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◾

ددستچين
ستچين

◾ دود حمایت از محصوالت دخانی در چشم مردم
یزاده ،رئیس دبیرخانه ستاد کشوری
بهزاد ول 
کنترل دخانیات وزارت بهداشت به ایسنا
گفت :حداکثر ۱۰میلیون نفر مصرفکننده
دخانیات در کشور داریــم .با کاهش ۶۱درص ــدی درآمد
ت از
مالیات بر دخانیات در الیحه بودجه ۱۴۰۱دود حمای 
این کاالی آسیبرسان به چشم ۷۵میلیون نفری میرود
کهمصرفکنندهدخانیاتنیستند.

حمی

رشته
هنر پزشکی
ایجاد میشود

به گزارش ایسنا،
بهرام عیناللهی،
وزیر بهداشت،
درمان و آموزش
پزشکی گفت :یکی از
برنامههای ما ،ایجاد
رشته هنر پزشکی در
دانشگاههای علوم
پزشکی است .این
رشته در کشورهای
دیگر هم وجود دارد
و در فیلم پرستاران
و سایر فیلمها،
شاید بخشهایی از
آن دیده شده است.
باید هنرمندان با
علوم پزشکی و علوم
پزشکی با هنرمندان
آشنایی پیدا کنند.

◾

◾نسخهنویسی الکترونیکی مشوق نمیخواهد
حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو هیئت
رئیس ه مجلس به فارس گفت :برای اجرای
نسخهنویسی الکترونیکی نیاز به هیچ
مشوقی نداریم؛ یک قانون ضروری برای کشور است و
باید اجرا شود .اجرای آن نیاز به اراده دارد؛ اگر اراده الزم
در متولیان وجود داشته باشد ،قانون اجرا میشود و
نیازی به مشوق نیست.

اینکه یک موضوع به این مهمی را بخواهیم
یکمرتبه مطرح کرده و قانون آن را تغییر
دهیم ،قدر مسلم موجب ایجاد یک شوک در
جامعه کارگری میشود ،زیرا فردی که در
آستانه بازنشستگی است ،برای آینده خود
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◾

◾سهم هر قاچاقچی ،نیم مترمکعب چوب!
هادی کیا دلیری ،دبیر مراجع کنوانسیون
تــنــوع زیستی بــه ایــرنــا گــفــت :بــر اســاس
آمـ ــار در خــصــوص جــنــگـلهــای شــمــال،
در هشت مــاه اخیر بیش از هــزار و  ۶۰۰مترمکعب
چوب قاچاق و ۲هزار قاچاقچی هم دستگیر شدهاند؛
یــعــنــی ب ــه ه ــر قــاچــاقــچــی ح ـ ــدود نــیــم مترمکعب
چوب میرسد.

بهخصوص در دوره بازنشستگی برنامهریزی
کرده و تمامی اقدامات خود را انجام دادهاست.
از سویی انجام این کار نوعی تبعیض نیز است؛
اگر فردی االن در آستانه بازنشستگی باشد،
میتواند با قانون فعلی این کار را انجام دهد ،اما

افزایش سن بازنشستگی
شاید وقتی دیگر!

◾

جامعه

◾افزایش سن بازنشستگی
در تقابل با قانون حمایت از خانواده

فاطمه محمدبیگی؛ عضو فراکسیون کارگری
مجلس در گفتوگو با قدس با تأکید بر اینکه
افــزایــش ســن بازنشستگی در شــرایــط فعلی
بــه صــاح کشور نیست ،میگوید :اج ــرای این
پیشنهاد دولــت نیازمند دقــت و توجه بسیار
اس ــت و بــایــد نــظــرات مختلف کــارشــنــاســان،
متخصصان و نمایندگان تشکلهای کارگری و
بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد.
وی م ـیافــزایــد :هــر جــامــع ـهای ب ــرای پیشرفت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود برنامههایی
دارد که تعیین سن بازنشستگی ،تعداد افراد
شــاغــل و تنظیم ایــن رواب ــط ب ــرای حفظ منافع
م ــردم در ح ــوزه صــنــدو قهــای بازنشستگی و
همچنین پیشگیری از ورشکستگی صندوقهای
بــازنــشــســتــگــی ب ـ ــرای ارائ ـ ــه خ ــدم ــت بــهــتــر به
بازنشستگان طی سالهای پس از بازنشستگی
ازجمله این برنامهها محسوب میشود .از این رو
امسال دولت در برنامه بودجه  1401دو پیشنهاد
داده بود که یکی از آنها افزایش دو سال به سن
بازنشستگی و دیگری احتساب میانگین سه
سال آخر سنوات برای تعیین میزان حقوق پایه
بازنشستگی بود.
ایــن نماینده مــردم در مجلس شــورای اسالمی
ادام ــه م ـیدهــد :صحبت مــا در ایــن زمینه این
است که با توجه به وضعیت فعلی جامعه که
نیازمند ورود جوانان به بازار کار هستیم ،به طور
حتم با افزایش دو ســال به سن بازنشستگی،
تــعــداد زی ــادی از جــوانــان باید همچنان پشت
نوبت استخدام بمانند و این معطلی دو ساله
تأثیر زیــادی در زندگی آنهــا خواهد داشــت .از
سوی دیگر در مورد مادران شاغل دنبال اجرای
قوانینی هستیم کــه بتوانند از مرخصیهای
مرتبط با بارداری و شیردهی ،کاهش شیفتهای
شب و استفاده از مرخصی بــرای مــادران دارای

فرزند بیمار استفاده کنند و بهمنظور رسیدگی
به امــور خانواده و تحکیم آن ،در بازنشستگی
آنها بر اساس تعداد فرزندان ،کاهش سنوات
اعــمــال شــود تــا م ــادر بتواند زودت ــر بازنشسته
ش ــود .بنابراین بــا تــوجــه بــه اینکه مــا بــه دنبال
اجرای سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت هستیم ایــن پیشنهاد دول ــت مــورد
استقبال اغلب نمایندگان مجلس قرار نگرفته
است.
محمدبیگی با بیان اینکه انتظار میرود دولت با
حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت طی
سه ماه مهلتی که تعیین شده ،دستورالعملها
و آییننامههای مرتبط با قوانین موضوعی این
قانون را تدوین و به مجلس ارائه دهد ،میگوید:
در برخی از مــواد این قانون نظیر تأمین هزینه
90درصـ ــدی بیمه درم ــان ن ــاب ــاروری ،وزارت کار
گا مهای بسیار خوبی برداشته که جای تشکر
دارد و انتظار میرود با همان جدیت این موضوع
دنبال شود.

◾

◾افزایش سن بازنشستگی
پیامدهای اجتماعی دارد

این عضو فراکسیون کارگری مجلس میافزاید:
در سالهای آینده به دلیل کاهش رشد جمعیت
و افزایش پدیده سالمندی شاید کشور مجبور
شود برای پیشگیری از ورشکستگی صندوقهای
بازنشستگی و افزایش سن کار تصمیمات تازهای
بگیرد ،اما فعال ًاین تصمیمگیری زود است و ما

برای دستکم پنج سال آینده موافق این موضوع
نیستیم .بنابراین اگــر دول ــت ق ــرار اســت بــرای
افزایش سن بازنشستگی اقدام کند ،بهتر است
با پیشبینیهای  20ساله 30 ،ساله و  40ساله و
پژوهشهای مرتبط با آن ،الیحهای به مجلس
ارائــه دهد و اگر قرار است برای سالهای آینده
تصمیمی گرفته شود در پیمانهای جدیدی که
بسته میشود با موافقت و طبق اطالع کارگران
گرفته شود.
محمدبیگی با اشاره به اینکه تصمیم ناگهانی در
خصوص افزایش سن بازنشستگی پیامدهای
اجتماعی دارد که موجب نارضایتی مردم خواهد
شــد ،ادامــه مـیدهــد :اگــر دولــت برنامهای برای
افزایش سن بازنشستگی دارد باید این تصمیم
را به پنج سال آینده و یا پس از آن موکول کند و از
هم اکنون باید به فکر ارائه الیحه آن به مجلس
شورای اسالمی باشد ،ضمن آنکه ضرورت دارد
شاخصهای پیرامونی آن به لحاظ سالمتی ،طول
عمر ،مسائل مرتبط با طب کار ،تعداد جوانان
جویای کار ،سن جوانان پشت نوبت استخدام و
میزان بیکاری مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی ،اجرای قوانین مرتبط با حوزه مادر
و کــودک در ارتباط با زنــان شاغل از دیگر موارد
مهمی است که باید در ارائه الیحه افزایش سن
بازنشستگی از سوی دولــت به مجلس شورای
اسالمی مورد توجه قرار گیرد چرا که تا کنون هیچ
یک از دولتها در خصوص مرخصی زنان شاغل
خوب عمل نکردهاند.

◾

◾خائنان به سرمایههای ارزشمند ملی و انسانی
حجتاالسالم مصطفی رستمی ،رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهــبــری به
ایلنا گفت :هر کسی که با نوع رفتار اعم از
مدیریت ،سیاستگذاری و مواجهه با نخبگان ،زمینه
خروج و بیانگیزگی در ماندگاری را در نخبه ایجاد کند
به عنوان خیانت به سرمایههای ارزشمند ملی و انسانی
کشور عمل کرده است.

اگر کسی در فروردین بخواهد بازنشسته شود،
این موضوع یک تبعیض آشکار در حق کسانی
است که بازنشستگی در سال آینده مشمول
آنها میشود ،بنابراین انجام این کار میتواند
پیامد اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.

حذف یک بند جنجالی از الیحه بودجه 1401

اعظم طیرانی افزایش سن
بازنشستگی ،مــوضــوعــی که
از چند ســال پیش بــه منظور
پیشگیری از بحران اقتصادی
ص ــن ــدو قه ــای بازنشستگی
مطرح و در الیحه بودجه 1401
نیز با هدف نجات صندو قهای بازنشستگی و
تأمین اجتماعی پیشنهاد شــده بــود ،به گفته
اســمــاعــیــلــی ،رئــیــس کمیسیون اجــتــمــاعــی در
جلسه دیروز این کمیسیون رد شد.
این بند از الیحه بودجه از همان ابتدا آنگونه که
انتظار میرفت اظهارنظرهای متفاوت و مخالفی
را بهویژه در میان اعضای پارلمان در پی داشت.
از ســویــی اغــلــب بــیــمـهشــدگــان و کــارشــنــاســان
نیز بــر ایــن بــاورنــد افــزایــش ســن بازنشستگی
غیرکارشناسی و همچنین نقض قانون است،
چراکه بر اســاس قانون تأمین اجتماعی ،سن
بازنشستگی  ۳۰ســال و بــراســاس معیارهایی
تعیین شده و نمیتوان با تصمیمهای فوریتی،
عــدهای را از مزایای قانونی محروم کــرد .ضمن
آنکه اگر افزایش سن بازنشستگی تصویب شود،
موضوع اشتغال جوانان به تأخیر خواهد افتاد و
معضل بیکاری تشدید میشود.
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محمدبیگی بــا اشـ ــاره بــه ایــنــکــه تعیین سن
بازنشستگی بــر سرنوشت و آیــنــده میلیو نها
کارگر و کارمند تأثیرگذار است ،میافزاید :قوانین
خاصی که مرتبط با کارکنان دولــت است نظیر
استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری
که دائمی هستند پس از مدتها بحث و بررسی
در مجلس به تصویب رسیدهاند ،بنابراین جای
چنین پیشنهادی در الیــحــه ســاالنــه بــودجــه
نیست.

◾

◾افزایش سن بازنشستگی
برای استخدامیهای جدید

وی ادامه میدهد :اصالح سن بازنشستگی در
قانون بودجه که ماهیت یکساله و موقت دارد
و ممکن اســت بــه ص ــورت شــتــابزده تصویب
شود نیز از ایرادهای این کار است .البته اینکه
دغدغههای مالی و تأمین منابع در این قسمت
از الیحه بودجه مؤثر بــوده قابل درک است اما
اگر دولت میخواهد این کار را انجام دهد باید
الیحه مستقل در قالب اصالح ماده  103قانون
مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه دهد
تا مجلس با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز
پژوهشها و نظرات فنی سایر کارشناسان ،آن را
مورد بررسی قرار دهد.
ض ــم ــن آن ــک ــه دولـ ـ ــت اگ ـ ــر م ـ ـیخـ ــواهـ ــد ســن
بازنشستگی را تغییر دهد میتواند این تغییر را
برای افرادی که از این به بعد استخدام میشوند
لحاظ کند.

◾

◾باید در سن بازنشستگی تجدیدنظر کرد

ام ـ ــا ش ــه ــا ک ــاظ ــم ــی پـ ـ ــور؛ ج ــام ــعــهش ــن ــاس و
پژوهشگر جمعیت و توسعه کــه از موافقان
افزایش سن بازنشستگی است به ما میگوید:
همه کشورهایی کــه سالخوردگی جمعیت را
تجربه کــرده و ســن امید بــه زنــدگــی در جامعه
آ نهــا افــزایــش یافته باید در سن بازنشستگی
تجدیدنظر کنند.
وی ادامه میدهد :در گذشته فردی که به سن 50
و  60سالگی میرسید پیر محسوب میشد ،بر
همین اساس سن قانونی بازنشستگی در کشور
برای شاغالن  60سال یا  30سال سابقه خدمت
اســت و اکــنــون اف ــرادی هستند کــه بــا  30سال
سابقه خدمت در سن  52سالگی بازنشسته
شدهاند.
یعنی مـیتــوان گفت ایــن فــرد با در نظر گرفتن
ســن امــیــد بــه زنــدگــی کــه متوسط آن در ایــران
 74سال است  22سال باید مصرفکننده باشد و
با دریافت حقوق ناچیز بازنشستگی از اجتماع
دور و منزوی شود و عالوه بر مشکالت روحی و
روانــی که بــرای او بـهوجــود میآید صندوقهای
بازنشستگی نیز به طور متوسط  20سال وی و
دستکم  10سال بازماندگانش را تأمین کنند
در حــالــی کــه ســایــر کــشــورهــایــی کــه وضعیتی
م ــش ــاب ــه مـ ــا دارنـ ـ ـ ــد ،سـ ــن بــازنــشــســتــگــی را
تغییر دادهاند.
ایـ ــن م ــوض ــوع مــغــایــرتــی ب ــا ق ــان ــون حــمــایــت
از خــانــواده و جــوانــی جمعیت ن ــدارد ،امــا باید
ب ــا ب ــرن ــام ــه ری ـ ــزی و طــبــق نــظــر کــارشــنــاســان
انجام شود.

◾

◾اشتغال زنان
تأثیری در کاهش فرزندآوری آنها ندارد

ایــن دکــتــرای جامعهشناسی در پــاســخ بــه این
پرسش که با افزایش سن بازنشستگی سرانجام
اشــتــغــال جــوانــان پشت نــوبــت اســتــخــدام چه
خــواهــد شــد ،م ـیافــزایــد :همه مــا م ـیدانــیــم با
بازنشسته کردن افراد ،اشتغال ایجاد نمیشود
چرا که پس از انقالب با هدف اشتغالزایی برای
جوانان به دفعات شاهد کاهش سن بازنشستگی
بــودیــم امــا متأسفانه ایــن مهم تحقق نیافت.
در حــالــی کــه اف ــراد متخصص و تحصیلکرده
میتوانند در سنین بازنشستگی کارآفرین باشند
و ایجاد شغل کنند.
کاظمی پــور در خــصــوص تقابل ایــن قــانــون با
حمایت از ف ــرزن ــدآوری زن ــان شــاغــل میگوید:
قطعا ً خانمی کــه در ســن بازنشستگی باشد
نمیتواند فرزندآوری داشته باشد ،ضمن آنکه
ب ــراس ــاس پــژوه ـشهــای انــجــام ش ــده اشتغال
زن ــان مــوجــب کــاهــش ب ــاروری نــشــده اســت چرا
که میانگین بــاروری زنــان کشور به  1/7درصد
رســیــده اســت در حــالــی کــه اگــر اشــتــغــال مانع
فرزندآوری بود ،باید میانگین باروری زنان شاغل
کاهش مییافت.
بــرایــن اس ــاس اشــتــغــال زن ــان ارتــبــاطــی بــا شغل
آنها ندارد و بــاروری زنان غیرشاغل نیز کاهش
یافته اســت .باید بپذیریم اشتغال زنــان مانع
فرزندآوری آنها نشده بلکه سایر عوامل فرهنگی
و اجتماعی در شکلگیری این پدیده تأثیرگذار
بوده است.

