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زندگیآبرومندانه
باچقدرحقوق؟

جامعه

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

همه دستگاه ها برای کمک به
نیازمندان یاری رسان کمیته
امداد باشند
  رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت :خدمت
به نیازمندان و محرومان جامعه موجب افتخار و
سربلندی است و از همه دستگاه ها می خواهم
در این امر خیر یاری رسان کمیته امداد باشند.
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی
دیــروز سه شنبه در آیین تکریم سید پرویز فتاح
و معارفه سید مرتضی بختیاری روســای سابق
و جدید کمیته امــداد امــام خمینی(ره) افــزود:
کمیته امــداد از آغاز فعالیت خود تاکنون منشأ
خیر و برکت و رسیدگی به محرومان و نیازمندان
بــوده و خدمات بسیار ارزنــده ای از خود نشان
داده است .وی اظهار کرد :حمایت و رسیدگی از
محرومان ،دانش آموزان ،دانشجویان و زوج های
نیازمندتحتپوششکمیتهامدادازجملهخدمات
ارزشمندی است که کمیته امداد تاکنون توانسته
است به خوبی از عهده آن بر آید .وی تصریح کرد:
به نوبه خود از همه کارکنان کمیته امداد به لحاظ
خدمات ارزن ــده و ارزشمندی که در رفــع نیاز
محرومان و مشکالت آنان به انجام می رسانند و
از هیچ کوششی در این راه دریغ نمیکنند تشکر
و قدردانی می کنم .وی همچنین با قدردانی از
خدماتارزندهسیدپرویزفتاحرئیسسابقکمیته
امــداد حکم انتصاب سید مرتضی بختیاری را
قرائت کرد .فتاح رئیس سابق کمیته امداد ضمن
بیان گزارشی از عملکرد چند ساله تصدی خود
برای رئیس جدید این کمیته آرزوی موفقیت کرد.

سفر 21روزه چینی ها به ایران
بدون روادید ابالغ شد
معاون گردشگری از ابالغ مقررات لغو یکطرفه
روادید با اتباع چین خبر داد و گفت که چینیها
به مدت  ۲۱روز بدون روادید میتوانند در ایران
سفر کنند .به گزارش ایسنا ،هیئت وزیــران در
جلسه  1398.4.2به پیشنهاد وزارت امور
خارجه و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری   روادیــد ایــران را یک طرفه برای
اتباع چین لغو کرد.روزنامه تلگراف به تازگی
در گزارشی اعالم کرده است در سال ۲۰۱۸
حــدود  ۵۲هــزار چینی به ایــران سفر کردهاند
 .فــرودگــاه بینالمللی تهران نیز اعــام کرده
است سال  ۱۳۹۷حدود  ۱۷۰هزار چینی از
ایران ترانزیت شدهاند ،بدون آنکه وارد خاک
کشورمان شوند .مونسان رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری   به دنبال
صــدور این مصوبه از هدفگذاری ایــران برای
جذب یک میلیون گردشگر چینی تا چهار ،پنج
سال آینده خبر داده است.

یکی از نمایندگان مجلس زندگی آبرومندانه را با حقوق
کمتر از8میلیون ممکن نمی داند

 ۱۰۰میلیون؛هزینهساالنه
تربیتیکپزشکعمومی
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت
با تاکید بر این که هزینه تربیت دانشجویان
پزشکی بسیار سنگین اســت و بسیاری از
کشورهای اروپایی از تربیت دانشجو در برخی
تخصصها خودداری می کنند ،گفت :دولت
برای تربیت یک دانشجوی پزشکی عمومی
سالیانه  ۱۰۰میلیون سرانه پرداخت می کند
که این رقم بدون در نظر گرفتن تورم سالیانه در
طول هفت سال به رقم  ۷۰۰میلیون میرسد.
▪ 700میلیون بدون تورم

دکتر حمید اکبری ضمن بیان ایــن مطلب
به میزان هزینههای تربیت هر دانشجوی
پزشکی در طول تحصیل اشاره و اظهار کرد:
در برآورد میزان هزینه دانشجویان پزشکی اگر
ما هزینههای دوره دیپلم را محاسبه نکنیم و
فقط بخواهیم هزینه دوره هفت ساله پزشکی
در دانشگاه را بررسی کنیم باید گفت با توجه
به زیرساختهای موجود سالیانه حدود ۱۰۰
میلیون تومان سرانه تربیت یک دانشجوی
پزشکی در دوره پزشکی عمومی است که این
میزان با فرض ثابت بــودن هزینهها در طول
هفت سال به  ۷۰۰میلیون تومان می رسد.
البته این آمــار هزینهای بــرای ســال  ۹۸بود

چرا که اگر تــورم افزایش یابد این هزینه نیز
افزایش خواهد یافت  .وی با تاکید بر این که
خروج هر دانشجوی پزشکی در کشور بسیار
زیان آور است ،به ایسنا گفت :از دست دادن
نیروی متخصص در رشتههای پزشکی در
کشور هزینه جبران ناپذیری را به جامعه وارد
میکند .در واقع ما نباید صرفا فقط همان۱۰۰
میلیون تومان هزینه تربیت یک دانشجوی
پزشکی در ســال را در نظر بگیریم ،چــرا که
بــرای تربیت یک دانشجو از دوران مدرسه
هزینههای زیادی صرف شده است و اگر یک
فارغ التحصیل رشته پزشکی را از دست بدهیم
متحمل زیان میلیاردی میشویم.
▪خارجی ها پزشک وارد می کنند

وی خــاطــر نــشــان ک ــرد :بــه دلــیــل بــاال بــودن
هزینههای تربیت دانشجویان رشتههای
پزشکی ،فارغ التحصیالن این رشتهها در
کشورهای دیگر دنیا متقاضی دارند و سریع
جذب این کشورها میشوند و حتی خیلی از
کشورهای اروپایی به دلیل هزینههای باال در
بسیاری از رشتهها سرمایه گذاری نمیکنند
و ترجیح می دهند از کشورهای دیگر به ویژه
ایران جذب نیرو داشته باشند.

سازمان محیط زیست :در حال غرق شدن در پالستیک هستیم
مــدیــر کــل دفــتــر پــایــش فــراگــیــر ســازمــان
محیط زیست با اشــاره به این که ایــران جزو
 10کشور اول مصرف پالستیک در جهان
است ،گفت:چون نفت خیزیم و دسترسی
سادهایبهپالستیکداریم،امابایدمالیاتها

و جریمههایی مثل دیگر کشورها در این
زمینه دریافت تاجلوی این روند گرفته شود.
به گزارش فارس ،شینا انصاری گفت :رفاه
طلبیوآشنانبودنماباعوارضاینکیسههای
پالستیکباعثاستفادهبیرویهشدهاست.

محمد جواد رنجبر -دو روز قبل یکی از نمایندگان مجلس گفته بود:
در تهران و بعضی از شهرستان های دیگر با حقوق ماهیانه کمتر از هفت
یا هشت میلیون تومان نمی توان زندگی آبرومندانه داشت .هدایت ا...
خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس در نطق میان دستور خود،
اظهار کرد :در تهران و بعضی از شهرستان های دیگر با حقوق ماهیانه کمتر از هفت یا هشت
میلیون تومان نمی توان زندگی آبرومندانه داشت ،قیمت مواد غذایی و هزینه های زندگی در
کشور گران تر از کشورهای غربی است اما دریافتی مردم حداکثر یک بیستم آن جاست. ...
با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این باره گفت و گو کردیم و پرسیدیم
که آیا با این اظهار نظر موافقید و با چه درآمدی می توان زندگی آبرومندانه ای داشت؟
علی اکبری ،نماینده شیراز  :نمی دانم استدالل این سخن چیست؟ اما
این رقم نسبی است و با توجه به توقعات افراد از زندگی ،متفاوت است .سطح
زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است .شاید این رقم برای یک زندگی اشرافی
کمباشدوبراییکزندگیمعمولی،زیاد.شایدپنجدرصدکارمندانتهرانی
حقوق بیش از هشت میلیون دریافت کنند و حقوق بیشتر کارمندان تهرانی بین سه تا پنج
میلیون تومان است .امکان زندگی آبرومندانه با کمتر از این رقم هم هست.
یحیی کمال پور ،نماینده جیرفت و عنبرآباد  :خیلی نمی خواهم واژه
آبرومندراتاییدیانقضکنم،امادرهمهشهرهایکشوربهویژهتهران،شرایط
زندگی برای مردم سخت است .در جنوبی ترین نقطه تهران با درآمد دو ،سه
میلیونتومانبهسختیمیتوانزندگیکرد.بسیاریزندگیسختیدارند،
اما شرافتمندانه و آبرومند زندگی می کنند .نمی توان مبنای خاصی را تعریف کرد ،زیرا شرایط
افراد با یکدیگر متفاوت است.
رمضانعلی سبحانی فر ،نماینده سبزوار :باید دید فرد چگونه زندگی
میکند که هفت ،هشت میلیون برای زندگی او کفایت می کند یا خیر .این
موضوع شاخصه های مختلفی دارد .االن شرایط زندگی سخت است ،اما آیا
افرادی که با درآمد ماهیانه دو ،سه میلیون تومان زندگی می کنند ،بی آبرو
زندگی می کنند؟این طور نیست؛ زندگی سختی را با حقوق پایین می گذرانند .باید دید
شاخص های زندگی چیست؛ فردی که دارای دو ،سه فرزند دانشجوست ،با این رقم ها
نمیتواند زندگی کند ،اما یک زن و شوهر با رقم پایین تر می توانند زندگی کنند.
سعید باستانی ،نماینده تربت حیدریه ،زاوه و مه والت :در این باره
صحبت نمی کنم .این موضوعات باعث التهاب جامعه می شود.

5
مسئوالن می گویند

6مدال برای دانشآموزان
ایرانی در المپیاد جهانی ریاضی
دانشآموزانایرانیدرالمپیادجهانیریاضیموفق
به کسب شش مدال شدند .به گزارش ایلنا ،تیم
المپیاد ریاضی ایران در شصتمین المپیاد جهانی
ریاضی که در انگلستان برگزار شد ،موفق به کسب
یک مدال طال ،دو مدال نقره و سه برنز شد .در این
دوره از مسابقات ،شایان طالیی مدال طال ،سید
محمدمهدی حاتمی و علی میرزایی اناری مدال
نقره و امیرعباس محمدی ،فراز قهرمانی و کیان
شمسایی توانستند مدال برنز این رقابتها را به
دست آورند.

چرا حقوق بازنشستگان کم است؟
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
دربـــــاره نــحــوه تعیین حــقــوق بازنشستگی
توضیحاتی داد.مستمری در دوران بازنشستگی
بر مبنای حق بیمه به ویــژه در دو ســال پایانی
خدمت تعیین میشود و دو عامل؛ مدت سنوات
پرداخت حق بیمه و میانگین دستمزد مبنای
پرداخت حق بیمه در دو سال آخر اشتغال میزان
مستمریراتعیینمیکند.نحوهتعیینمستمری
بازنشستگی در تبصره مــاده  ۷۷قانون تأمین
اجتماعی آمده است ،بدین منظور محمدحسن
زدا قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
در صفحه اینستاگرام خود درباره تعیین حقوق
بازنشستگیاظهارکرد:پرداختحقبیمهمیزان
حقوق بازنشستگی را تعیین میکند .اگر افراد
حداقل پول را برای حق بیمه به تأمین اجتماعی
دهند ،در زمانی که دچار حادثه شوند ،فوت کنند
یا بازنشسته شوند ،حداقل حقوق را دریافت
میکنند.زدا بیان کرد :فردی که  ۲۵سال به باال
سابقه کار دارد خصوصا در دو سال آخر کار خود
تعیینمیکندکهدردورانبازنشستگیچهمقدار
حقوق دریافت کند .اگر در ماه سه میلیون تومان
حق بیمه به تأمین اجتماعی دهد ،بر مبنای سه
میلیون تومان حقوق میگیرد .وی افــزود :اگر
فردی یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان حق بیمه
دهد ،در دوران بازنشستگی حقوق یک میلیون
و  ۵۰۰هــزار تومانی دریافت میکند و بعدها
متوجه میشود که در پرداخت حق بیمه اشتباه
کرده است.

