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افزایش حقوق بازنشستگان با اجرای طرح
همسان سازی

هدی هاشمی
خبرنگار
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ایــن چالــش هســتند .برهمیــن اســاس،
مهمتریــن دغدغــه کنونــی آنهــا اصالح
حقــوق بــا اجرای طــرح همسانســازی و
تحقق ماده  109قانون مدیریت خدمات
کشــوری اســت .وی دراین باره میافزاید:
بر اســاس ایــن مــاده قانونی ،حقــوق هر
بازنشسته با شــاغل همتراز خودش تنها
 15درصــد اختــاف دارد .تحقــق ایــن
اتفاق با توجه به وضعیت اقتصاد فعلی
کشــور بسیار بجاســت و زندگی بسیاری از
بازنشستههارانجاتمیدهد.میرزاخانی
مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق
بازنشستگی و بازنشستگان پیشنهاد داده
بودند که بــرای اجرای این طــرح  15هزار
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــود،
میگویــد :ایــن رقــم قــرار بــود در بودجه
ســال آینده پیشبینی شود که با توجه به
وضعیت دشوار اقتصادی با آن مخالفت
شــد و این رقم بــه  4هزار میلیــارد تومان
کاهشپیداکرد.
ابراهیم بصیرنیا ،رئیس هیأت مدیره
کانون بازنشســتگان اســتان کرمان نیز در
این بــاره به «ایــران» میگوید :براســاس
برنامــه ششــم توســعه کشــور مقرر شــد
دولتطی 4تا 5سالحقوقبازنشستگان
کشــوری را بــه ســطح حقوق و دســتمزد
شاغالن البته با تفاوت  15درصد برساند.
اما متأسفانه علی رغم تالشهای انجام
شــده در این راســتا طی ســه سال گذشته
نتیجه رضایت بخشــی حاصل نشد چرا
که معتقدم هیچ ضامن اجرایی مناسبی
در ایــن خصــوص وجــود نــدارد .وی در

ادامه بــا تأکید بر تأمین اعتبــار مورد نیاز
برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
در الیحــه بودجه  98میافزایــد :در حال
حاضر  95درصد بازنشســتگان کشــوری
کمتر از 3میلیون تومان حقوق میگیرند
به گونهای که در شرایط اقتصادی موجود
وضعیــت زندگــی ایــن افــراد بخصوص
بازنشستگان قبل از سال 86بسیار سخت
شده است .حمزه رستمی ،رئیس کانون
بازنشستگان استان فارس نیز در این باره
به«ایران»میگوید:همسانسازیحقوق
بازنشستگان طبق ماده  30قانون برنامه
ششم کشوری در سال 1395تصویب شد
و بــه تأیید شــورای نگهبان نیز رســید .اما
این قانون طی ســالهای گذشــته ناقص
اجرا شد.
وی در ادامــه میافزایــد :در طــی دو
سال گذشته هر سال 3400میلیارد تومان
برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری
و لشــکری در نظــر گرفتــه شــده اســت
امــا امســال در اقدامــی تعجــب برانگیز
 2000میلیــارد تومان بــرای این موضوع
درنظر گرفته شــده اســت .ایــن درحالی
اســت که براســاس بــرآورد کارشناســان
صندوق بازنشستگی برای اجرای درست
همسانسازی حداقل به 30هزار میلیارد
تومــان نیــاز اســت .هرچنــد با توجــه به
شــرایط موجود کشــور امکان اختصاص
این بودجه وجود ندارد اما میتوان گفت
با اختصــاص مبلغی در حــدود  15هزار
میلیارد تومان هم میتوان مشکالت این
گروه از جامعه را رفع کرد.

در حالیکه دانشآموزان در ایران حدود
 ۱۳هزار و  ۹۰۰ســاعت درس میگذرانند
این عدد در جهان کمتر از  ۹هزار ساعت
اســت .این آماریســت که معاون توسعه
مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و
پرورش اعالم کرده است .با مطرح شدن
این گــزارش منتقــدان تعلیــم و تربیت
دوباره موضوع بررســی نظــام آموزش و
پرورش را مطرح کردند .مخالفان نظام
آموزشــی بر ایــن باورند که حجــم باالی
کتابهای درسی ،عدم جذابیت محیط
مدرســه و کالس ،شــروع کالس درس
صبح زود ،آموزش در فضای پراسترس
و نبــود آمــوزش بــرای مهارتهــای
زندگی در مدارس کشــور موجب شده تا
دانشآموزان عالقه چندانی به حضور در
کالس درس نداشــته باشند و البته همه
این عوامل دســت به دســت هم داده تا
زنگ آخر مدرســه یکی از پرطرفدارترین
زنگها در مدارس باشــد .دانشآموزان
بــه جــای لــذت بــردن از دوران تحصیل
و یادگیــری مهارتهای زندگــی ناچارند
برای گرفتن مدرک تحصیلی کتابهای
درســی را فقط حفظ کنند .موضوعی که
مهــدی بهلولی فعال صنفــی معلمان
هــم بــه آن اشــاره میکنــد و بــا انتقــاد از
نظام آموزشی کشور به «ایران» میگوید:
کالسهــای درس بــرای دانشآمــوزان
ما اصــاً جذابیت ندارنــد .دانشآموزان
در ایــن کالسهــا به معلمــان میگویند
کــه ایــن مطالــب کارآیــی بــرای زندگــی
شخصیشــان ندارد.این درحالیســت که
دانشآمــوزان در دیگر کشــورها مفاهیم
آموزشی را بسیار دقیق یاد میگیرند آنها
زنگ شــنا ،ســینما ،محیط زیست ،تئاتر،
موســیقی و کالس کتابخانه و آزمایشگاه
دارنــد وقتــی در مدرســه میخواهنــد
مفاهیــم جامعه مدنــی و شــهروندی را
یاد بگیرند کار عملی انجام میدهند .اما
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دو سالی است که دولت به منظور ترمیم
و جبــران حقوق بازنشســتگان بــا اجرای
طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان
تــاش میکند تــا قدرت خرید این قشــر
از جامعــه را افزایش دهد .مطالبهای که
بازنشســتگان همچنان پیگیر آن هستند
و بــه اعتقــاد آنهــا و مســئوالن صنــدوق
بازنشســتگی نیازمنــد بودجــه  15هــزار
میلیــارد تومانی اســت .به احتمــال زیاد
بودجــه مــورد نیاز بــرای همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان ،طــی روزهــای
آینــده در صحــن علنی مجلس بــه رأی
گذاشــته خواهد شــد و بایــد منتظر ماند
و دیــد نماینــدگان در جهــت حمایت از
بازنشســتگان بودجه پیشــنهادی دولت
را آیا تصویــب خواهند کرد.البته پیش از
این محمد شــریعتمداری وزیــر تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی در جمع خبرنگاران
از اختصاص 4هزار میلیارد تومان بودجه
بــرای همسانســازی خبــرداده بــود و
مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری
نیز بــه عنــوان متولی امور بازنشســتگان
بــرای پیگیــری و تحقــق ایــن بودجــه به
اتفــاق کمیتــه پنــج گانــه بازنشســتگان
این خواســته را دنبــال کرده تــا از ابتدای
ســال آینده طرح همسانسازی با اعتبار
مناسبی به اجرا درآید.
فرامرزمیرزاخانیمقدم،رئیسکانون
بازنشستگان کشوری درتهران مهمترین
مطالبات بازنشستگان کشوری را توجه به
حقوق بازنشستهها میداند و به «ایران»
میگوید:درحالحاضرحداقلحقوقهر
بازنشســته یک میلیون و  200هزار تومان
اســت کــه با توجــه بــه شــرایط اقتصادی
موجود بسیار ناچیز و پایین است و کفاف
زندگــی آنهــا را نمیدهــد .بنابراین رشــد
حقوق بازنشســتهها طی ســالهای اخیر
بیشــتر کمی بــوده و نتوانســته بر اســاس
شرایط اقتصادی کشور به سطح مطلوبی
برســد .به گفته مقدم ،این وضعیت تنها
محدود به بازنشستگان کشوری نمیشود
و حتــی دیگــر بازنشســتهها نیــز درگیــر

دانش آموزان در ایران  ۱۳هزار و  ۹۰۰ساعت
درس می خوانند!

خرید خدمت سربازی منتفی شد

دانشآمــوزان ما در مــدارس هیچ کدام
از ایــن امکانــات را ندارند هر چه هســت
در کالس درس اتفــاق میافتــد و همین
موضــوع موجب شــده تــا دانشآمــوز از
مدرسه فراری باشد.
او بــه مــدارس محیط زیســت اشــاره
میکنــد و میگویــد :برخــی از مــدارس
غیرانتفاعیمثلمحیطزیستاقداماتی
بــرای مهــارت آمــوزی دانشآمــوزان
دارند البته ســبک مــدارس غیر دولتی با
دولتیها بســیار متفاوت است اما چقدر
از دانشآمــوزان تــوان مالــی دارند که در
ایــن مــدارس باشــند .بهلولی بــه حفظ
کردن کتابهای درســی اشــاره میکند و
میگوید :ســالهای سال اســت که درباره
حفظ شــدن کتابهای درسی میگوییم
امــا واقعــاً آیــا آمــوزش و پــرورش اقدام
مثبتی در جهت حل این مشــکل داشته
اســت؟حفظ کــردن کتابهــا موجــب
رقابتهــای ناســالم بیــن دانشآموزان
شده است در کنار این مقررات بسیار زیاد
در مدارس موجب شده تا دانشآموزان
در همــان ســاعتهایی کــه در مدرســه
هســتند اســترس داشــته باشــند .شــاید
بارزتریــن مســألهای کــه موجــب ایجــاد
استرس و اضطراب در بین دانشآموزان
میشود امتحانات نهایی سنگین در دوره
دبیرستان و همچنین پشت سر گذاشتن
سد کنکور باشد.
بــا ایــن حــال آنطــور کــه مســئوالن
آمــوزش و پــرورش میگوینــد اصــاح
ســاختار آمــوزش و پــرورش حمایــت

مجلس و شــورای عالی انقالب فرهنگی
را میخواهــد موضوعــی که علــی الهیار
ترکمــن به آن اشــاره میکنــد و میگوید:
شــورای عالی انقالب فرهنگی ،مجلس
و دیگــر نهادهــا بــر آمــوزش و پــرورش
نظــارت دارنــد .البته شــروع کار و اعمال
برخــی اصالحــات برعهــده ماســت اما
حمایت شــورای عالی انقــاب فرهنگی
را هم میخواهیم .ما با توزیع نامتعادل
منابع در آموزش و پرورش نیز مواجهیم.
نســبت توزیــع معلم بــه دانشآمــوز در
مناطــق مختلــف نامتــوازن اســت ،در
برخــی مناطق یک بــه  ۴۳اســت .یکجا
یــک بــه پنــج اســت و مدارســی بــا یــک
دانشآمــوز هــم داریــم .موضوعــی کــه
البتــه اســفندیار چهاربنــد مدیــر ســابق
وزارت آموزش و پرورش هم به آن اشاره
میکند و به «ایران» میگوید «:نظامهای
آموزشــی باید به نیارهای مختلف افراد
پاسخ دهد این نیازهای در حوزه اقتصاد
اســت .بخش دیگر هم فرهنگ عمومی
و مهارتهای شــهروندی افراد اســت.ما
دو نهــاد اصلی بــرای تصمیمگیــری در
نظــام آموزشــی داریــم مجلس شــورای
اســامی و شــورای انقالب فرهنگی باید
در ایــن زمینــه تصمیمگیری کننــد .این
وظیفه وزارت آموزش و پرورش نیســت.
شــورای عالی آموزش و پرورش ،شورای
انقــاب فرهنگــی و مجلــس شــورای
اســامی نهادهایی هستند که ساختارها
را تصویب میکنند و آمــوزش و پرورش
اجرامیکند».

بــا تصویــب بنــدی از الیحــه بودجــه  ۹۸دربــاره لــزوم
تســویه حســاب خریداران خدمت ســربازی مشــمول در
اخبــار
ســالجاری ،عمــاً خریــد خدمت ســربازی در ســال ۹۸
منتفی شــد .بــه گزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس در جلســه علنی نوبت
صبح روز گذشــته و در ادامه بررسی جزئیات بودجه  ۹۸در بخش درآمدی،
بندالحاقی  ۳تبصره  ۱۱را تصویب کردند .بر این اســاس دولت مکلف است
اقســاط جریمه غیبــت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان ســال
 ۱۳۹۷متقاضی پرداخت اقساطی این جریمهها بودهاند تا پایان سال ۱۳۹۸
وصول و به حساب خزانه واریز کند .افرادی که تا پایان سال  ۱۳۹۸نسبت به
تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه
عمومی اعزام میشــوند .در چند ســال گذشــته بندی در الیحه بودجه برای
تعیین شرایط خرید خدمت سربازی برای مشموالن غایب تصویب میشد
که امســال این بند از بودجه حذف شــد لذا پرونده خرید خدمت سربازی در
ســال  ۹۸بسته شد .در همین رابطه محمد جواد جمالی عضو هیأت رئیسه
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :با تصویب این بند
از الیحــه بودجــه عمالً در ســال آینده خریــد خدمت ســربازی نداریم و باید
مشموالن سال  ۹۷تا پایان سال  ۹۸تسویه حساب کنند.

حناچی :شهروندان برای استفاده بیشتر از خدمات
باید هزینه بپردازند

شــهردار تهران گفت :هر فردی در شــهر از خدمات بیشــتری اســتفاده کند،
بایــد هزینــه آن را بپردازد و البته معنایش این نیســت کــه بخواهیم از همه
مــردم هزینه باال دریافــت کنیم .پیروز حناچی به ایلنــا گفت :در مجلس دو
الیحــه داریم که اگر به تصویب برســد ،بخش عمــدهای از درآمدهای پایدار
بــرای شــهر تهــران تأمیــن میشــود .یکی از ایــن لوایــح ،الیحه منابــع مالی
پایــدار و دیگــری الیحــه مالیــات بــر ارزش افزوده اســت .وی گفــت :تأمین
درآمدهای پایدار یعنی اگر کســی از در شــهرداری برای دریافت پروانه وارد
نشــد ،شــهرداری از پس امور جاری خود برآید .شــهردار تهران در پاســخ به
این پرســش که شهرداری عالوه بر دریافت عوارض از مردم چه درآمدهای
پایــدار دیگری میتواند داشــته باشــد ،عنوان کرد :عــوارض ،مالیات محلی،
مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات خودرو و ...از جمله درآمدهای پایدار است
و همه درآمدهای شهری از همین جنس عوارض و مالیات است.

 90درصد حوادث شغلی برای مردان است

رئیس اداره میانســاالن وزارت بهداشــت ضمن اشــاره به برنامههای در
نظر گرفته شده برای سالمت مردان ،گفت ۹۰ :درصد حوادث شغلی برای
مردان اتفاق میافتد و  ۸۵درصد موارد ایدز نیز در مردان دیده میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر ربابه عالمه در نشست خبری هفته سالمت مردان
که در وزارت بهداشت برگزار شد ،با بیان اینکه عالوه بر آموزشهای ارتقای
ســامت برای مردان ،یک سری بســته خدمت نیز برایشان تدوین کردهایم،
گفت :بسته خدمتی مردان دارای سه جزء کنترل عوامل خطر و اصالح سبک
زندگی ،اصالح الگوی تغذیه و اصالح الگوی مصرف دخانیات است .در عین
حال در کنار این خدمات ،خدمات تن ســنجی نیز در مراکز بهداشــت انجام
میشــود و وضعیت فعالیت جســمانی افراد نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در این حوزهها مشاورهها به صورت کامالً علمی تبیین و ارائه میشود.

