
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

3
رویداد

شناسایی ۶۰ انبار کاالی 
احتکارشده در لرستان

معاون تعزیرات حکومتی لرســتان با اشاره 
به شناســایی 60 انبار کاالی احتکارشده در 
استان گفت: »60 انبار احتکار کاالهای اساسی 
در استان شناسایی و صاحبان آنها در مجموع 
بیش از 131 میلیــارد و 679میلیــون ریال 
جریمه شــدند، همچنین 1040فقره پرونده 
کاالی قاچاق بــه ارزش بیش از 169 میلیارد و 
350 میلیون ریال تشکیل شده و در این مدت 
604 مورد گشت مشترک صورت گرفته است.« 
به گزارش تسنیم، حمید القاصی در ادامه گفت:  
بنا بر قانون و به منظور جلوگیری از عدم تداخل 
فعالیت انبارهای فعال و انبارهای احتکار کاال، 
تمامی واحدها باید نسبت به ثبت انبار خود در 
سامانه جامع اقدام کنند، همچنین اول تا پنجم 
هر ماه باید موجودی انبار در مرکز ثبت واقع در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش شود. 
در غیر این صورت تخلف محســوب شده و با 

افراد خاطی برخورد می شود.«

سال تحصیلی جدید در آمریکا 
با کوله پشتی ضدگلوله!

نگرانی والدین آمریکایی از امنیت فرزندانشان 
در مدارس باعث شده است که برای فرزندانشان 
کوله پشتی ضدگلوله 500 دالری خریداری کنند! 
به گزارش فاکس نیوز، شرکت »ماسادا آرمور« این 
کوله پشــتی را برای دانش آموزان طراحی کرده 
است. این شرکت معموال جلیقه های ضدگلوله، 
کاله خود و یونیفرم تولید می کند. کوله پشتی ای 
که این شرکت برای دانش آموزان طراحی کرده، 
برای حمل کتاب، دفتــر و لپ تاپ بوده و قابلیت 
تبدیل به جلیقه ضدگلوله را دارد و در مقابل گلوله 
اسلحه کمری و اسلحه هایی مانند کالشنیکف 
آک-47 مقاوم اســت. قیمت این کوله پشــتی 
حدود 493دالر اســت. همچنین امکان ارتقای 
میزان مقاومت این کوله پشتی ضدگلوله وجود 
دارد. استقبال از خرید این محصول به این جهت 
است که از  سال 2018 تاکنون، 238 تیراندازی 
مرگبار در آمریــکا رخ داده و 9 هزار و 837 نفر را 

قربانی کرده است.

 از پروژه »پوشک«
 تا »دستمال کاغذی« 

انجمن صنایع ســلولزی بهداشــتی ایران 
در نامه ای به رئیس ســازمان تعزیرات نسبت 
به احتمال کمبود مواد اولیه تولید دســتمال 
کاغذی در کشور به دلیل کارشکنی یک شرکت 
خارجی ترکیــه ای که طی ســال های اخیر 
سهم 50 درصدی در تامین »تیشو« به عنوان 
مهمترین ماده اولیه تولید دســتمال کاغذی 
را در ایران به دست آورده است، هشدار داد. به 
گزارش مشرق، در بخشی از این نامه آمده است: 
»تا قبل از بروز بحران ارزی در کشــور، شرکت 
پارس حیات ساغلیک اروئلری همواره مدعی 
تامین تیشوی کشور و عامل صرفه جویی ارزی 
بوده است. متاسفانه در شرایط کنونی با وجود 
دریافت 49 میلیــون دالر ارز دولتی و واردات 
مواد اولیه به میزان کافی، این شرکت از تامین 
تیشــوی مورد نیاز واحدهای تولیدی سرباز 
می زند که این کار ضربــه جبران ناپذیری به 

تولیدکنندگان وارد می کند.«

 

با توجه به جریان های اخیر ارزی و پیامد های آن 
در اقتصاد که موجب افزایش تورم، رشد قیمت ها و 
همچنین عدم تناســب درآمد و هزینه ای شد، بار 
دیگر بحــث افزایش حقوق کارکنان مطرح شــده 
اســت. آن طور که نوبخت- معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه- گفته است، بسته 
افزایش حقوق کارمندان به محض نهایی شدن اعالم 
می شود. او البته این موضوع را برای حمایت از مردم و 
جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره 
آنها داشــته، اعالم کرده است که در کنار بسته های 

حمایتی دیگر اجرایی خواهد شد.
از 5 تا 25درصد...

گرچه نوبخت توضیحــی در رابطه با چگونگی و 
نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در  سال جاری 
مطرح نکرده است، اما پیگیری موضوع از برخی منابع 
از این حکایت دارد که بحث های زیادی در این رابطه 
مطرح شده، ولی نهایی نیست. به عنوان مثال سایت 
خبری رویداد 24 گزارش داده؛ احتماال تا پنج درصد 
به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اینکه این 
پنج درصد برای چه گروه هایی باشــد نیز، مشخص 

نیست. ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان 
برای برخی از اقشار که درآمد پایین تری دارند، درنظر 
گرفته شود یا اینکه برای تمامی کارکنان اجرایی شود. 
حتی بحث هایی هم وجــود دارد که افزایش حقوق 
برای افراد یارانه بگیر درنظر گرفته شود، اما درنهایت 

هیچ کدام از گزینه ها نهایی نشده است.
افزایش 25 درصدی ممکن است؟

درمجموع افزایش مجــدد حقوق کارکنان امری 
است که به احتمال فراوان به  زودی اجرایی خواهد 
شد و این درشرایطی است که برای  سال جاری حقوق 
کارمندان دولت براســاس پیش بینی تورم، کمتر از 
۱۰ درصد حداکثر تا 2۰ درصد مصوب و اجرا شــد؛ 
به طوری که حقوق کارکنان به طور پلکانی بین 6 تا 
2۰ درصد افزایش یافت، اما اکنون و با افزایش تورم 
که بنا براعالم بانک مرکــزی در مردادماه به ۱۱/5 
درصد تورم ســاالنه و بیش از 24 درصد تورم نقطه 
به نقطه رسیده، اقدام برای افزایش حقوق را الزامی 
کرده اســت. از این رو اگر این پنج درصد هم نهایی و 
اجرایی شود، آنگاه برای  سال جاری افزایش حقوق 

کارکنان تا 2۵ درصد بدیهی خواهد بود.

جزیيات افزایش مجدد  دستمزدها  در  سال جاری

چقدر به حقوق کارمندان اضافه خواهد شد؟

گزارش تصویری
#وقت مشکوک_خداحافظی  
کمپينی برای اعالم    اسامی مدیران بازنشسته و 

پيگيری مردمی جایگزینی با جوانان شایسته به راه 
افتاده است که بيشتر به مدیران دولتی توجه می کند

اوایل مردادماه امســال بود کــه نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی قانــون ممنوعیت 
و  اصــالح  را  بازنشســتگان  بکارگیــری 
محدودیت هــای جدیــدی را در ایــن قانون 
اعمــال کردنــد. به ایــن ترتیب، تنهــا اجازه 
بکارگیــری بازنشســتگان بندهــای »الف«، 
»ب« و »ج« مــاده ۷۱ قانون مدیریت خدمات 
کشوری که شــامل روسای ســه قوه،  معاون 
اول رئیس جمهــوری،  نــواب رئیــس مجلس 
شــورای اســالمی، اعضای شــورای نگهبان، 
وزرا، نماینــدگان و معاونــان رئیس جمهوری 
هســتند، وجود خواهد داشــت و مشــموالن 
بندهای »د« و »ه« را که شــامل استانداران و 
معاونان استانداران هم طراز ســفرا و معاونان 
وزرا هستند را از قانون حذف کردند. پس از آن 
هم نام تعدادی از مسئوالن که باید بازنشسته 
شــوند اما همچنان سرکار حضور دارند، عنوان 
شــد. حاال مدتــی اســت کمپینی بــا عنوان 
»بــه وقت خداحافظــی« راه افتــاده، آن طور 
که در سایتشــان نوشــته شــده، »نخستین 
کمپیــن نهضت اجتماعی جوانان اســت که با 
تحرک بخشی به سه قوه با اعالم عمومی اسامی 
مدیران بازنشسته و پیگیری مردمی جایگزینی 
با جوانان شایســته تشــکیل شــده اســت.« 
این ســایت بخشــی با عنوان »ثبت مسئول 
بازنشسته« دارد که می توان نام، ِسمت، سابقه 
و محــل کار فرد مــورد نظــر را در آن به ثبت 
رساند تا پس از آن فرد مورد بررسی قرار گیرد. 
تاکنون نام و ِســمت 256نفر در این سایت به 
ثبت رسیده اســت. آنها همچنین در توضیحی 
درباره کارشان نوشته اند ؛ شیفتگان به خدمت 
بعد از 40 ســال پســت های اجرایــی را رها 
نمی کننــد و نمی روند به جایگاه راهبری کالن 
و نظارت، ولی این روزها که زمونه عوض شده، 
باید دیگه فضا را برای نگاه های تحولی جدید و 
جوان سازی سیســتم ها و ساختارها و مدیریت 
کشــور باز کنند. ممکنه یک مقدار نیاز به فشار 
هم داشته باشه؛ کندن شــون از خدمتگزاری 
و بردن شــون به  ســمت جایگاه هــای یک کم 
راهبردی تر.« این کمپین بــا لوگوی »انقالب 
نسل ســوم، نهضت اجتماعی جوانان برای حل 
مســائل مردم« رونمایی شده و تاکنون تنها به 

اعالم اسامی این 256نفر اکتفا کرده است.  

ویژه

علی الریجانی، رئیس مجلس روز چهارشنبه و به 
دعوت رئیس مجلس دومای روسیه به مسکو سفر 
کرد تا در سفری یک روزه دیدارهای دوجانبه ای با 
همتای روس خود داشته باشد. در این سفر چند 
نماینده دیگر مجلس هــم الریجانی را همراهی 
کردند که در بین آنها سیدناصر موسوی الرگانی، 
نماینده فالورجان هم حضور داشت. روز گذشته 
تصویری از او منتشر شد که در حین مراسم ادای 
احترام الریجانی به کشته شــدگان جنگ جهانی 
دوم، مشغول فیلمبرداری با موبایل است و آنطور 
که صراط نیوز نوشته این تصویر سوژه رسانه های 
بالروس شده اســت و بار دیگر بحث عدم آموزش 
اعضای خانه ملت توسط تشریفات مجلس زمان 
حضور در چنین مجالســی را پیش کشیده است. 
پیــش از این هــم رفتارهایی خــارج از عرف در 
مراسم  رســمی از نمایندگان مجلس سر زده بود 
که عجیب ترین نمونه آن ســلفی  ســال گذشته 
نمایندگان با موگرینی، مسئول سیاست خارجه 
اتحادیه اروپا بــود. اتفاقی که واکنش های جهانی 
بســیاری را هم به همراه داشت. داریوش قنبری، 
نماینده پیشین مجلس بروز چنین واکنش هایی 
از سوی نمایندگان مجلس را به دلیل عدم آموزش 
دانســته و در گفت وگویی گفته بود: »تشریفات 
مجلس باید نماینده ها را برای چنین مواقعی تحت 
آموزش های الزم قرار دهد. در مجلس گروه های 
دوســتی پارلمانــی وجــود دارد و در آنها به طور 
مرتب ســفرهایی صورت می گیــرد، اما مواردی 
از این دســت نتیجه ضعف آموزش نمایندگان و 
تشریفات مجلس به  حساب می آید. نماینده دارای 
شخصیتی سیاسی است و برای این گونه موارد باید 

بر عواقب رفتار خود کامال آگاهی داشته باشد.«

موگرینی و سلفی بگیران
مراســم تحلیف حســن روحانی در مجلس، 
حاشــیه های فراوانی از خود به جا گذاشت. در آن 
مراســم نمایندگان مجلــس در اقدامی عجیب 
به گرفتن ســلفی با فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاســت خارجه اتحادیه اروپــا پرداختند. آنها 
دوربین به دســت از هر ســو موگرینی را احاطه 
کردند و عکس هایی که از آن جلســه باقی ماند، 
نظر رســانه های خارجی را هم به خود جلب کرد. 
دیلی تلگراف نوشت: تعدادی از نمایندگان مجلس 
ایران بــه دلیل رفتار غیرحرفه ای و خالف  شــأن 
نمایندگی مورد انتقاد قرار گرفتند. آنها در مراسم 
تحلیف روحانی، برای سلفی گرفتن با یک مقام زن 

اتحادیه اروپا عجله بسیاری به خرج دادند.
 گاردین هم نوشت: گروهی از نمایندگان مجلس 
ایران به دلیل مسابقه گذاشتن بر سر گرفتن سلفی 
با فدریکا موگرینی آماج حمــالت قرار گرفتند. 
بســیاری از فعاالن مجازی رفتار این نماینده ها را 

نامناسب توصیف کردند.

بی بی ســی هم در توضیح این اتفاق نوشــت: 
نمایندگان مجلس ایران زیــر موج انتقادات بابت 
ســلفی   با موگرینی قرار دارند و اعضای پارلمان 
ایــران در مواجهه با فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاســت خارجه اتحادیه اروپا رفتاری عجیب از 

خود بروز دادند.
گالبی خوران در مجلس

کمــی پــس از تحلیــف رئیس جمهــوری و 
حاشــیه های عکاســی با موگرینی، این بار نادر 
قاضی پور، نماینده ارومیه حاشیه ســاز شــد.  در 
جریان رأی اعتمــاد وزرای پیشــنهادی دولت، 
عکســی از او منتشــر شــد که در آن مشــغول 
خوردن میوه بود. حاشــیه این عکس به جلســه 
علنی مجلس هم کشــیده شــد و قاضی پور در 
واکنش به طعنه الهوتی که به وی می گفت شما 
که گالبی ات را خــورده ای در توضیحاتی از خود 
دفاع کرد و عکاســان مطبوعاتی را مورد نقد قرار 
داد. قاضی پور گفت: »من با این کار می خواســتم 
بگویم رئیس جمهوری از واردات میوه جلوگیری و 
از کشاورزان حمایت کند.« نماینده مردم ارومیه 
در همین زمینه خاطرنشان کرد:   »من زمانی که 
این کار را کردم می دانســتم اینجا فضول هست و 
فضول ها عکس می اندازند، اما خواستم نشان دهم 
نمایندگان به فکر کشاورزان هستند.« قاضی پور با 
تاکید بر اینکه رانت نخوردم،  اختالس و پارتی بازی 
هم نکردم، گفت: »من فقط از کارگران و کشاورزان 
دفاع می کنــم.« ماجرای گالبی هــای قاضی پور 
بازتاب گســترده ای در فضای مجازی داشت که 
با توضیحات نماینــده ارومیه و تالش نمایندگان 
برای محدود کردن عکاسان واکنش های بیشتری 
را هم در پی داشت. هشــتگ »گالبی« به یکی از 
هشــتگ های پراســتفاده کاربران فارسی زبان 

تبدیل شد.

رفتارهای  غیر دیپلماتیک 
از بهارستان تا بالروس

اعضای خانه ملت برای حضور در مراسم گوناگون نيازمند اطالع رسانی توسط تشریفات مجلس هستند

  فيلمبرداری نماینده مجلس از علی الریجانی  در حين ادای احترام
به کشته شدگان جنگ جهانی دوم در سفر بالروس واکنش های بسياری را برانگيخته است

  افتتاحیه طرح حیات شبانه شهر توسط شهرداری منطقه 22. )ایلنا(

  تیم  های امدادونجات ساحلی جمعیت هالل احمر و ناجیان غریق مستقر در سواحل استان 
مازندران از آغاز طرح کاهش غریق در خرداد 97 تا کنون موفق شــدند بیش از 2۶۰۰ غریق 

را از امواج مرگبار خزر نجات دهند. )مشرق نیوز(

  همایش خودروهای کالسیک به همت هیأت اتومبیلرانی استان اصفهان   در میدان نقش 
جهان برگزار شد. )خبرآنالین(

    پیمایش جدید هیأت غارنوردی متشکل از ایران، لهستان، ایتالیا، ارمنستان و فرانسه، 
سومین غار عمیق ایران شناسایی شــد و به این ترتیب رتبه بندی این دســته از غارها تغییر 
کرد. این پیمایش در غار »قیژالن« کرمانشــاه که پیش تر تا عمق 4۵۰ متر آن شناسایی شده 
بود، توســط گروهی از غارنوردان ایرانی و خارجی به مدت 1۰ روز انجام شد که پس از فرود 

این تیم به عمق ۶7۵ متر، سومین غار عمیق ایران به نام »قیژالن« ثبت شد. )مشرق نیوز(
ین
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حجت االسالم محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه روز گذشته به عنوان سخنران پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران، در بخشی از سخنان خود گفت: »در برخی از پرونده می گویند خوردند و بردند اما برای 
آنکه ذهنتان آگاه شود می گویم که برای مثال در پرونده ۳ هزار میلیاردی که برخی جاها می نشینند و 
می گویند خوردند و بردند، زمانی که ایشان دستگیر شد 2 هزار و ۸۵۰ میلیارد بدهی وجود داشت که به 
بیت المال برگشت و از شخص ایشان ۶4۳میلیارد جزای نقدی گرفته شد. فقط از متهم ردیف اول بیش از 

تمام 3هزار میلیاردی که در اذهان مردم وجود داشت، برگشت.«

حجت االسالم محسنی اژه ای:

بیش از 3 هزار 
 میلیارد

به بیت المال برگشت
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می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  ميـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشينان صندلی عقب، 25 
تـا ۷5 درصـد کاهـش دهد.


