفروشی هم مدل
جدیــد از ایــن نــوع کاســبی شــده اســت.
بســیاری از متکدیــان ،بــا بهکارگیــری
کودکان ،دســت گرفتن اجناس غیرضرور
ماننــد گل ،دســتمال ،آدامــس ،چســب
زخم یا مواردی از این دســت ،و پوشــیدن
لباسهــای مندرس ،ضمن جلب ترحم
عمومــی ،در پوشــش دستفروشــی ،بــه
تکدیگــری حرفــهای میپردازنــد؛ ایــن
در حالــی اســت کــه مطابــق مــاده 712
بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی،
تکدیگری جرم بوده و مرتکب آن به یک
تا سه ماه حبس و مصادره اموال حاصله
محکوم خواهد شــد اما دستفروشی جرم
نبــوده و از ایــن جهت یک خــأ جدی در
قوانین حس میشود.

ایسنا

قائــم مقــام معــاون حمــل و نقــل
ترافیــک شــهرداری تهــران دربــاره
اعتبــار آرم طــرح ترافیــک ۹۷
گفت:طــرح ترافیــک  ۹۷تــا ابتــدای
تابستان سال آینده اعتبار دارد.
به گزارش ایسنا ،شــهریار افندیزاده
دربــاره اعتبار آرمهــای طرح ترافیک
 97گفت:آرمهای طــرح ترافیک 97
تا ابتدای تیرماه اعتبار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه محــدوده زوج و
فرد در ابتدای تابســتان  98برداشــته
میشــود ،گفــت :بعــد از حــذف
محــدوده زوج و فــرد طــرح جدیــد
اجرایی میشــود و تا همان زمان هم
آرمهــای طــرح ترافیــک  97اعتبــار
دارد.
ایــن مقــام مســئول دربــاره حــذف
محدوده زوج و فرد گفت :تجربههای
دنیا نشــان داده اســت که طــرح زوج
و فــرد بــه صــورت مقطعــی پاســخ
میدهد و در درازمدت تأثیری ندارد.
بــه گفته افنــدیزاده طــی مطالعات
صــورت گرفتــه و همچنیــن توافقات
مســئوالن محــدوده زوج و فــرد در
ابتدای تابســتان ســال آینده برداشته
میشــود و از ایــن پــس خودروهــا بــا
شرایط خاص اجازه تردد دارند.
وی ادامــه داد :بــه هــر خــودرو اجازه
داده میشــود کــه  20روز در هر فصل
رایــگان در محدوده زوج و فرد ســابق
تردد کنــد و تأکید میکنم کــه این 20
روز اگر در هر فصل مربوطه اســتفاده
نشود به فصل بعد منتقل نمیشود.

ایسنا

انــگار کل آنچــه را در ســال  1397بــر
مطبوعــات گذشــته بــود در چنــد جملــه
خالصــه کــرده و در اولیــن صفحــه مجله
چــاپ کرده بودند« :خواننــدگان عزیز ،به
اطالع میرســاند بهدلیل کمبود کاغذ در
بــازار و نیز گرانی بیحد وحصر آن ،مجله
تــا اطــاع ثانــوی بهصــورت ماهانه چاپ
[خواهد شــد] و در اختیار شــما همراهان
گرانقــدر قــرار خواهــد گرفــت .بهمحض
تهیه کاغــذ و ملزومات مربوطــه ،مجدداً
هر  15روز یکبار در خدمت شما خواهیم
بــود ».مدیــران مجلــه «دنیــای جــدول»
در بیستوششــمین ســالگرد انتشــار این
نشــریه در بهمنماهــی که گذشــت ،لب
کالم امسال را گفته بودند.
وقتی حال و روز دنیاهای جدول و سرگرمی
و مجالت عامهپســند و پرمخاطب چنین
باشــد ،وای به حــال مطبوعــات نخبهگرا
یــا محلی کــه تیراژ کمتــری دارنــد1397 .
سال داغخوردن مطبوعات بود و این داغ
اینبار نه از جانب سیاستگذاران فرهنگ
بلکه بیشــتر بهدســت ناظــران اقتصاد بر
صورت نشــریات کاغــذی فرود آمــد .این
دفعه ،چرخ اهمال وزارت صمت بود که
مطبوعات را له میکرد.
میتــوان مشــکالت مطبوعــات را تــوی
گردونه انداخت و چرخاند و یکی را بیرون
کشــید .هرکــدام که بیــرون بیایــد – کاغذ،
چاپ ،آگهــی ،بحران مخاطــب و نابودی
مرجعیت خبــری  -داســتان غمانگیزی
اســت که با مرور  1397جلوی چشــم رژه
مــیرود .اما داســتان کاغــذ نفســگیرتر از
همه بود.
ëëتابستانقحطی
سال  97سال سلطانها بود و یکی از آنها
ســلطان کاغذ بود؛ یا شــاید هم سالطین
کاغــذ .ایــن ســلطانها بهبهانــه حمایت
از مطبوعــات و اربــاب جرایــد ،ارز 4200
تومانــی میگرفتنــد و کاغــذ میآوردند و
بــا قیمــت ارز آزاد میفروختنــد .برخــی
از آنهــا ایــن ارز را حتــی خــرج کاغــذ هــم
نمیکردنــد و بدتــر از همــه اینکــه حتــی

برخــی ارزها – بهروایتی  24میلیون دالر -
به شــرکتهایی تخصیص داده شده بود
که اصالً وجود خارجی نداشــتند .حرف از
 4هــزار میلیارد تومان تخلف بود و اینکه،
بهگفتــه رئیــس اتحادیــه ناشــران ،از ۲۰۰
هــزار تــن کاغــذ دولتی فقــط  ۱۶هــزار تن
توزیع شده .میشد با نظارتهای دقیق و
قاطع مانع این وضعیت شــد و نگذاشت
که نوســان قیمت کاغذ بهموازات نوســان
قیمت ارز کمــر مطبوعات را بشــکند .اما
چنیــن نشــد .ســلطانهای کاغــذ چنــان
صاحبنفوذ بودند که حتی باعث شدند
معاونــت مطبوعاتــی وقت کــه ازقضا در
نــام تجانســی با ماجــرا داشــت – محمد
ســلطانیفر – از این ســمت کنــاره بگیرد.
در سالی که گذشت سلطانها یکبهیک
رونمایی شــدند اما کســی از سلطانهای
کاغذ پرده برنداشت.
گرانی کاغذ که از آذر  96شــروع شــده بود
در سرتاســر ســال  97ادامه یافت و کارد را
به استخوان رساند .همین بس که در آبان
 96قیمــت هر کیلو کاغــذ رول روزنامه در
بــازار  2100تومان بود ،تا ابتدای ســال 97
به  3500تومان رســید ،بهمــن ماه رکورد
 12هــزار تومان را زد و این روزها هم شــده
کیلویــی  ۱۶هــزار تومــان 90 .درصد کاغذ
مورد نیاز کشــور وارداتی اســت و تولیدات
صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران و کاغــذ
پــارس خوزســتان و کاغذســازی تبریــز
هــم عطــش بــازار را فــرو نمینشــاندند.
تولیــد کاغــذ از ســنگ آهــک در یــزد و
دشــتی و شبســتر هم که به شوخی بیشتر
شــبیه بود و نمک بــود روی زخــم .وقتی
بتدریج صدای رســانههای چاپی درآمد،
کمیتــه ســاماندهی کاغــذ تشــکیل شــد،
وزارتخانههای مختلف جلســات متعدد
گذاشــتند و وانمــود کردنــد کــه در حــال
پیگیری ماجرا هستند اما عاقبت مشکلی
رفع نشد .نهتنها قیمت کاغذ پایین نیامد
بلکــه در تابســتان امســال ،عمــاً دوران
قحطــی فــرا رســید .خیلــی از روزنامههــا
کاغذشــان را روزانه تهیه میکردند .حتی
روزنامههــای بزرگــی کــه خــود واردکننده
کاغذ بودند ،فقط بــرای چند ده روز کاغذ
داشــتند .یــک روز کاغــذ روزنامــه نبــود،
یک روز کاغذ ســبک بالکــی نبود ،یک روز

آمــد و ســختگیریهای اعــام وصــول را
کنــار گذاشــت امــا قانونگــذاران همچنان
خودشــان را ســفت و محکــم گرفتــه
بودنــد .الیحــه قانــون جدیــد مطبوعــات
و طــرح نظام رســانهای مثل دو شمشــیر
داموکلس امســال هم روی ســر نشــریات
آویــزان بودنــد و هرازگاهی برق شمشــیر
چشــم روزنامهنــگاران را مــیزد .آبــان
مــاه بخشهایــی از الیحــه قانــون جدیــد
مطبوعات منتشــر شد که نشان داد اتفاق
جدیــدی محســوب نمیشــود و همــان
ســاختار حقوقــی مجوزگرفتــن پیــش از
انتشــار نشریات اســت با پوستهای جدید.
طــرح نظــام رســانهای هــم ارائه شــد که
اصــرار دارد بــرای روزنامهنــگاران مجــوز
فعالیت صادر کند و نشریات فقط کسانی
را استخدام کنند که پروانه کار دارند .طبعاً
روزنامهنگاران واکنش منفی نشان دادند.
کســی نمیداند چه زمانی قرار اســت این
دو شمشیر بر فرق مطبوعات فرود بیایند.
تنها نقطه امیدواری ســال  1397این بود
که از این ضربتخوردن قسر در رفت.
اما روزنامه قانون نتوانســت قســر در رود.
ســفر رئیسجمهــور ســوریه بــه ایــران و
تیتــری که قانون برای آن زد مایه دردســر
روزنامه شد .ظریف عاقبتبهخیر شد اما
کار آن ظریفــی که تیتر قانــون را «مهمان
ناخوانــده» زده بــود بــه جاهــای باریــک
کشــید .تلخــی توقیــف روزنامه قانــون در
سومین جشنواره رسانههای شهری بیشتر
به کام نشست ،وقتی که روزنامهنگارانش
یکبهیــک روی ســن میآمدنــد و جایزه
میگرفتند اما خود روزنامه دیگر نبود.
 1397بــرای مطبوعــات ســال عجیبــی
بود و به همان اندازه تلخ .امســال ســالی
بــود کــه روزنامهنــگاران میخوابیدنــد و
روز بعــد کــه بیــدار میشــدند میدیدنــد
قیمــت کاغذ و چاپ باال رفته اما آنها ســر
جایشــان ماندهاند .ســالی بود کــه بهقول
رئیس اتحادیه قنــادان« ،یک کیلو جعبه
از یک کیلو شــیرینی گرانتر شــد» .ســالی
بــود که نمایشــگاه مطبوعات هــم برگزار
نشــد چــون نــه وزارت ارشــاد پــول چنین
ریختوپاشهایــی را داشــت و نــه حــال
مطبوعات خوب بود که بتوانند زورکی به
مخاطبان خود لبخند بزنند.

آن نه نیازی به دســتور قضایی اســت و نه
ادعای خسارتی پذیرفته میشود .درواقع
بــر اســاس همیــن قانــون ،شــهرداریها
مکلفنــد که از ســد معبر جلوگیــری کنند
و حــاال هرکســی به هر بهانــهای ،از جمله
دستفروشــی ،مرتکب ســد معبر شود ،با
برخورد قانونی مأموران شهرداری روبهرو
خواهد شد.
اما مسأله به همینجا ختم نمیشود زیرا
ایــن قانون در زمــان اجرا ،هم با مقاومت
دستفروشــان و بســاط گســتران مواجــه
میشــود و هــم مــردم ،برخــورد شــدید
در اجــرای قانــون را برنافته و در بســیاری
از مــوارد بــه حمایــت از دستفروشــان
قانونشکن میپردازند .همین مشکالت
و حواشــی و مواجهــه بــا واقعیتهــای
اجتماعی باعث شــد تا شــورای اســامی
شــهر تهــران در شــهریورماه  1385بــا
تصویب مصوبه ساماندهی دستفروشان
شهر تهران ،شهرداری را مکلف به ایجاد
غرفههــا یــا روزبازارهایــی بــرای عرضــه

محصوالت توســط این قشر داشته باشد.
مصوبــهای کــه اگرچه تأکید بــر برخورد با
دستفروشــی دارد اما تا حــدود زیادی نیز
فعالیت این عده را به رســمیت شناخته
و شــهرداری را مکلف به ساماندهی آنها
و ایجاد مســیرها و مکانهایی برای بساط
گستری آنها کرده است.
موضــوع دیگــری کــه بــه عنــوان چالــش
مهــم در برخورد با دستفروشــی و بســاط
گســتری میتــوان بــه آن اشــاره کــرد،
موضــوع فروشــندگان ســیاری اســت کــه
در اتوبوسهای شــهری و متــرو ،اقدام به
فروش محصــوالت کرده و ایــن در حالی
ی تنهــا ناظر به
اســت کــه قانون شــهردار 
سد معبر از سوی این افراد است و فروش
روی دســت و بــه صــورت ســیار را شــامل
نمیشود .در واقع ،برخورد با کسانی که به
معنای واقعی دستفروشی میکنند تابع
هیچیک از قوانین موجود نبوده و میتوان
گفــت کــه از این جهــت ،خــأ قانونی نیز
وجود دارد .بررســیها نشــان میدهد که

مهــدی شــفیعی ،مدیرعامل مؤسســه فرهنگــی  ،مطبوعاتی
ایــران تأکید کرد خبرنگاران مؤسســه باید صدای رســای مردم
اخبــار را منعکــس کننــد .وی در نشســتی بــا اعضــای تحریریههــای
روزنامههــای ایــران ،ایــران ورزشــی ،الوفاق ،ایــران دیلــی و ایران ســپید و کارکنان
و مدیــران مؤسســه ایران گفت :مؤسســه و روزنامــه ایران همچنیــن باید تبیینگر
سیاستهای دولت باشند و سیاستهای دولت را منعکس کنند و در کنار آن نقد و
بررسی کارشناسی سیاستهای دولت را در دستور کار قرار دهند.
شفیعی با تأکید بر «تعهدپذیری» در بخشهای مختلف مؤسسه ایران به عنوان
یک سیاست راهبردی اعالم کرد که در سال  98مؤسسه ایران باید بتواند با افزایش
کیفی محصوالت خود در فضای آنالین و تولید مدیاهای مختلف پیشقدم رسانهها
شــود .وی تأکید کرد :باید صدای تحدید رســانههای مکتوب را بشــنویم .اما بدون
فرامــوش کردن کارکرد اصلی آن ارتباط درســت ،صحیح و بموقع با مخاطبان را
در دستور کار قرار دهیم .مدیرعامل مؤسسه ایران با تأکید بر اینکه شناخت ذائقه
امروز مخاطب یک ضرورت اساســی است ،گفت :نمیتوان نسبت به مخاطبان و
خواست و نیاز آنان بیتفاوت بود .امروز ارتباط رسانههای مکتوب ما با مخاطبان
دچــار نقص و ایراد اســت .وی خطاب به همکاران مؤسســه ایــران گفت :افزایش
کیفیت محتوایی ،اصالح روشهای توزیع نشــریات ،اصالح فرم و ظاهر نشــریات
ارتبــاط ســریعتر با مخاطبــان و حضور جدی در رســانههای آنالین بایــد به عنوان
سیاســتهای اصلی مؤسســه ایران قرار گیرد .وی گفت :ارائه محتوا با ابزار جدید
باید یک سیاست راهبردی به منظور تأثیرگذاری در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
شــفیعی در این مراسم با تقدیر از مدیران و همکاران گذشته مؤسسه ایران گفت:
«ایران» امروز افتخار همگان است و باید با تالش و شناخت بهتر و ترسیم اهداف
مناســب به سمت ایدهآل حرکت کنیم .وی همچنین با اشاره به برخی مشکالت
اداری ،مالی و ساختاری مؤسسه ایران گزارشی از اقدامات انجام گرفته و برنامهها
و سیاستهای آتی ارائه کرد .پیش از سخنان وی ،سه تن از همکاران مؤسسه ایران
به بیان برخی مشــکالت مالــی ،اداری و محتوایی پرداختند .در این مراســم که به
مناســبت فرا رســیدن ایام پایان سال و روز گرامیداشت شــهدا برگزار شد ،از دو تن
از فرزندان شــهدا که در مؤسســه شاغل هســتند و نیز دبیر صفحه پایداری و دفاع
مقدس روزنامه ایران تجلیل و قدردانی شد.

تخلفات زیست محیطی را گزارش کنید
و از دولت پاداش بگیرید

بــا تصویــب هیــأت وزیــران بــه پیشــنهاد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت،
مخبرانــی که مأموران ســازمان حفاظت محیط زیســت را در جریــان تخلفات
زیســت محیطی قرار دهند ،پاداش مالی دریافــت میکنند .به گزارش «پایگاه
اطالعرســانی دفتــر هیــأت دولت» هیــأت وزیــران در جلســه  ۲۵آذر  ۱۳۹۷به
پیشــنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور
و بــه اســتناد تبصره ماده واحــده قانون اصــاح قانون نحوه جبــران زحمات و
خســارات کارکنان ســازمان حفاظت محیطزیســت در ارتباط با جرایم زیست
محیطــی  -مصوب  -۱۳۹۴آییــن نامه اجرایی قانون یاد شــده را تصویب کرد.
براســاس این آیین نامه ،ســازمان حفاظت محیط زیست از ظرفیت اطالعاتی
ســازمانهای مــردم نهــاد و افــراد مطلــع بــرای کنتــرل و رفــع جرایم زیســت
محیطــی اســتفاده میکنــد .این افــراد هیچگونه رابطه اســتخدامی با ســازمان
محیــط زیســت ندارنــد اما بــه منظور جبــران زحمــات آنها ســازمان حفاظت
محیط زیســت بــرای آنها پاداش در نظر میگیرد .براســاس ایــن آیین نامه به
کارکنان و مأموران ســازمان در امور جلوگیــری از تخلفات و جرایم معادل ۳۵
درصد بهای جانوران وحشــی ،کاشــفان معادل ۲۵درصد ،کارکنان و مأموران
ســازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل  ۱۰درصد و مخبر معادل  ۱۰درصد
پرداخت میشود.

مترو به «میدان صنعت» رسید

مدیرعامل شــرکت متروی تهران از افتتاح  ۷.۵کیلومتــر از خط هفت مترو در روز
شنبه خبر داد .به گزارش ایسنا ،علی امام با اعالم خبر افتتاح  ۷.۵کیلومتر از خط
هفت مترو و افتتاح  ۹کیلومتر از خط شــش متــرو ،اظهار کرد :همانطور که مردم
تهــران میداننــد در تیرماه بخشــی از خــط هفت از ایســتگاه مهدیه تا نــواب را به
طول شــش کیلومتر با پنج ایستگاه افتتاح کردیم .وی با بیان اینکه روز شنبه (۲۵
اســفندماه) نیز  ۷.۵کیلومتر از خط هفت مترو از ایســتگاه نواب تا میدان صنعت
افتتاح میشــود ،گفت :همچنین ایســتگاه تربیت مدرس که ایستگاه میانی نواب
تا صنعت اســت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .مدیرعامل شــرکت مترو با بیان
اینکه در تیرماه بخشــی از خط هفت افتتاح شــد اما ایستگاه میانی هاللاحمر به
دلیل عدم تجهیز افتتاح نشد ،ادامه داد :حاال روز شنبه ایستگاه میانی هالل احمر
که بین مهدیه و نواب است نیز مورد افتتاح قرار میگیرد.

ترخیص خودروهای توقیفی با پرداخت جریمه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعالم کرد :خودروهایی که به دلیل ارتکاب
تخلفات رانندگی توقیف شدهاند با پرداخت جریمه از پارکینگ ترخیص خواهند
شــد .به گزارش ایســنا ،ســید کمــال هادیانفر در حاشــیه رزمایش طــرح نوروزی
پلیس با حضور در جمع خبرنگاران گفت :بر اساس ابالغیهای که از سوی پلیس
صورت گرفته خودروهای دارای بیش از یک میلیون تومان جریمه از  ۲۸اسفند
تــا  ۱۷فروردیــن ماه به خاطر بــاال بودن جریمه توقیف نخواهند شــد .وی درباره
خودروهایی که در حال حاضر در پارکینگ توقیف هستند و امکان ترخیصشان
نیست ،گفت :خودروهایی که به دلیل ارتکاب تخلف راهنمایی و رانندگی توقیف
شــدند در صورتی که مالکانشــان تا  ۲۵اســفند ماه نســبت به پرداخت جریمه
اقدام کنند این خودروها نیز ترخیص میشــوند البته به شــرط آنکه فاقد دستور
قضایی باشــند .وی بــا بیان این که بهترین روز ما این بــوده که خودرویی جریمه
نشود ،درباره تمهیدات پلیس برای پنجشنبه و جمعه آخر سال و شلوغی معابر
نیــز گفــت :در این زمینــه ابالغیههــای الزم را انجام دادیم و تدابیــر خاص را نیز
پیشبینی کردیم .رئیس پلیس راهور ناجا دربار ه ارسال پیامک تخلفات حادثه
ســاز برای مالکان خودروها نیز گفت :بزودی این پیامک به شکل لحظهای برای
رانندگان ارســال خواهد شــد که میتواند ضمن پیشــگیری از حوادث رانندگی از
انباشــت جرایم و ایجاد بدهی معوق و ناشــی از جرایم رانندگــی برای رانندگان
نیز جلوگیری کند.

تصمیمگیریدربارهحقوقکارگران
به  27اسفند موکول شد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار سهشنبه شب اعالم کرد :جلسه بعدی این
شــورا برای تصمیمگیری درباره میزان دســتمزد قشر کارگر در سال  98به دوشنبه
هفته آینده 27 ،اســفند موکول شده اســت .به گزارش ایرنا ،دومین جلسه شورای
عالی کار با موضوع تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال  98شامگاه سهشنبه در
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد اما نتیجهای در بر نداشــت .نماینده
کارفرمایان در شــورای عالی کار اظهار داشــت :نمایندگان کارگری و کارفرمایی در
این جلســه نظرات خــود را اعالم کردند کــه به دلیل تفاوت دیــدگاه جمعبندی و
نتیجهگیــری حاصل نشــد .اصغر آهنیهــا افــزود :کارفرمایان پیشــنهاد دادند که
افزایــش حقوق کارگران با احتســاب رشــد نرخ تــورم فقط در حداقــل حقوق پایه
کارگران محاســبه شود و این امر به سایر ردیفهای دریافتی کارگران تعمیم داده
نشــود .وی تصریح کرد :پیشــنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش یک میلیون و 89
هزار تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران
بــود .نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار خاطرنشــان کرد :بــا توجه به اینکه
اعضای سهجانبهگرایی به نتیجه نرسیدند مقرر شد تا دوشنبه هفته آینده بار دیگر
جلســه شــورای عالی کار برگزار شــده و بخش دولتی نیز نظر خود را درباره میزان
افزایش حقوق کارگران اعالم کند

