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خبر
وزیر آموزش و پرورش:

تا امروز  ۱۰۰مدرسه ماندگار را
شناسایی کردهایم

وزیر آموزش و پرورش گفت :تا امروز ۱۰۰
مدرسه ماندگار را شناسایی کردهایم و مجوز
گرفتند .باید از تجربیات این مدارس استفاده
کنیم.
به گزارش مهر ،وزیر آموزش و پرورش در
مراسم احیای مدرسه ماندگار مدرس که صبح
امروز برگزار شد ،گفت :وقتی به مدارسی مانند
شهید مدرس را نگاه میکنیم و آن را بررسی
میکنیم ،به این نکته برمیخوریم که وجه
تمایز این مدارس امکاناتشان نبوده بلکه نیروی
انسانی کاربلد و نیروی شایسته عامل رشد و
مطرح شدن آنها بوده است و باعث شدند در
تاریخ آموزش و پرورش برجسته شوند.
وی بیان کرد :ما تا امروز  ۱۰۰مدرسه ماندگار
را شناسایی کردهایم و مجوز گرفتند .باید از
تجربیات این مدارس استفاده کنیم .تجربهای
که نشان میدهد چگونه مدرسه باید کانون
تربیت و مرجع محله باشد و این همان چیزی
است که در سند تحول بنیادین به آن اشاره
شده است .ارتقاکیفیت مدرسه در گرو ِ رشد
مدراس است و مدرسه باید بالغ شود.
بطحائی اضافه کرد :یکی از سیاستهایی که
پیگیر آن هستیم این است که مدرسه بتواند
روی پای خودش بایستد ،بارها و بارها در
تحلیل این سیاست گفتهام که مدرسه کانون
اصلی تربیت است و ما پشتیبان آن هستیم.
در طول تاریخ سیطره بخشهای اداری باعث
ناکارآمدی مدرسه در تصمیمگیری شده است
و اکنون  ۷۰۰صفحه مصوبه که به مدارس
ارسال کرده ایم داریم که یک کتاب قطور
میشود و همکاران برای انجام هر کاری باید
از روی این کتاب مشکالت خود را حل کنند.
وزیر آموزش و پرورش گفت :در برخی از
استانهای کشور حتی تا هزار بخشنامه در
سال به مدرسه ابالغ شده و باید و نبایدهایی را
اعالم کرده است که با وجود این شرایط دیگر
مدارسی مانند مدرس یا البرز نخواهیم داشت.
وی افزود :دنیای عظیم خالقیت در مدارس
را زیر پردهای مخفی کردهایم و مسائل هر روز
پیچیده میشود .امروز دهها مسئله در مدرسه
داریم که مدیر میتواند آن را حل کند ،مدیری
که اگر توان و دانشش از من وزیر بیشتر
نباشد حتما ً کمتر نیست .در حال حاضر ۱۱۰
هزار واحد آموزی در کشور داریم و تا امروز این
مدارس را موجودی کور و کر و گنگ پنداشتهایم
که باید دستش را بگیریم تا راه برود.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :اولین مانع
بزرگ برابر ما مقاومت در برابر کار است،
اما همه ما باید بدانیم که اینگونه کار پیش
نمیرود ،من باید بدانم که اکنون خادم مدرسه
هستم و باید ببینم مدرسه از من چه میخواهد
و باید آن را اجرا کنم .اصالح آموزش و پرورش
با سخنرانی و دستوردادن پیش نمیرود.
سیاست مدرسهمحوری یکی از رویکردهای
جدی ماست و در حال فراهم کردن مقدمات
آن هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تهران و
شهرستانهای تهران یکی از محرومترین
استانها از نظر فضا و تجهیزات است ،بیان
کرد :بعد از سیستان و بلوچستان ،تهران جزو ِ
محرومترین استانها محسوب میشود .هر
چه تالش کنیم باز هم نیازها از تالش ما بیشتر
است و متأسفانه ،چون آمایش سرزمینی
نداریم و این از اختیار آموزش و پرورش
خارج است ،در جاهایی مدرسه ساختیم که
دانشآموز نداریم.
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اخبار

معصومهابتکار:

الیحه منع خشونت علیه زنان ،فضای سالم ایجاد میکند
الیحه منع خشونت علیه زنان ،در خانواده و
جامعه فضای سالم ایجاد میکند
به گزارش ایرنا ،شایعترین نوع خشونت علیه
زنان ،خشونت اعمالشده توسط شریک زندگی،
پدر یا برادر و به عبارتی نزدیکانی است که چیزی
جز امنیت و آرامش از آنان توقع نمیرود؛ رفتارهای
خشمآلودی که در جمع یا در خفا رخ میدهد و با
تهدید ،سلب مطلق اختیار یا آزادی همراه است که
در مواردی با خیانت و قتل خاتمه مییابد.
فرود آمدن این تازیانههای خشونت بر جسم و
روح برخی از زنان و سکوت آنان از سر ناتوانی و
ناآگاهی ،ضرورت ورود قانون به این میدان نبرد
یکجانبه و تدوین الیحه منع خشونت علیه زنان را
دو چندان کرده است .این الیحه که روند بررسی
آن در دولت دهم متوقف شده بود ،در دولتهای
یازدهم و دوازدهم بر ریل بررسی و تدوین قرار
گرفت و اکنون برای بررسی نهایی ،در اختیار قوه
قضاییه قرار گرفته تا پس از تایید ،وارد صحن علنی
مجلس شود.
موضوعی که معصومه ابتکار در گفتوگوی
اختصاصی با خبرنگار ایرنا ،آن را تایید کرد و گفت:
معاونت امور زنان و خانواده در نخستین نشست
نوروزی که بعد از انتصاب حجتاالسالموالمسلمین
سید ابراهیم رئیسی در سمت رئیس جدید قوه
قضاییه ،در این قوه برگزار شد ،به طور مفصل و
مبسوط در ارتباط با الیحه و ضرورت تسریع آن و
این موضوع که این الیحه ،برای همه اقشار جامعه
در هر سطحی ضروری است ،تاکید کرده است.
وی ادامه داد :ایشان از ما فرصتی خواستند
جهت بررسی اولیه این الیحه و عنوان داشتند که
در اولین فرصت حتما رسیدگی و تعیین تکلیف
میکنند.
ابتکار افزود :حتی مقام معظم رهبری بر موضوع
خشونت علیه زنان توجه داشته و بر ضرورت نگاه
ن رو نشستهایی
قانونی به آن تاکید کردهاند ،از ای 
با معاونان قوه و قضات و دادستانها در ارتباط با
این الیحه برگزار کردیم و تایید آنان را هم گرفتیم.
حال اینکه چرا بررسی آن اینقدر طول کشید برای
ما هم سوالبرانگیز است و انتظار داریم رئیس
جدید قوه آن را تسریع بخشد.
وی خاطرنشان کرد :این الیحه به دنبال حمایت
و تحکیم بنیان خانواده ،رفع خشونت و برقراری یک
فضای سالم در داخل خانواده و جامعه است.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری
درباره پیگیریهای مجدد و مصرانه این معاونت
در تسریع روند بررسی الیحه اظهار کرد :در این

معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری با تایید این خبر که الیحه منع خشونت علیه زنان در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است و به زودی
به صحن علنی مجلس فرستاده میشود ،گفت :این الیحه به دنبال حمایت و تحکیم بنیان خانواده و برقراری یک فضای سالم در داخل خانواده و
جامعه است.

شایعتریننوع
خشونتعلیه
زنان ،خشونت
اعمالشدهتوسط
شریک زندگی،
پدر یا برادر و به
عبارتینزدیکانی
است که چیزی
جز امنیت و
آرامش از آنان
توقع نمیرود
فاصله ،در ارتباط با زنان زندانی موافقتنامهای را
با محمدباقر الفت ،معاون اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوه قضاییه ،امضا کردیم مبنی
بر استفاده از دستبندهای الکترونیک به عنوان
جایگزین حبس برای زنان زندانی که شامل زنانی
میشود که مجازاتشان در حدی است که بتوانند از
رای باز استفاده کنند.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در
پاسخ به این پرسش که تا چه حد نسبت به تصویب
این الیحه خوشبین هستید؟ گفت :رئیس پیشین
قوه قضاییه هم برای بررسی الیحه منع خشونت
علیه زنان تالش کردند اما دیدگاههای مختلفی
همچنان حاکم و مانع بود اما خوشبختانه بسیاری
موانع برداشته شده و امیدواریم حجتاالسالم
رئیسی که خود در قوه کار اجرایی کردهاند و مسائل
و مشکالت را به خوبی درک میکنند و نگاهشان به
مسائل روشن است ،تسریع و کمک کنند تا هر چه
زودتر این الیحه به دولت برگردد تا جهت تصویب

ِ
مطالباتکارگرانبازنشسته
تحلیلیبر

به صحن علنی مجلس فرستاد شود.
ابتکار درباره احتمال تغییر در بخشهایی از این
الیحه هم خاطرنشان کرد :ممکن است در بخش
هایی از الیحه مخصوصا در بخشهایی که به
فرآیند قضایی برمیگردد ،اصالحاتی انجام دهند
اما تا جایی که اطالع دارم تغییر اصولی یا خیلی
جدی نیست.
وی درباره دلیل مخالفتهای پیشین هم گفت:
بیشتر مخالفتها مربوط به بحث حبس مجرم بود
که تاکید داشتند حبس کارایی ندارد و در این مورد
باید راههای دیگری برای جایگزینی مجازات دیده
شود .معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری
هم عنوان کرد که مجازات باید بازدارنده باشد و
بازدارندگی مهم است تا شخص خاطی جرمش
را تکرار نکند .بنابراین با هر نوع مجازات جایگزین
حبس که بازدارنده است موافق هستیم چنانچه
همین االن هم برخی قضات با مجازات جایگزین،
حبسزداییمیکنند.

ابتکار درباره این موضوع که با تصویب این الیحه
احتمال کاهش خشونت میرود یا خیر ،هم گفت:
لوایح دو نقش را برعهده دارند؛ یکی نقش فرهنگی
است که آموزشدهنده و تعیینکننده پارامترهای
جامعه هستند و مشخص میکنند اگر فردی
قبال نمیدانست حرکاتش جرم تلقی میشود،
حاال متوجه میشود .نقش دیگر ،بحث قضایی
و بازدارندگی است که امیدواریم با اطالعرسانی
خبری و فرهنگی هر دو نقش برجسته شود.
حال باید دید با وجود اخبار و حوادثی از
خشونتهای خانگی پدران و برادران علیه دختر
خانواده و همسرآزاری و خشونتهای اجتماعی
علیه زنان که هر روز نقشی بر روزنامهها و
شبکههای اجتماعی دارد ،آیا الیحه منع خشونت
علیه زنان به سرانجامی نیک خواهد رسید؟ آیا
طلسم این الیحه با وجود دستاندازهای پیشرو
خواهد شکست تا دیگر شاهد خشونت علیه زنان
نباشیم؟

بازنشستگان امسال چقدر حقوق میگیرند؟

دریافتی مستمریبگیر حداقلی به زحمت به یک میلیون و ۶۵۰
هزار تومان میرسد؛ در واقع یک کارگر بازنشست ه حداقلبگیر در
سال  ۹۸با احتساب همه مزایا ،نهایتا ً یک میلیون و  ۶۵۰هزار تومان
حقوق میگیرد .با این حساب ،مشخص نیست چگونه ادعا میشود
که دریافتی بازنشست ه حداقلبگیر به دو میلیون تومان میرسد؟!
به گزارش ایلنا ،کارگران بازنشسته در مقایسه با باقی مزدبگیران
بازنشسته ،از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند؛ در شرایطی که
براساس آمارهای رسمی ۶۰ ،درصد کارگران بازنشسته ،حداقلبگیر
هستند و تا پیش از اعمال افزایش مستمریهای  ،۹۸دریافتی
آنها حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است ،متوسط مستمری
بازنشستگان کشوری یا همان کارمندان سابق دولت ،دو میلیون
تومان است.
وضعیت بغرنج معیشتی کسانی که سی سال تمام در بخشهای

مختلف صنعت ،تولید و خدمات کشور مشغول به کار بودهاند،
برآیند مستمری پایین و خدمات ناکافی درمانیست که آنها را مجبور
میسازد برای بهرهمندی از درمان و سالمت کیفی ،هزینههای مازادی
به نام «بیمه تکمیلی» بپردازند؛ به اینها بیفزایید پایین بودن دریافتی
بازنشستگان نسبت به شاغالن همتراز .بازنشستگان از بسیاری از
مزایای مزدی زمان اشتغال مانند حق اضافه کاری و حق شیفت و
یا حق سنوات ،محرومند و آنچه پایان ِ هر ماه نصیب آنها میشود،
بسیار کمتر از شاغالن ِ همتراز است.
با این حساب میتوان خواستهها و دغدغههای کارگران بازنشسته
را به ترتیب اولویت اینگونه معرفی کرد :مستمریها و افزایش
ث
آن ،بیمه تکمیلی و خدمات درمانی ارائه شده و در نهایت بح ِ
«همسانسازی» و یا همترازی .در شرایط فعلی ،بحث مستمریها
و میزان افزایش آن مهمترین دغدغهای است که برای بازنشستگان
تامین اجتماعی مطرح است؛ براساس مواد  ۹۶و  ۱۱۱قانون تامین
اجتماعی ،مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید براساس دو
ضابطه افزایش یابد؛ اول ،میزان افزایش حداقل حقوق کارگران که
هر ساله در شورای عالی کار تعیین میشود و دوم ،نرخ تورم رسمی.
در اسفندماه  ،۹۷حداقل مزد کارگران  ۳۶.۵درصد زیاد شد و سایر
سطوح مزدی  ۱۳درصد به اضافه  ۲۶۰هزار تومان ِ ثابت افزایش یافت
و در نهایت پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ،در
شانزدهم اردیبهشت ،مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز
دقیقا ً مطابق کارگران شاغل افزایش یافت؛ یعنی  ۳۶.۵درصد برای

حداقل مستمری و  ۱۳درصد به اضافه  ۲۶۰هزار تومان برای سایر
سطوحمستمریها.
یک روز پس از صدور این مصوبه در هیئت دولت ،محمدحسن
زدا (سرپرست سازمان تامین اجتماعی) در مورد زمان پرداخت
مابهالتفاوت فروردینماه ِ مستمری بازنشستگان گفت :مابهالتفاوت
افزایش مستمریها در سال  ۹۸تا پایان اردیبهشتماه پرداخت و در
غیر این صورت به پایان خردادماه موکول میشود.
با تعیین تکلیف افزایش مستمری  ۹۸و اعالم زمان پرداخت
مابهالتفاوتها ،تنها چالش ِ پیش روی بازنشستگان این است :ما
امسال چقدر میگیریم؟
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در همان نشست هفدهم
اردیبهشت در جمع خبرنگاران در ارتباط با میزان دریافتی
بازنشستگان حداقلبگیر گفت :امسال حقوق حداقلبگیران سازمان
تامین اجتماعی  ٣۶،۵درصد افزایش مییابد که بهطور میانگین
هر مستمریبگیری که یک میلیون و  ١٠٠هزار تومان گرفته است،
مستمریاش به یک میلیون و  ۵٠٠هزار تومان میرسد و با مزایای
جانبی شامل حق همسر ،حق اوالد ،بن و حق مسکن این رقم به ٢
میلیون تومان میرسد.
این در حالی است که به گفت ه علی دهقانکیا (رئیس کانون
بازنشستگان شهر تهران) بازنشستگان «حق اوالد» نمیگیرند و
مزایای مزدی آنها به جز حداقل مستمری ،محدود به حق مسکن،
حق همسر و بن بازنشستگی است.

گزینههای احتمالی مدیرعاملی
سازمان تامین اجتماعی
حکم  ۶ماهه سرپرست سازمان تامین اجتماعی
چند روز دیگر به پایان میرسد و طی همین روزها
باید وزیر رفاه تکلیف مدیرعامل این سازمان بزرگ
بیمهگر را مشخص کند.
به گزارش مهر ،سازمان تأمین اجتماعی در
حال حاضر بیش از  ۴۲میلیون بیمهشده را تحت
پوشش خود دارد که نیمی از جمعیت کشور را
شامل میشود و طی  ۶ماه گذشته این سازمان
بزرگ بیمهای با سرپرست اداره شد در حالی که
به گفته کارشناسان ،تأمین اجتماعی در وضعیت
خوبی نیز به سر نمیبرد و بهتر بود محمد
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بعد از دوره  ۳ماهه تکلیف مدیرعامل این سازمان
را مشخص میکرد تا با ثبات بیشتری برنامهها
اجرایی میشد.
محمدحسن زدا در تاریخ سوم دیماه سال
گذشته با حکم وزیر رفاه به عنوان سرپرست
سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد و بر اساس
ماده  ۱۱۳قانون خدمات کشوری وزیر رفاه در
صورت ضرورت میتواند حداقل  ۶ماه سرپرست
انتخاب کند و بعد از این مدت باید فردی به عنوان
مدیرعامل مشخص شود.
به همین دلیل با توجه به نزدیک شدن پایان
دوره سرپرستی ،شریعتمداری باید تکلیف
مدیرعامل سازمان را مشخص کند که یافتههای
خبرنگار مهر نشان میدهد گزینههای مختلفی
مطرح است .یکی از گزینههای مطرح برای
مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی ،طاهر
موهبتی است که در حال حاضر مدیرعامل
سازمان بیمه سالمت است.
از سوی دیگر حسن یونس سینکی معاون سابق
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مسعودیاصل
قائممقام مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان
گزینههای دیگری برای مدیرعاملی سازمان تأمین
اجتماعی عنوان شده است.
در میان گزینهها عالوه بر محمدحسن زدا
سرپرست فعلی سازمان تأمین اجتماعی اسامی
سه استاندار نیز برای این پست مطرح شده
است؛ ساالری استاندار گیالن ،شریعتی استاندار
خوزستان و آقازاده استاندار مرکزی .همچنین
گفته میشود اسامی سلیمانی و کرباسیان مدیران
اسبق سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح بوده که
گویا خود این افراد تمایلی نداشته و نپذیرفتهاند.

سازمانهواشناسی:

از اسکان در حاشیه رودخانهها
خودداری کنید
سازمان هواشناسی با صدور اطالعیهای
ضمن اشاره به احتمال سیالبی شدن ناگهانی و
موقتی رودخانههای کوهپایهای در برخی نقاط
کشور ،خواستار خودداری از اسکان در حاشیه
رودخانهها شد.
در اطالعیه سازمان هواشناسی آمده است:
«امروز در استانهای خراسان شمالی ،شمال
خراسان رضوی ،شمال شرق تهران ،ارتفاعات
استان سمنان ،جنوب استان اصفهان ،ارتفاعات
شرقی زاگرس مرکزی در چهارمحال و بختیاری
و کهگیلویه و بویراحمد ،مناطق جنوبی استان
کرمان ،شمال استان هرمزگان ،استان فارس
و جنوب سیستان و بلوچستان و فردا در
شرق خراسان شمالی ،شمال خراسان رضوی،
فارس ،جنوب و غرب کرمان ،جنوب سیستان و
بلوچستان و برخی مناطق هرمزگان در بعدازظهر
رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید
موقتی و احتمال سیالبی شدن ناگهانی و موقتی
رودخانههای کوهپایهای پیشبینی میشود.
لذا به هموطنان توصیه میشود در ساعات
بعدازظهر و اوایل شب از اسکان در حاشیه
رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و با توجه
به وقوع تندباد موقت احتمال شکست شاخههای
درختان وجود دارد ،همچنین به دلیل وقوع
صاعقه در ارتفاعات ،الزم است کوهنوردان تا حد
امکان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند».

راهاندازی سامانه «کاهش آسیب معتادان بیبضاعت»

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا:

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد :وزارت رفاه طراحی و راهاندازی سامانه مدیریت
خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت را در دستور کار خویش قرار داده است.
احمدرضا پرنده در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار کرد :آییننامه اجرایی درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت
موضوع تبصره  ۲ماده  ۱۵قانون مبارزه با موادمخدر در دیماه سال  ۹۶توسط رئیسجمهور تصویب و به کلیه دستگاههای
اجرایی ابالغ شد .وی افزود :یکی از اهداف اصلی آییننامه مورد اشاره ،ارائه حمایتهای اجتماعی منسجم و هماهنگ از طریق
ایجاد همافزایی میان  11دستگاه مربوطه از جمله وزارت رفاه ،وزارت بهداشت ،سازمان بهزیستی ،سازمان ثبتاحوال ،سازمان
بیمه سالمت ،وزارت دادگستری ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه ،سازمان شهرداریها ،سازمان زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی ،سازمان فنی و حرفهای و کمیته امداد امامخمینی(ره) است .پرنده با اشاره به ماده  ۴آییننامه مذکور مبنی
بر «برنامهریزی و مدیریت خدمات موضوع این آییننامه اجرایی با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط بر عهده وزارت رفاه میباشد» گفت :همچنین
طبق ماده ( )۲۰وزارت رفاه موظف شده است بهمنظور بهینهسازی برنامهریزی ،مدیریت اجرایی ،نظارت و تسهیل فعالیتهای مندرج در این آییننامه
اجرایی ،سامانه مدیریت خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت را راهاندازی کند .مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با بیان اینکه به اینمنظور دفتر امور آسیبهای اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی در جلسات کارگروهی متعدد متشکل از نمایندگان دفتر امور
آسیبهای اجتماعی وزارت متبوع ،ستاد مبارزه با موادمخدر(ادارهکل درمان و حمایتهای اجتماعی) ،سازمان بهزیستی کشور و صاحبنظران و سازمانهای
مردمنهاد ،موضوع «راهاندازی سامانه معتادان بیبضاعت و امکان ارائه خدمات بهینه درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی» از طریق آن سامانه
را مورد بحث و بررسی قرار داد .وی افزود :هدف از راهاندازی سامانه مذکور ایجاد هماهنگی ،انسجام و همافزایی در ارائه خدمات حمایتی و درمانی مختلف
توسط سازمانهای متعدد به معتادان بیبضاعت است .پرنده اضافه کرد :امید آن میرود که با اجراییشدن آییننامه مذکور و در راس آن ،با راهاندازی
سامانه مدیریت خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت ،ارائه حمایتهای اجتماعی یکپارچه که از واالترین اهداف موردنظر قانونگذاران و
سیاستگذاران جهت مدیریت هماهنگ خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد است ،محقق شود.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :مشموالن غایب هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود
اقدام کنند.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ نجف حمیدزاده اظهار کرد :مشموالن غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند و هرچه سریعتر برای
تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )۱۰+اقدام کنند.
وی افزود :مشموالن غایب متاهلی که خود را معرفی کنند ،در صورت امکان در استان و یا شهرستان محل سکونت همسرشان
بهکارگیری میشوند ،همچنین در صورت امکان مشموالن مجرد نیز تا شعاع  ۳۰۰کیلومتری محل سکونتشان سازماندهی
میشوند .معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد :مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص
نکنند برابر مواد  ۵۸و  ۶۲قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی ،عدم برخورداری از هرگونه
تسهیالت دولتی و اشتغال در سازمانها و کارگاههای دولتی و خصوصی مواجه میشوند.
سرهنگ حمیدزاده خاطرنشان کرد :براساس ماده  ۱۰قانون وظیفه عمومی هرگونه استفاده از تسهیالت دولتی مانند :دریافت وام ،کسب پروانه کار،
کاندید شدن برای انتخابات مجلس شورای اسالمی ،استخدام به هر صورت (رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،روزمزد) به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی
مشموالن است .این مقام مسئول مطرح کرد :در صورت بهکارگیری مشموالن غایب توسط کارفرمایان ،کارخانجات ،کارگاهها ،شرکتها ،آموزشگاهها،
بنگاهها ،مغازهها ،تعمیرگاههای دولتی و خصوصی برابر ماده  ۶۳قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده  ۶۳مکرر همین قانون ،برای اعمال
مجازات تعیینشده به دستگاههای قضائی معرفی میشوند.
گفتنی است طی سالهای گذشته قانونی وضع شده بود که طی آن بسیاری از مشموالن غایب میتوانستند تحت شرایط خاص و با پرداخت جرایم نقدی
نسبت به دریافت کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی اقدام کنند .موضوعی که برای سال جاری در مجلس شورای اسالمی رای نیاورد و این قانون کارکرد
خود را درمورد مشموالن غایب از دست داد .به نظر میرسد با این تغییرات تعداد غایبانی که باید هرچه سریعتر به خدمت اعزام شوند ،بیش از سالهای
گذشته خواهد شد .ایران در زمره کشورهایی است که خدمت وظیفه عمومی در یکی از نهادهای نظامی رسمی کشور در آن ضروری و الزامی است.

طرح جمعآوری معتادان متجاهر

مشموالن غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند

