توضیحات ثبت احوال درباره تولید بدنه کارت ملی هوشمند

ایسنا :سخنگوی سازمان ثبتاحوال کشور با رد شائبه افتتاح خط تولید کارت ملی هوشمند از سال  ۹۵در کشور گفت :افتتاح خط تولید
کارتهای هوشمند در سال  ۹۵ارتباطی با تولید کارت هوشمند ملی ندارد.سیفاهلل ابوترابی اظهار کرد :بدنه کارت ملی هوشمند در حال
حاضر در چاپخانه دولتی تولید می شود و از آبان ماه نیز به طور انبوه تولید خواهد شد.سخنگوی سازمان ثبتاحوال  با بیان اینکه در حال
حاضر این کارتها در مرحله پیش تولید هستند ،گفت :کارت های ملی هوشمند تولید شده در مرحله تست نهایی است و از آبان ماه تولید
انبوه آن آغاز میشود .بعد از انتشار خبری به نقل ازسخنگوی سازمان ثبتاحوال مبنی بر اینکه بدنه کارتهای ملی هوشمند با مطرح شدن
بحث تحریمها و بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری در داخل تولید می شود ،این شائبه در فضای مجازی مطرح شد که آیا با افتتاح خط
تولید کارتهای هوشمند با حضور وزیر صنعت در سال ،۹۵بدنه این کارت ها در داخل تولید نمی شد و آیا تولید این کارتها در داخل کشور
موضوع جدیدی است که با پیگیریهای ایسنا سخنگوی سازمان ثبت احوال این شائبه را رد کرد؟
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یادداشت روز


نابسامانی اوضاع گزینش
عادل فاضلی
گروه جامعه

نوجوان هفدهساله درسخوانی بود که در تابستان
ســال  1366در رشته پزشــکی قبول شده بود.
خانواده خوشحال بودند ،اولین پزشک آینده فامیل
بود؛ اما به یک باره خبر آمد که گزینش او را رد کرده
است .نوجوانی که سرش چنان در درس و مشق
بود که پزشکی قبول میشد ،از خانوادهای مذهبی
میآمد و تابستانها را هم در کنار پدر در روستا کار
میکرد؛ اصالچه کاری میتوانست کرده باشد که
با همان معیارهای دهه شصت شایسته رد شدن
باشد؟ همه فامیل دســت بهکار شدند تا باالخره
مسأله حل شد و یادم هست یکی دو مقام استانی
هم پا در میانی کردند تا مشکل گزینش نوجوان
حل شد .آن نوجوان امروز پزشک فوقتخصص
است و صدها هزار انســان از خدمات او بهرهمند
هستند .سرمایهگذاری در ساخت مرکز درمانی
هم انجام داده و حتما اشــتغالهایی هم ایجاد
کرده است.
یک لحظه از خودمان بپرسیم اگر کسی به داد این
نوجوان درسخوان نرسیده بود ،امروز خودش چه
وضعی داشت؟ جامعهای که از استعداد او بیبهره
میماند چه هزینــهای میپرداخت؟ خودش و
یک فامیل بزرگ چه احساسی نسبت به کشور
پیدا میکردند؟ او و جامعه ایــن هزینه را به چه
دلیل باید میپرداختند؟ آیا گزارش یک استشهاد
محلی ،سلیقه یک آدم ،غرضورزی یک خبرچین
یا چیزی از این دست برای داوری درباره او کفایت
میکرد؟ نظام گزینش آدمهای زیادی از این دست
را زیر تیغ خود نابود کرده و از ایشان انسانهایی
سرخورده و ناراضی ساخته و جامعه را نیز از وجود
استعداد و قابلیتهایشان محروم کرده است.
آدمهای دستگاه اداری امروز ،اغلب از سختترین
سازوکارهای گزینشی عبور کردهاند و تیغ گزینش
در بازه زمانی بسیار طوالنیمدتی – بیش از یک
دهه – باالی سر هر کارمند دستگاه اداری است تا
«رسمی
زمانی که حداقل شرایط استخدامی او
ِ
قطعی» شود .او در این مدت میآموزد که سکوت
پیشه کند ،خالف تصمیمهای کارشناسی حرفی
نزند؛ زیرا ممکن است به دالیل غیرکارشناسی او
را در گزینش رد کنند .او یاد میگیرد که همواره
بهانههایی برای رد کردن آدمها در دسترس است.
نظام گزینش ترسی را در آدمها نهادینه میکند که
دست آخر از بخش عمده کارکنان دستگاه اداری
افرادی بیمناک میسازد.
آدمهای شایستهای به ضرب سلیقهورزیها حذف
شدهاند و ثمرهاش این است که پس از چند دهه،
دستگاه اداری انباشته از آدمهایی است که نه فقط
از بیان دیدگاهها و عقاید اجتماعی و سیاسی خود
بیم دارند ،بلکه ترس از بیان دیدگاه کارشناسی
مستقل را نیز در خود نهادینه کردهاند .دستگاه
اداری مملو از بیم و محافظهکاری آزاردهندهای
اســت که کارکنان را وامیدارد آهسته بیایند و
آهسته بروند تا گربه شاخشــان نزندّ .
«جلسان
گردگو» که پیشتر درباره آنها نوشــتهام ،یکی
از خروجیهــای همین ترس نهادینهشــده در
شخصیت آدمهای دستگاه اداری است.
نظام گزینش اما کارکرد دیگری نیز داشــته که
کمتر به آن توجه شده است .آدمهای گزینششده
از مســیرهای تو در تــو ،باالخص اگــر از قبیله
خودیهای نظام فکری حاکم بر گزینش باشند،
آنگاه که خطایــی کنند ،در معــرض عقوبت
متناسب با خطایشان قرار نمیگیرند .این نظام
گزینش یک مدعای پنهان دارد که بقای خود را
با آن تضمین میکند .نظام گزینش مدعی است
برترینها در تعهد ،دینداری و تناسب با معیارهای
نظام سیاسی را برای تأمین منافع کشور و نظام
انتخاب میکند و بدیهی اســت که هر خطاکار
نظام اداری که پس از طی کردن گزینش مرتکب
خطایی شده باشد ،یک نشانه بر ناکارآمدی خود
نظام گزینش است .عدالت اجرا نمیشود و بررسی
خطاهای بوروکراتهای اداری – باالخص آنها
که خودیتر هستند و آداب مطلوب گزینشگران
را رعایت میکردهاند – به درستی انجام نمیگیرد؛
زیرا هر اجرای عدالتی درخصوص خطاکاران ،یک
تیر دیگر بر پیکر نظام گزینش است.
گزینش به شکلی که در چهار دهه گذشته اعمال
شده ،سهمی بهسزا در پیدایش مشکالت امروز
جامعه ایران دارد و اگرچه تنها عامل مؤثر نبوده،
اما ریشههای عقالنیت ،شــجاعت و عدالت را در
دســتگاه اداری به سهم خود خشــکانده است.
گزینش سازوکاری بوده که به غایت در نشاندن
پخمگان به جای نخبگان؛ یــا پخمه کردن آنان
داشته

که میتوانســتهاند نخبه باشند ،ســهم
است.
آنچه امروز شاهدش هستیم ،ریشه در تاریخ دارد.
ما تاریخ را فراموش میکنیم اما تاریخ هرگز ما را
فراموش نمیکند.

حضور «مراقب» در سرویس مدارس مقطع ابتدایی الزامی شد

تی نیوز :مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از الزامی شدن مراقب برای سرویس مدارس در پایه دبستان خبر داد و گفت :براساس
آییننامه مصوب هیئت وزیران و دستورالعملی که به تبع آن به تصویب کارگروه ماده  ۱۹رسیده ،حضور مراقب برای ناوگان انبوهبر مانند ون،
مینیبوس و اتوبوس در پایه ابتدایی الزامی است .مرتضی ضامنی  با بیان اینکه سپند(سامانه پایش ناوگان دانش آموزی) از جانب وزارت کشور
به شهرداریهای زیرمجموعه ابالغ شده  ،گفت :دورههای آموزشی برای شهرداریها آغاز شده است و برای آموزش و پرورش هم دورههای
آموزشی در هفتههای جاری ارائه میشود .وی افزود:امکان دسترسی به این سامانه در کل کشور فراهم شده است و تمامی شهرها در صورت
اتصال به این سامانه میتوانند از آن استفاده کنند.به عبارت دیگر به تمام استانداری ها و شهرداریها این موضوع ابالغ شده  و هدف نهایی نیز
اتصالتمامیشهرهابهسامانهسپنداست؛اماممکناستبرخیشهرهابهدالیلفرآیندکارینتوانندبهاینسامانهمتصلشوندکهالبتهتمامی
بسترها از جانب سازمان شهرداری ها و آموزش و پرورش برای استفاده تمام شهرها  از این سامانه در سال تحصیلی جدید فراهم شده است.
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تبلیغات مواد مخدر در فضای مجازی زمان دسترسی به مواد مخدر را کاهش داده است؛

فضایمجازی؛حرکتبرلبهتیغ

این روزها به دلیل تبلیغات مواد مخدر
در فضای مجازی و بهویژه تبلیغ بر
بی خطر بودن و اعتیــاد آور نبودن
مواد مخدر جدید ،شــاهد کاهش
زمان دسترسی به مواد مخدر و حتی
گرایش به سوی این مواد هستیم.
چنــدی پیش حجتاالســام نــوروزی
سخنگویکمیسیونحقوقیمجلسشورای
اسالمی در برنامه ای تلویزیونی از دسترسی
آسان مردم به مواد مخدر انتقاد کرد و گفت:
دسترسی به مواد مخدر از خرید یک بسته
سبزیهمآسانتراست؛قب ً
الزماندسترسی
به مواد مخدر  ۱۵دقیقه بود و امروز  ۷دقیقه
شده است.
موضوع کاهــش زمان دسترســی به مواد
مخــدر ،البتــه بحث تــازه ای نیســت و
کارشناسان و مسئوالن بسیاری در این باره
سخنگفتهاند.
دسترسی آسان به مواد مخدر
در فضای مجازی
سردار زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد
مخدر کشور با اشــاره به فضای مجازی به
عنوان یکی از مهمتریــن راه ها برای تبلیغ
مواد مخدر گفت :امروز دسترسی راحت به
واســطه فضای مجازی به مواد مخدر این
آسیب پذیری را برای نوجوانان ،دانش آموزان
و دانشجویان ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد :در حوزه پیشــگیری همه
دســتگاه ها باید وظایف خودشان را انجام
دهند .اگر ما قدرت ایمنــی را در بین آحاد

جامعه افزایش دهیم ،قطعا تاثیرپذیری افراد
بیشتر می شــود؛ همان طور که هر چقدر
برنامههایپیشگیریافزایشیابد،درکاهش
گرایش به اعتیاد تاثیر مستقیم دارد.
وی اضافه کرد :از سوی دیگر ارتباطات الزم
در این موضوع را با افــراد متولی هر بخش
برقرار کردیم؛ به طوری که سال گذشته یک
میلیون و  ۶۰۰هزار دوره آموزشــی برگزار
کردیم و امســال هم به جد ایــن برنامه ها
ادامه دارد.
موضوع اعتیاد با ضرب و زور
جمعنمیشود
رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به اجرای
مستمر طرح های پلیس تهران به صورت
شبانه روزی در زمینه مبارزه با مواد مخدر
به خبرنگار مهر گفــت :این طرح ها بهویژه

حق شناس :سوگواری جمعی را یاد گرفته ایم؛
شادی جمعی را هم تجربه کنیم

عضو شورای شهر تهران گفت :همانطور که
مردم در ماههای محرم و صفر و ایام شهادت
به صورت خودجوش به عزاداری می پردازند،
باید بتوانند تجربه شادی دسته جمعی در

کنار همدیگر داشته باشــند .محمدجواد
حق شناس در مراسم شادستان تابستانه
که به همت شــهرداری منطقه   ۵تهران،
سازمان ورزش ،شورای شهر تهران و صدا

در محالت پرخطر صورت مــی گیرد و در
خصوص مبارزه با عمده و خرده فروشــان
مواد مخــدر رویکرد اطالعــات و عملیات
محوری داریم  .باید از ظرفیت همه نهادها
و سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه
مبارزه با این پدیده شوم استفاده شود.
حســین رحیمی با تاکید بر اینکه مبارزه
با پدیده شــوم اعتیاد نیازمند عزمی ملی
است ،اظهارکرد :از طریق آموزش همگانی
و اطالعرســانی صحیــح باید عــوارض و
آسیبهای ناشــی از مواد مخدر به جامعه
آموزش داده شود .پیشگیری مقدم بر درمان
است؛ از این رو باید مشکالت و آسیبهای
اعتیاد از دبستان آموزش داده شود.
ویبابیاناینکهدربحثپیشگیریوبرخورد
بااعتیادبایدطرحینووکارشناسیشدهارائه
شود ،گفت :فرد معتاد پس از ترک نباید به

دروغپراکنــی شــبکههای
اجتماعی درباره بی ضرر بودن
موادمخدرجدید
سرهنگ محمد بخشــنده ،رئیس پلیس
مبارزه با مواد مخدر در گفتوگو با خبرنگار
مهر با اشاره به این موضوع عنوان کرد :این
روزها یکی از موضوعات مهم برای ما ،ورود
مواد مخدر جدید و تبلیغات و دروغ پراکنی

درباره آن هاست که شاهد گرایش روز افزون
به این مواد جدید هستیم و باید جلوی آن با
فرهنگسازی و آشنا کردن خانواده ها با آثار
مصرف آن صورت گیرد.
سرهنگ محمد بخشــنده به شبکههای
اجتماعی اشــاره کرد و گفت :پروسه تولید
مواد مخدر جدید کامال متفاوت اســت و
حتی توزیع آن نیز آهسته آهسته به سمت
شبکههایاجتماعیوفضایمجازیمیرود.
وی افــزود :با توجه به تبلیغات گســترده،
اثرگذاری شــبکههای اجتماعــی و دوره
حساس آغاز جوانی ،این خانوادهها هستند
که نباید از مسئولیت شانه خالی کنند و برای
شناختموادمخدرجدید،شناختآثارآنها
و برای فرزندانشان وقت بگذارند.
رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر تهران
بزرگ ،با بیــان اینکه کارشناســان فتای
پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ،به صورت
شــبانهروزی فضای مجازی و شبکه های
اجتماعی را برای شناسایی سوداگران مرگ
در فضای مجازی ،رصد می کنند ،تصریح
کرد :در صورت مشــاهده مــوارد خالف و
موضوعات مجرمانه در زمینه تبلیغ یا فروش
مواد مخدر و روانگردان در فضای مجاری،
با متخلفان برابر قانون و مقتدرانه برخورد
خواهد شد .وی ادامه داد :کارشناسان فضای
سایبریاینپلیسبارصدهایمدامومستمر
خود سعی می کنند ضمن ایجاد امنیت در
فضای مجازی از آسیب های موجود در این
فضا که جوانان و به ویژه خانواده های آنان را
تهدیدمیکندپیشگیریکنند.

و سیمای جمهوری اســامی ایران فراهم
شده بود افزود:از دیرباز یکی از دغدغه های
مهم پدر و مادرها فرارسیدن فصل تابستان
و ایجاد برنامه ای مدون و مدیریت شده برای
فرزندان بوده است که ما امیدواریم با ایجاد
فضاهای شاد و مفرح بتوانیم این  فرصت را
فراهم کنیم .وی ادامه داد :ما امیدواریم  با

پیوند بین شورای شهر،شهرداری،مردم و
صدا و سیما که بهعنوان دریچه ای که شادی
را برای میلیونها نفــر باز می کند،بتوانیم
شادی را برای همشهریان تهرانی به ارمغان
آوریم .حق شناس در خاتمه بیان کرد:امروز
می بینیم زنان و مردان ،کودکان وجوانان
و بزرگســاالن  با آرامش  ،شــادی و نظم

در کنار همدیگر به شــادی می پردازند و
فرصت خوبی را برای ایجاد  نشاط در تهران
بزرگ  فراهم آورده اســت.در این مراسم
دکتر حقشــناس از هنرمند معلولی که
شهید بزرگوار محسن حججی را به تصویر
کشــیده بود ،تقدیر و با اهــدای جوایز از
شرکتکنندگان تشکر کرد.

حال خود رها شود و حتی پس از ترک هم
باید تحت نظر و مراقبت قرار داشته باشد.
در این مسیر تا کنون اقدامات بسیاری انجام
شده،ولینتیجهمطلوبیدرپینداشتهاست.
رئیس پلیس پایتخت در پایان اظهارکرد:
مسئله اعتیاد با ضرب و زور قابل حل و فصل و
درمان نیست؛ بلکه حل این موضوع نیازمند
کار روانی -اجتماعی است.

انتظامی

جزئیات طرح «امریه سربازی
جوانانروستایی»

معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری از امکان اعطای امریه به جوانان روستایی
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری
خبر داد.
سید ابوالفضل رضوی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
تفاهم نامه مشترک میان ستادکل نیروهای مسلح
و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری جهت
امریه سربازان وظیفه روستایی تاکید کرد :آمادگی
داریم برای اجرای طرح آمایش سرزمینی و اشتغال
پایدار روستایی طرح امریه سربازی را اجرایی کنیم.
وی در تشــریح جزئیات این طرح گفــت :باید از
سرلشکر باقری برای مساعدت و کمکی که در این
طرح و امضای این تفاهم نامه داشتند قدردانی کنم.
در این طرح ســربازانی که در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری تحصیل کرده اند در راستای آمایش
ســرزمینی و ایجاد اشــتغال پایدار در روســتای
زادگاهشان یا روستای خانوادگیشان امریه سربازی
دریافت می کنند.

وی افزود :مقرر شده که طی این تفاهمنامه ،برای
هر دهســتان هشــت ســرباز که مهارتی در یک
زمینه خاص مثــا صنعت یا گردشــگری دارند،
صادر میشود و آن ســرباز ،دوران خدمت خود را
در یک روستا ،به آموزش در راستای اشتغالزایی
و راهاندازی کارگاههای کوچک مشغول میشود.
رضوی ادامه داد :این موضوع به تمامی اســتان ها
ابالغ شــد تا افرادی که این شرایط دارند برای اخذ
امریه معرفــی کنند که تاکنون یا بــه دلیل اینکه
افراد تحصیل کرده در مقاطع کارشناســی ارشد و
دکتری استقبال نکرده اند ،برای اخذ این امریه یا
عدم معرفی استان ها این امریه برای فردی دریافت
نشده است.
معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری تاکید کرد :معاونت توســعه روســتایی
آمادگی دارد افراد دارای مــدارک تحصیلی اعالم
شــده که تمایل دارند در حوزه آمایش سرزمین و
اشتغال پایدار در روســتاهای مورد عالقه خود کار
کنند را در راستای اجرای این طرح ،امریه سربازی
آنها را با همکاری ســتادکل نیروهای مسلح اخذ
کند.

انتظامی

نمود گرایش دانشآموزان به
رشتهای خاص در کنکور ۹۷

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و
پرورش گفت :اجرای صحیح هدایت تحصیلی موجب
توزیع متوازن رشتهها میشود.عباس سلطانیان یکی
از مهمتریــن موضوعات در توزیع متوازن رشــتهای
را ثبت نــام دانشآموزان در اجــرای صحیح هدایت
تحصیلی دانست و اظهار کرد :طی فرآیند تحصیلی
دانشآموزان ،خدمات مشاورهای به آنان ارائه میشود
تا بر اساس اســتعداد و تواناییهای خود و همچنین
با توجه به نیازهای کشــور و امکانات موجود بتوانند
شناخت خوبی در رابطه با حرفه و مشاغل موجود کسب
و کار داشته باشند و بر اســاس این شناخت و آگاهی
انتخاب مناسبترین شــاخه تحصیلی خود را انجام
دهند.وی با بیان این که رویکرد خانوادهها نسبت به
برخی از رشتهها و تبلیغات در جامعه باعث شد تا دانش
آموزان در رشتههای خاصی گرایش بیشتری داشته
باشند که نمودش در کنکور ســال  ۹۷قابل مشاهده
است ،اظهار کرد :انتخاب آزادانه و آگاهانه دانش آموزان
و نقش بیبدیل همکاران ،مدیر و مشاور مدرسه که در

این حوزه نقش پررنگی را ایفا میکنند ،برای آموزش
و پرورش بسیار حائز اهمیت است.سلطانیان افزود :در
حال حاضر با آگاهی دادن به خانوادهها و دانش آموزان
توانستیم در سال   ۹۷_۹۶موفق به کاهش   ۱.۵درصد از
سهم دانش آموزان به رشته تجربی شویم .مدیرکل دفتر
آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش تصریح
کرد :بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری و نگرانی ایشان
در رابطه با ارتقای سهم رشته ریاضی باید برنامهریزی
بیشتری در این خصوص با همکاری خانوادهها صورت
گیرد .وی با بیان این که در ســاختار وزارت آموزش و
پرورش قسمتی با عنوان پژوهش و برنامه ریزی در دفتر
تالیف کتب درسی تشکیل شده است ،خاطرنشان کرد:
همکاران فرهیخته و اســاتید ارزشمند در حوزههای
تخصصی با تمامی دبیران در سراسر کشور نسبت به
تعیین محتوا بر اساس اسناد فرادرسی و سند تحول
بنیادین و برنامه درسی جمهوری اسالمی ایران تالش
و این کار را مدیریت می کنند .سلطانیان گفت :اگر در
محتوا مشکالتی داشته باشیم ،زمانی که همکاران  در
حین تدریس اشکاالتی را میبینند ،میتوانند از طریق
ادارات تکنولوژی آمــوزش آن پیامها را انتقال داده تا
ویرایشها روی آنها لحاظ شود.

پرسه در شهر

طرح برخورد با
پالک های مخدوش
موتورسواران در
پایتخت
طرح برخورد پلیس
راهنمایی و رانندگی با
موتور سواران دارای پالک
مخدوش در فصل تابستان
در حال اجراست.

عکس :مهر

آتشسوزی گسترده در انبار کاال  -خیابان فداییان اسالم تهران

یک انبار کاال در خیابان فداییان اسالم تهران ،جمعه  ۱۲مرداد ،دچار آتشسوزی گسترده شد و
دود غلیظی را روانه آسمان پایتخت کرد .با وقوع این حادثه ،هفت ایستگاه آتشنشانی به همراه
چندین دستگاه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی در محل حاضر شدند .
عکس:ایسنا

خانواده
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری:

راهی جز افزایش سن و سابقه
بازنشستگی نداریم

ایســنا :معاون فنی صندوق بازنشســتگی
کشوری با بیان اینکه پیگیر هستیم تا اصالحات
پارامتریک در قانون مدیریت خدمات کشوری
پررنگتر دیده شود گفت :با توجه به وضعیتی
که صندوقها دارند ،اصالحــات پارامتریک
ضروری است و چارهای جز آن نداریم.
محمدعلــی ابراهیم زاده دربــاره زمان انجام
اصالحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی
کشوری اظهار کرد :اصالحات پارامتریک در
قانون مدیریت خدمات کشــوری دیده شده،
ولی چندان قوی نیست و ما پیگیر هستیم تا
آن را قوت ببخشیم و پررنگ کنیم .با توجه به
وضعیتی که صندوقها دارند ،این کار ضروری
است و چار ه دیگری هم نداریم.
وی افزود :ماه گذشته نیز با اعضای کمیسیون
اجتماعی مجلس نشســتی در همین راستا
داشــتیم؛ زیرا اصالحــات پارامتریک اثرات
اجتماعی دارد .به عنــوان مثال نمیتوان یک
مرتبه سابقه خدمت زنان را  ۳۰سال کرد؛ زیرا
برنامه ریزیها بر اساس بازنشستگی  ۲۵سال
بوده و این تغییرات مقاومــت و واکنشهایی
خواهد داشت .در ســایر موارد هم همینگونه
است.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در
پاسخ به اینکه چگونه قرار است اعمال اصالحات
را در قانون مدیریت خدمات کشوری پررنگ
کنید؟ عنــوان کرد  :ما وضعیــت صندوقها
را در چند سال آینده به شــکل دقیق تبیین
میکنیم و تبعات عــدم اعمال اصالحات را به
تصمیمگیران منتقل میکنیم.
در دو سه ســال اخیر دولت هر ســاله بالغ بر
 ۲۰۰۰میلیارد تومان عالوه بر اعتبار افزایش
حقوقها به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان
بــه صندوقهای بازنشســتگی کشــوری و
لشکری تزریق کرده است .ابراهیم زاده ادامه
داد :در عرض چند سال آینده با توجه به موج
بازنشستگی در آموزش و پرورش ،یک سوم کل
مشــترکان ما به جمعیت بازنشستگان اضافه
میشــوند و اعتبارات با این افزایشها جوابگو
نیست و ضریب پشــتیبانی نیروی شاغل به
بازنشســته ما بیش از این کاهش مییابد .ما
واقعیت را بیان میکنیــم و تصمیم با مراجع
سیاست گذار است .وی با بیان اینکه اصالحات
پارامتریک هر ســه مورد سن ،سابقه و فرمول
بازنشســتگی را در برمیگیرد گفت :فرمول
بازنشستگی فعلی مستمری را بر اساس معدل
دو سال آخر خدمت محاسبه میکند .باید کل
شــاخصهای تعیین کننده وضعیت بیمهای
در چند دهــه اخیر ارتقا مییافــت؛ به عنوان
مثال ســن امید به زندگی باال رفته و باید سن
بازنشســتگی افزایش مییافت که این اتفاق
نیفتاده اســت.ابراهیم زاده افزود :نمایندگان
مجلس و مجموعه دولت این دلمشــغولی را
دارند؛ اما هنوز مباحثــی پیرامون چگونگی
اعمال ایــن اصالحات و زمان اجــرای آن در
جریان است و تالش میکنیم این موارد را در
قانون مدیریت خدمات کشوری پررنگ کنیم.
اگر این اتفاق نیفتد ،همه متضرر میشــوند و
این مشکل صندوقهای دیگر هم هست؛ ولی
صندوق کشوری چون قدیمیترین صندوق
است ،مشــکالتش بیشــتر نمود پیدا کرده
اســت.وی با بیان اینکه کارفرمایی مشترکان
ما با دولت اســت ،گفت :دولت عالوه بر اینکه
کارفرمای اختصاصی مشترکان است وظیفه
اداره کشــور را هم برعهده دارد و الزم اســت
وظایــف کارفرمایی از وظایــف حمایتیاش
تفکیک شــود .بــه عنــوان مثــال صندوق
بازنشستگی کشوری صندق بیمه پایه اجباری
بوده و بیمه تکمیلی برعهدهاش نیست.

محیط زیست
کاهش کیفیت هوا
در شرق کشور

مدیرکل پیشبینی و هشــدار سریع سازمان
هواشناسی ضمن اشاره به کاهش کیفیت هوا در
شرق و جنوبشرق کشور از مواج بودن دریای
خزر خبر داد.
احد وظیفه  اظهار کرد :بر اساس تحلیل آخرین
نقشــههای پیشیابی و دادههای هواشناسی
طی دو روز آینده در برخی مناطق شمال غرب،
ارتفاعات البرز و برخی نقاط سواحل دریای خزر
و در ســاعات بعد ازظهر و اوایل شب در جنوب
سیستان و بلوچستان ،ارتفاعات کرمان ،پارهای
از نقاط هرمزگان ،شرق فارس ،ارتفاعات مرکزی
و جنوبی زاگرس افزایش ابــر ،رگبار پراکنده و
وزش باد پیشبینی میشود .وی ادامه داد :طی
دو روز آینده برای اســتانهای واقع در شرق و
جنوب شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد
شدید در بعضی ساعات با گرد و خاک ،کاهش
کیفیت هوا و دید افقی همراه خواهد بود.
وی در پایان دربــاره وضعیت جوی تهران طی
امروز و فردا گفت :آســمان تهــران امروز (۱۳
مرداد) کمــی ابری در بعد ازظهــر وزش باد و
افزایش ابر با حداقل دمای  ۲۶و حداکثر دمای
 ۳۹درجه سانتیگراد و روز یکشنبه ( ۱۴مرداد)
کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد و افزایش ابر
با حداقل دمای  ۲۷و حداکثر دمای  ۴۰درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.

