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جامعه

 ۱۲هزارمیلیاردکسری
اعتبارهمسانسازیحقوق
بازنشستگان تامیناجتماعی
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که
همسان سازی حقوق بازنشستگان را به نحوی
انجاممیدهیمکهمنجربهتحولمثبتدرزندگی
بازنشستگان شود ،گفت :برای اجرای همسان
ســازی حقوق بازنشستگان سازوکار مشخصی
تعریفشدهاستکهاجرایآندرسالاولنیازمند
تأمین ۱۲هزارمیلیاردتوماناعتباراستکهبایداز
سویدولتانجامشود.
بنابرخبرایرنا ،محمدحسنزدادرهمایشاتحادیه
پیش کسوتان جامعه کارگری گفت :امیدواریم
دولت از بودجه عمومی اعتبار مورد نیاز برای این
کار را تأمین کند و این موضوع را با جدیت تمام
پیگیریمیکنیم.
وی با اشاره به مطالبه بازنشستگان برای همسان
سازی حقوق ،گفت :همسان سازی حق بدیهی
بازنشستگان اســت و طرحی را که با مشارکت
نمایندگان بازنشستگان برای این موضوع تهیه
شدهاستباجدیتدنبالمیکنیم.
بهگفتهوی،سازمانتأمیناجتماعیباحدود۴۲
میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر ،اکنون۶۰
نوعخدمتبیمهایودرمانیبهصورتغیرحضوری
بهافرادزیرپوششارائهمیدهد.

باکشف ۷۶درصدتریاکجهان

ایران درصدرمبارزهباموادمخدر
جهان

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که با
وجود تحریمها و نبود تجهیزات به روز ۷۶ ،درصد
تریاکجهانتوسطایرانکشفشدهاست،گفت:
نگاه ما در مبارزه با مواد مخدر نگاهی فرامرزی و
جهانی است و در این زمینه نزدیک به چهار هزار
شهیدتقدیمکردهایم.
سردار اسکندر مؤمنی روز دوشنبه در همایش
ســالــروز مــبــارزه بــا م ــواد مــخــدر  ،بــه عملکرد
پرتوان ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر پس
از پــیــروزی انقالب اشــاره کــرد و توضیح داد:
جمهوری اسالمی ایــران در مقابله خستگی
ناپذیر با قاچاقچیان با تحمل خسارت های
غیرقابل جبران جانی و مالی از جمله بیش
از  ۳۷۶۰شــهــیــد و  ۱۲هــزار جانباز همواره
سردمدار این مبارزه بوده و توانسته است ۱۱
هزار تن از انواع مواد مخدر را با محوریت نیروی
انتظامی در سه دهه اخیر کشف کند.
وی گفت :همچنین موفق شد در سال ۲۰۱۸
با  ۱۶۰۰عملیات و تقدیم  ۱۸شهید ،بیش از
دوهزارو ۱۰۰باندمنطقهایوبینالمللیرامنهدم
واموالآنانبهارزشمالیپنجهزارمیلیاردریالرا
توقیف و ضبط و بیش از هشتصد تن مواد مخدر از
جمله ۴۶تنهروئینومرفینراکشفکند.جالب
آن که کشفیات هروئین در ایران در سال ۲۰۱۸
بیش از  ۲۶تن بوده در حالی که این کشفیات در
کشور مبدأ دو تن و در بازار مقصد چهار تن گزارش
شدهاست.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اذعــان کرد:
اهمیتفعالیتهازمانیروشنمیشودکهبدانیم
به رغم تحریمهای ظالمانه ،ایران به تنهایی ۷۶
درصد کشفیات جهانی تریاک ۶۷،درصد مرفین
و  ۱۷درصــد کشفیات هروئین جهان را به خود
اختصاصدادهاست.

جانشینفرماندهناجا:

 ۹۰درصدمردمبهاصلحجاب
اعتقاددارند
جانشین فرمانده ناجا با بیان این که  ۹۰درصد
جامعه به اصل حجاب به عنوان صیانت از ارزشها
اعتقاد دارن ــد ،بر بــرخــورد با بیحجابی تاکید
کرد .سردار ایوب سلیمانی دیروز در مازندران ،با
بیان این که یکی از جرایمی که قانونگذار مصوب
کرده ،کشف حجاب در معابر عمومی است ،گفت:
پلیسمعتقداستعالوهبراینکهاصلمشکالتو
آسیبهایاجتماعیبحثیذات ًااجتماعیمحسوب
میشود،اماحاصلسوغاتغربوبیتوجهیهادر
داخلکشوراستکهدشمنقصدداردازاینطریق
به ما ضربه وارد کند .سردار سلیمانی افزود :ترویج
مفاسد اخالقی و اجتماعی ،یکی از برنامههای
دشمن در کشور است که این کار را حساستر و
جدی تر میکند؛ پلیس به کشف حجاب به عنوان
پدیدهاجتماعینگاهنمیکندوبهایننتیجهرسیده
که از خارج از کشور این موضوع هدایت میشود.
مطابققانون،کشفحجابجرممحسوبمیشود
وپلیسموظفبهبرخوردبابیحجابیچهدرخودرو
و چه در معابر عمومی است .وی گفت ۹۰ :درصد
جامعه به اصل حجاب به عنوان صیانت از ارزشها
اعتقاددارندوآنرامیپذیرند؛مابااینتعدادمشکل
نداریم،آنانحقدارندازمسئوالننظامدراینباره
مطالبه کنند و ما باید زمینه زندگی سالم را برای
آنان فراهم کنیم .وی با اشاره به طرح برخورد با بی
حجابی،موسومبهناظر،میانگینموفقیتاینطرح
رابیشاز ۵۰درصددرکشوربرشمردوگفت:طرح
مذکورمنحصربهخودرونیست.

فهرست دریافتی های مدیران شرکت های صندوق بازنشستگی منتشر شد

ازحقوق 63میلیونیتامدیریتدرکشاورزیبالیسانسحسابداری!
غفوریان -مدیرعامل یک شرکت در صندوق
بازنشستگی کــشــوری کــه قــرار اســت بــرای
بازنشستگان کار کند ،ماهانه  63میلیون
تومان و رئیس هیئت مدیره آن  52میلیون
حقوق و مزایا دریــافــت می کنند .احتماال
ایــن دو مسئول محترم درد و رنــج و روزگــار
سخت معیشت بازنشستگان را هم با پوست
و استخوان خود به خوبی می چشند و شب ها
نیز از دغدغه کار برای پدرومادر بازنشسته من
و شما خواب ندارند.
این معادله را متوجه نمی شوم که اگر آن ها
درد مردم را می چشند چگونه راضی می شوند
در شرکت های دولتی  40-30برابر یک
بازنشسته حقوق و مزایا بگیرند.

▪الوعده وفا

آقای مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی
بــه وع ــده اش عمل کــرد و فهرست میزان
حقوق ،مزایا و حتی تحصیالت مــدیــران و
اعضای هیئت های مدیره شرکت های تابعه
این صندوق را در اختیار رسانه ها قرار داد:
«قول داده بودیم صندوق بازنشستگی را به
پایلوت شفافیت تبدیل کنیم .برای نخستین
بار،حقوق و مزایای مدیران صندوق و هلدینگ
های تابعه منتشر شد .حقوق های چندده
میلیونی بعضی مدیران ناکارآمد جای تأسف
دارد.این رویه غلط ادامه نخواهدیافت» .
او البته نوشته است که بــرای شفاف سازی
چشم انتظار دیگر دستگاه هاست .سید میعاد
صالحی در همین زمینه هشتگ (#چالش_
اعالم_حقوق) را در فضای مجازی راه انداخته
است.

▪  لیسانسه هــای غیرمرتبط در هیئت
مدیره شرکت کشاورزی

در فــهــرســتــی کـــه مــدیــرعــامــل صــنــدوق

ولی آذروش

رئیس هیئت مدیره

512.478.692

446.226.087

عضو هیئت مدیره

232،632.126

189.854.945

هشدار درباره افزایشاستفاده ازسالحگرم در نزاعها
می کنند .همین موضوع و رشد انتشار اخبار در زمینه
استفاده از سالح گرم افزایش استفاده از سالح در نزاع ها
را حکایت می کند؛ موضوعی که نایب رئیس کمیسیون
قضایی مجلس نیز دیروز درباره آن هشدار داد   .یحیی
کمالی پورگفت :استفاده از سالح در نزاع ها افزایش
یافته است .وی بدون این که به آماری در این زمینه اشاره
کند ،گفت :استفاده از سالح گرم در کشور چشمگیر
نیست اما استفاده از آن در نزاع ها افزایش یافته است.
وی با بیان این که استفاده از سالح گرم تهدیدی جدی
برای امنیت روانی جامعه محسوب می شود ،به خانه ملت
گفت :سالحهای غیرمجاز نباید به راحتی در اختیار افراد
قرار گیرد همچنین جلوگیری از خرید و فروش سالح گرم

ازمیانخبرها
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تـــــــعـــــــداد داوطـــــــلـــــــبـــــــان آزمـــــــــون
سراسری کنکور سال  ۱۳۹۸دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در مقایسه با پارسال
 ۶۴هزار و  ۷۹۷نفر افزایش دارد.
حسین توکلی   افزود :یک میلیون و ۱۱۹
هزار و  ۱۵نفر در آزمون سراسری سال ۹۸
نام نویسی کرده اند و از این تعداد  ۶۴۸هزار
و  ۸۴۵نفر زن و  ۴۷۰هزار و  ۱۷۰نفر مرد
هستند .وی گفت :در گروه آزمایشی علوم
ریاضی و فنی  ۱۶۴هزار و  ۲۴۱داوطلب،
در گروه آزمایشی علوم تجربی  ۶۳۷هزار
و  ۲۴۶داوطلب در گــروه آزمایشی علوم
انسانی ۲۸۲هزار و ۳۰۶داوطلب ،در گروه
آزمایشی هنر  ۲۵هزار و  ۱۳۵نفر و در گروه

آزمایشی زبانهای خارجی  ۱۰هزار و ۸۷
نفر نام نویسی کرده اند.
وی گفت :در این آزمون  ۵۷۷هزار و ۲۵۵
داوطلب دارای دیپلم نظام جدید ۶-۳-۳
و  ۵۴۱هزار و  ۷۶۰داوطلب دارای دیپلم
چهار ساله نظام آموزش متوسطه یا مدرک
پیش دانشگاهی هستند.
وی گفت :ک ــارت ورود بــه جلسه آزمــون
سراسری  ۹۸از یک شنبه نهم تیر و از طریق
سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی
 www.sanjesh.orgتوزیع میشود.
توکلی افزود :این آزمون روزهای پنج شنبه
و جمعه  ۱۳و  ۱۴تیر در  ۳۸۱شهرستان
و  ۵۱۸حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر:

ازهر ۸معتادیکنفرایدزدارد

دبیرکل ستاد مبارزه با مــواد مخدر با بیان
این که نیمی از معتادان تزریقی به ویروس
هپاتیت  cمبتال هستند نیز اظهار کرد :از هر
هشت نفر یک نفر از معتادان به بیماری ایدز
مبتالست .براساس آمار بهداشت جهانی
 ۴۵۰هزار نفر در همان سال در اثر مصرف
مــواد مخدر جان خود را از دست دادهانــد.
بنابرخبر ایسنا ،مومنی افزود :براین اساس
بــرای ما سالمت و سرزندگی و نشاط
جوانان ایرانی با جوانان دیگر کشورها
یکسان اســت .بنابر آمــاری که توسط
سازمانبهداشتجهانیارائهشدهاست
تقریبا  ۴۵۰هزار نفر در سال  ۲۰۱۵در
نتیجه مصرف مواد مخدر جان خود را
از دست دادهاند .مومنی با بیان اینکه
امروزه مسئله مواد مخدر یک ناهنجاری
اجتماعیوبهداشتیمحدودبهجامعهیا

منطقه خاصی نیست ،اظهار کرد :این مسئله
از محدودههای جغرافیایی فراتر رفته و ضمن
پیوندباجرایمسازمانیافتهفساد،پولشویی،
خشونت ،افراطیگری و اقدامات تروریستی
تمامی مرزهای جهانی را در نوردیده است.
متاسفانه جوانانی که نیروی مولد و پشتوانه
توسعه آینده بهشمار میآیند جــزو اولین
قربانیان این سوداگری مرگ هستند.

539.965.221

مدیر عامل و نایب
رئیس هیئت مدیره

▪حقوق و مزایای الکچری

گروه اجتماعی -آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد
که در سال گذشته بیش از نیم میلیون نفر از شهروندان
به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند
که این عدد در مقایسه با سال قبلترش افزایش قابل
توجهی داشته است .این امر نشان میدهد که متأسفانه
خشونت در جامعه ما با گذر زمان در حال افزایش است
طبق آمارها از هر چهار ایرانی بالغ یک نفر در دستگاه
قضایی پرونده دارد و از  ۱۵میلیون پرونده قضایی،
حدود پنج میلیون آن به دلیل نزاع و خشونت است .این
تعداد هیچ گاه کاهش نیافته و البته روز به روز در حال
افزایش است .حال تصور کنید در این میان برخی افراد
نیز جسورتر شدند و در نزاع ها از سالح گرم استفاده

سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری که از فروردین امسال در
این مسئولیت قرارگرفته ،از ابتدا با رویکردی
متفاوت نسبت به رویه پیشین کارش را آغاز
کرد و عملکرد او در این مدت نشان داده که
با انگیزه و جسارت جوانی می توان طرحی
نــو درانــداخــت و ریشه دورهــمــی هــای ویــژه
خواران با جیب مردم را از مقابل دیدگان مردم
برچید.
ای کاش همه مسئوالن بر سبیل شفافیت ،
انصاف و عدالت باشند...

محیط بانان مجاز به استفاده از
سالح در انجام وظایف شدند

متوسط ناخالص
دریافتی ماهانه
(ریال)

متوسط خالص
دریافتی ماهانه (ریال)

631.070.124

در ایــن فهرست شفافیت کــه البته بــا نــام و
مشخصات افراد ،در اختیار همگان قرار گرفته

طی  ۲سال فقط  ۱۳اتوبوس
به اتوبوسرانی تهران اضافه شد

است ،به نظر جالب می آید یکی از مواردش را
با هم مرور کنیم:

نام

بازنشستگی کــشــوری منتشر کــرده است
اطالعات جالبی به چشم می خــورد .برای
نمونه در هیئت مدیره یک شرکت کشاورزی،
همه پنج عضو هیئت مدیره مدرک تحصیلی
شان لیسانس آن هم در رشته های غیر مرتبط
و جالب تر این که رئیس هیئت مدیره دارای
تحصیالت کارشناسی ادبیات از دانشگاه پیام
نور است.

مسئوالن می گویند

رئیسکمیسیونعمرانوحملونقلشورایشهر
تهران از عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران انتقاد کرد .محمد علیخانی به
ایلنا گفت :اگر شهردار از مدیران باسابقه در حوزه
حمل ونقل و ترافیک و آشنا با حمل ونقل شهری
در این سمت استفاده میکرد ،وضع ما بهتر از این
بود .مدیران این حوزه از خارج از حوزه حمل و نقل
شهری انتخاب شدند که این کار به موفق نبودن
معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری منجر شده
است .از زمان مدیریت فعلی طی دو سال گذشته
در معاونت حمل ونقل ترافیک تنها  ۱۳اتوبوس
دوکابین به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه شده
استکهکارنامهموفقینیست  .

سمت

علی محمد
علیخان زاده
علیرضا میرنیا
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در فضای مجازی باید در
دستور کار قرار گیرد .وی با تاکید
بر ایــن که دستگا ههای انتظامی
و امنیتی بــایــد گــامــی جــدی بــرای
جلوگیری از خرید و فروش سالح
بردارند ،تصریح کرد :قاچاق،
حمل وخرید و فروش سالح
غیرمجاز ممنوع است و
مجازات دارد بنابراین
در حوزه استفاده از
ســاح گــرم خأل
قانونی نداریم.

نمایندگان مجلس مصوب کردند ماموران یگان
حفاظت دستگاه هــای اجرایی مشمول قانون
به کارگیری ســاح در مــوارد ضــروری شوند .به
گزارش خانه ملت ،نمایندگان در نشست دیروز
مجلس  ،ماده یک الیحه حمایت قضایی و بیمه ای
از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی
را با  154رأی موافق ،دو رأی مخالف و چهار رأی
ممتنع از مجموع  198نماینده حاضر در صحن
علنی مجلس به تصویب رساندند .به موجب ماده
یک؛مامورانیگانحفاظتدستگاههایاجراییاز
جملهمحیطزیستومنابعطبیعیکهدرچهارچوب
دستورالعملتشکیلیگانهایحفاظتدردستگاه
هایاجراییتسلیحوضابطخاصقضاییمحسوب
میشوندازحیثتکالیف،وظایفومسئولیتهای
کیفریومدنیناشیازبهکارگیریسالحدرانجام
وظایف و ماموریت های سازمانی خود مشمول
قانون به کار گیری سالح توسط نیروهای مسلح
در موارد ضروری مصوب  73/10/18هستند.
دستگاهاجراییمربوطنیزازحیثتکالیفخوددر
قبالمامورانمذکورازجملهپرداختدیهوجبران
خسارت ها در موارد مقرر ،مشمول قانون مذکور
است.ضمناینکهدادسراهاودادگاههاینظامی
مکلف شدند پرونده های موضوع این ماده را خارج
ازنوبترسیدگیکنند.

