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تعیین تکلیف بازنشستگی شهردار تهران
تا پایان هفته
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر با اشاره به قانون
منع به کارگیری بازنشستگان گفت :تا پایان هفته مشخص
می شود که محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول این
قانون می شود یا خیر.
صدراعظم نوری به فارس گفت :دربــاره این موضوع در
جلسه هماندیشی شورا بحث و بررسی و قرار شد یکی از
نمایندگان شورا این موضوع را با شهردار تهران مطرح کند
و این را که شهردار تهران شامل این قانون نمیشود یا نمی
شود ،اعالم کند .وی با بیان این که شهردار تهران قبال
بازخرید شده است  ،افزود :وی مجدد بدون رابطه استخدام
رسمی فعالیت کرده است و به نظر میرسد این قانون شامل
شهردار نشود .منتها برای این که مطمئن شویم یکی از
اعضا پیگیر موضوع است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری:

تاکسیهای اینترنتی مجوز کار ندارند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت:
براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل
خدماتی ارائه دهد،باید تحت نظارت شهرداریها باشد
و تاکسیهای اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع
قانونی مجوز ندارند.مرتضی ضامنی با بیان ایــن که
مطابق ماده  ۹قانون توسعه حمل و نقل عمومی  ،ماده
 ۳۱و  ۳۲قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  ،قانون
هوای پاک و قوانین متعدد ،وظیفه حمل و نقل عمومی
در شهر و حومه بر عهده شهرداری است ،به ایسنا اظهار
کرد :بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و
نقل خدماتی ارائه دهد ،باید تحت نظارت شهردار یها
باشد.وی ادامــه داد :شرکتهایی که در حال فعالیت
هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و
تبدیل به مسافرکش شخصی آنالین شد هاند .به عبارت
دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار
هستند.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
افزود :وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را
برای شهروندان فراهم کند .از طرفی تغییرات نرخ کرایه
در این شرکتها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که
نرخگذاریحملونقلعمومیدرشهرهابرعهدهشوراهای
اسالمی شهرهاست و باید از آن تبعیت شود .همچنین این
شرکتها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت
هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار محدودیت
فعالیت این تاکسیهای اینترنتی شده است.

نام و ایثار«شهید حججی»
وارد کتاب درسی پایه دوازدهم شد

 77درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند

از میان خبر ها

دانش پور -دبیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی از جمعیت  77درصدی مستمری بگیران
تامین اجتماعی خبر می دهد که زیر خط فقر هستند .به
گفته وی هم اینک مستمری دریافتی خانوار شهری ۴۱
درصــد متوسط هزینه آن ها را پوشش میدهد .شرایط
این روزهــای جامعه و گرانی هایی که هر روز بیشتر می
شود ،درک این مسئله را بسیار ساده کرده است و در این
بین بیش از هر قشر دیگری این مستمری بگیران هستند
که با مشکالت زندگی دست و پنجه نرم می کنند .گاهی
خوانندگان روزنامه که از مستمری بگیران هستند در پیام
های مکرر برای ما از تنگناهای زندگی می نویسند .یکی از
مخاطبان برای ما نوشت :به آقای ربیعی و بقیه دار و دسته
تامین اجتماعی بگویید اگر به فکر سفره خالی مستمری
بگیران هستید! کمی هم حساب و کتاب کنید ببینید آیا
با این ارقام زندگی می گذرد! خواننده دیگری هم با اشاره
به این که چرا باید مستمری بگیران تامین اجتماعی مورد
بی مهری قرار گیرند ؟! ادامه داد :با وجود ادعای برخی
مسئوالن ،گرانی ها وتورم زلزله برای مستمری بگیران
تامین اجتماعی و بزرگ ترین ضربه برپیکر خانواده های
این قشر بوده!

تامین اجتماعی :هیچ خبری برای مستمری بگیران نداریم

که خبر می دهــد۷۷ ،درص ــد مستمریبگیران زیــر خط
فقرند .به گفته وی هم اکنون مستمری دریافتی خانوار
شهری ۴۱درصد متوسط هزینه آن ها را پوشش میدهد.
به گزارش فارس ،اسماعیل گرجی پور با بیان این که طی
سال ۴۸تا ۵۷دستمزد اسمی  16.1درصد رشد داشت،
اماازسال۹۰تا۹۵بهطورمتوسطشاهدرشد۲۳درصدی
بودیمافزود:البتهرشدحداقلمزدواقعیعمدتاغیرازسال
۶۸تا۸۹که۶درصدبودهدردیگردورههارشدمنفیراتجربه
کردهاست؛بنابراینمیتوانگفتقدرتواقعیخریدمردم
کاهشیافتهاست.ویادامهداد:میانگینبرقراریمستمری
هم به قیمت ثابت از سال
۹۲بهدلیلکنترلتورم
درکشوررشدبیشتراز
تورم داشته اما
بهتازگی

بانوساناتشدیددربازار،قطعادوبارهباکاهشقدرتخرید
مستمریبگیران مواجه خواهیم شد.گرجی پور گفت:
۷۷درصدمستمریبگیرانسازمانتامیناجتماعیبافرض
اینکهمسکننداشتهباشندزیرخطفقرهستندو۳۵درصد
مستمریبگیرانبازنشستگیزیرخطفقرند.ویادامهداد:
حدود۲۰درصد از مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر
از حداقل دستمزد مستمری میگیرند و ۶۲درصــد بین
حداقلتادوبرابرحداقلمستمریدریافتمیکنند.گرجی
پور با اشاره به جزئیاتی از نظام چندالیه تامین اجتماعی که
به عنوان یکی از مهم ترین
برنامههایرفاهیدولت
در برنامه ششم توسعه
دنبال میشود ،اظهار
کـــرد :جمعیت

▪۷۷درصدمستمریبگیرانزیرخطفقرند

حال این دبیرکل بیمههای اجتماعی وزارت رفــاه است

نفرات برتر کنکور  ۹۷معرفی شدند
نتایج اولیه امروز و نتایج نهایی کنکور نیمه دوم شهریور منتشر می شود
دانش پور-اسامینفراتبرترپنجگروهآزمایشیآزمونسراسریسال۹۷
شامل گروههای آزمایشی علوم انسانی ،علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی،
هنروزبانهایخارجی اعالمشد.براساسایناسامی،تهرانیهادرصدر
رتبههایبرترقراردارندضمناینکهتعدادنفراتبرترپسربیشترازدختران
است.رئیسسازمانسنجشکشورروزگذشتهدرنشستیخبریهمچنین
اعالم کرد :نتایج اولیه کنکور ۹۷امروز (چهارشنبه) و نتایج نهایی کنکور
در نیمه دوم شهریور ماه  97منتشر می شود .وی افزود 101 :هزار نفر در
جلسهآزمونغایببودندوهمهشرکتکنندگاندرکنکورمجازبهانتخاب
رشته شدند .انتخاب رشته از طریق سایت سازمان سنجش از تاریخ  15تا
 20مرداد 1397انجام میشود.وی گفت :انتخاب رشته مجازی از شنبه
 ۱۳مردادرویسایتسازمانسنجشفعالمیشود.داوطلبانمیتوانند
بااطالعاتنمرهورتبهایکهدرسالگذشتهمشابهفردوجودداردانتخاب
رشتهمجازیراانجامدهد.اینسیستمبا ۹۹درصداطمیناننشانمیدهد
که با این نمره و رتبه فرد در کجا قبول می شود .رئیس سازمان سنجش به
داوطلبانوخانوادههایآنهاتوصیهکردباهمینهزینهکمومشورتدرباره
نوعرشتهواستعدادیاشهرانتخابیبهانتخابرشتهبپردازندوبهموسسات
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انتخابرشتهپولهایکالنندهند.
خدایی ادامه داد :انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی و زمان آن به طور
جداگانهازسویایندانشگاهاعالممیشود.
رئیسسازمانسنجشهمچنینباتشریحآخرینتصمیماتتاثیرسوابق
تحصیلی در پذیرش دانشجو و اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور اظهار
کرد :بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تاثیر سوابق
تحصیلی در کنکور ۹۷به صورت مثبت و در کنکور ۹۸به صورت قطعی
خواهد بود .وی افزود :تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو
مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجوست و اگر قرار است تغییری
در این زمینه رخ دهد نیازمند تصویب این شوراست .وی درباره اعمال
سهمیه ایثارگران در کنکور گفت :اصالح سهمیه در دستور کار مجلس
شورای اسالمی قرار دارد و در صورتی که در صحن علنی مجلس مطرح
شودمجلسآنراتصویبمیکند.خداییافزود:پیشنهاد ۸۵درصدکف
نمرهآخرینفردقبولیازکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسمطرحشده
استوبستهبهنوعمصوبهمجلسدرصورتیکهازامسالقابلاجراباشد،
درکنکور ۹۷اجراییمیشود.

زبان های
خارجی

ریاضی
و فیزیک

زیرخط فقر که در معرض مخاطره هستند در الیه مساعدت
نظام چندالیه قرار میگیرند.در عین حال با وجود شرایط
نابه سامان کنونی جامعه اما به نظر می رسد سازمان تامین
اجتماعی به عنوان نهادی حمایتی درجهت تحقق عدالت
اجتماعی برای مردم هیچ برنامه ای برای کاهش فاصله
دریافتی مستمری بگیران ندارد .به گفته مدیرکل امور فنی
مستمریهایسازمانتامیناجتماعی،تازمانیکهافزایش
منابع وجود نداشته باشد امکان افزایش مستمری هم برای
افراد تحت پوشش وجود ندارد .محمد علی جنانی در گفت
وگو با خراسان ادامه داد :سازمان تامین اجتماعی دو ماده
 96و 111راهرسالهاجرامیکند.براساس ماده 96حقوق
مستمریبگیرانهرسالبایدمتناسببانرختورمرشدکند
که این مسئله در ابتدای امسال لحاظ شد و بر مبنای ماده
 111نیز میزان افزایش حداقل بگیران در مستمری باید
متناسب با افزایش حقوق و دستمزد باشد که این امر نیز هر
سالانجاممیشود.ویخاطرنشانکرد:بهغیرازاینموارد
؛تکلیفدیگریمبنیبرافزایشحقوقمستمریبگیرانبر
عهدهتامیناجتماعینیست.مدیرکلامورفنیمستمری
های تامین اجتماعی تاکید کرد :اگر تامین منابعی
صورت بگیرد افزایش مستمری هم انجام می شود
ولی اکنون افزایش منابعی نداشته ایم که بتوانیم
در این زمینه اقدامی انجام دهیم  .بنابراین خبر
خاصیبرایمستمریبگیرانندارم.

علوم
انسانی

...
اخبار

علوم
تجربی

گروه
هنر

علی عبداهلل زاده از
تربت حیدریه

علی رضا شاطری
از بابلسر

فاطمه ملکی
از تهران

امیررضا برات نیا
از قوچان

فروغ رنجبر
از اصفهان

پریسا عالوی طوسی
از تهران

سید محمد صادق
کشاورزی از تهران

طنین زاهدی کیا
از اصفهان

علی عبدا ...زاده
از تربت حیدریه

آذین دهقان منشادی
از تهران

محمد کاظمی
از کرج

بهار رادمهر
از قم

علی مرتضی قلی
از تهران

عرفان آبادی فرد
از تبریز

نگار علی محمدی
از تهران

واکنش محسن هاشمی به دستگیری بدل
خود
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در
واکنش به سوء استفاده فردی که با در دست داشتن کارت
شناسایی وی اقدام به کالهبرداری می کرد ،به باشگاه
خبرنگاران گفت :من قبال در نمایشگاه ناشران داخلی
شرکت کرده بودم ،ولی االن نمی دانم که کارت شرکت
در آن نمایشگاه کجاست! هاشمی رفسنجانی همچنین
در پاسخ به خبرنگار مبنی بر این که این فرد با تغییر چهره
خود به شکل رئیس شورای شهر ،خود را محسن هاشمی
معرفی سپس اخاذی و کالهبرداری می کرده است ،گفت:
من خودم وقتی از کسی پول می خواهم به من نمی دهند،
چطور به این فرد پول دادهاند؟

وزیر بهداشت :از زمان خروج ترامپ از
برجام انگیزه ام برای کار بیشتر شده است
وزیر بهداشت شک ندارم که دشمنان برای حوزه سالمت
هم برنامه دارند ،باور کنید که انگیزه من برای کار کردن از
زمانی که ترامپ از برجام خارج شده و به دنبال تحریم های
ظالمانه است ،بیشتر شده است.
بنابرخبر فــارس ،هاشمی دربــاره تعبیر هفته قبل خود
درباره شرایط آینده کشور به توفان گذرا ،گفت :این تعبیر
را در جمع روسای دانشگاه های علوم پزشکی به کار بردم
چون آن ها با جان و سالمت مردم سر و کار دارنــد و باید
هوشیار باشند و تدبیر کنند که به مردم کمترین آسیب
برسد .هاشمی تاکید کرد :قبول ندارم که برخی افراد،
ریشه مشکالت اقتصادی کشور را سیاسی و مربوط به
خارج از مرزها می دانند بلکه بخش عمده ای از مشکالت
کشور ،حاصل تاخیر در تصمیم گیری یا اتخاذ راهبردهای
اشتباه است و ما در حوزه سالمت نباید راهبرد اشتباهی
داشته باشیم چون در ماه های آینده در حوزه تامین دارو و
تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور ،نباید خللی وارد شود.

نوبخت :قیمت دارو نباید افزایش یابد
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که قیمت دارو
نباید افزایش پیدا کند،افزود :دولت برای داروی بیماران
سوبسید و ارز دولتی تخصیص داده است تا بیماران با
هیچگونه کمبودی مواجه نشوند .علی نوبخت در جلسه
رسیدگی به مشکالت اهالی منطقه  ۶تصریح کــرد :ما
برای رسیدگی به امور مردم تالش خود را انجام میدهیم،
ولی سازمانهایی وجود دارند که به تعهدات خود عمل
نمیکنند .دولت در زمینه بهداشت و درمان در تالش است
تا هنگام حوادث مردم سردرگم نشوند و بیماران اورژانسی
بالفاصله پس از وقوع حادثه بستری شوند.
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