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مکرون عدم کسب اکثریت  
در پارلمان کشورش را  خطرناک خواند؛ 

گسست سياسی بی سابقه
در پاریس

شهرنوشت 6

نگاهی به وضعیت پناهندگان 
به بهانة یک روز جهانی؛

سردرگم 
در پهنة گيتی
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رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 
ابطال شد

سياست 2

همين صفحه

ن تایید شد »خرابکاری« در خطوط تولید صنع�ت پارچ�ی

ی  پیشگیر پیشنهاد 
از نفوذ با

»هوش مصنوعی«
اوایل خرداد بــود که اعالم شــد در یکی از 
واحد هــای تحقیقاتی وزارت دفــاع در منطقه  
پارچین، یک نفر شهید و یک نفر دیگر مجروح 
شده است. حال یکی از فرماندهان سپاه جزئیات 
بیشتری از حادثه چهارم خرداد در پارچین ارائه 
داده اســت؛ سردار حســنی آهنگر که فرمانده 
دانشگاه امام حسین)ع( اســت روز گذشته در 
پنجمین جشنواره علمی سلمان فارسی درباره 

این حادثه، گفــت: »خطوط تولیــد ما هدف 
خرابکاری صنعتی قرار می گیرد؛ شهید وزارت 
دفاع خودش مورد هدف نبود اما تحت تأثیر یک 
خرابکاری صنعتی قرار گرفت.« منظور سردار 
حسنی آهنگر از شــهید وزارت دفاع، مهندس 
احسان قد بیگی اســت که در دانشگاه صنعتی 
شــریف درس خوانده بود و در این حادثه جان 

خود را از دست داد.

ایران خودخواسته روی پنجره دیوار کشید

شرکای سیاسی در کمین
 بازارهای انرژی ایران

چرتکه 3

واکنش عضو شورای شهر به ورود اتوبوس های 
کارکرده اروپایی به تهران:

خرید اتوبوس  دست دوم را
 به مصلحت نمی دانیم

دربی بانوان، نبردی که باید اتفاق بیافتد

آینده ناگزیر

آغاز طرح جدید توزیع نان 
در تهران

لزوم تمکین دولت به قانون بودجه واحیای نظام 
توزیع تعاونی

هزینه تامین خوراک
به حداقل مزد کارگران

تنه می زند! 

محمود صادقی با اشاره به مستثنی شدن دو نهاد 
از نظارت دیوان عدالت اداری:

مصوبه مجلس
نظام را مختل می کند

دسترنج 4
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چرتکه 3

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: 
هیأت تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش 
حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار 
تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون 
اساسی این مصوبه را ابطال و به هیأت دولت ارجاع 

خواهد داد.
به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی با اشاره به 
نشست عصر دیروز )دوشنبه ۳۰ خرداد ماه( هیأت 
تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی، افزود: شورای عالی کار افزایش 
حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد 
مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیأت 
تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خالف 

بودن این مصوبه هیأت دولت را پذیرفت.
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس تاکید 

کرد: البته هیأت تطبیق مصوبات دولت به صورت 
رسمی در این زمینه اعالم نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو نشست روز 
شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه 
هیأت دولت در هیــأت تطبیق مقررات برگزاری 

شده بود.
رئیــس کمیســیون اجتماعی بیــان کرد: 
حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت 

این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون 
تأمین اجتماعی بودند و معتقدنــد در این ماده 
تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق 
را مصوب کنــد بنابراین می توانــد در آن دخل و 

تصرف هم داشته باشد.
اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون 
اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم 
طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را 
یک مؤسسه عمومی غیردولتی می دانیم، دولت 
حق دخالت در امور اداری و منابع این ســازمان 
را ندارد. وی با اشــاره به یکی دیگر از موارد مورد 
تأکید کمیســیون اجتماعی که در این نشست 
مطرح شده اســت، افزود: با توجه به اینکه در این 
مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی های حق بیمه 
اشاره شده است، با اصول 4۶ و 47 قانون اساسی 
مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در 
پرداخت های بیمه افرادی اســت که حق بیمه 

پرداخت کرده اند.

جهان 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شد

آدرنالين 8


