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الیحه «تامین امنیت زنان» در انتظار نظر رییس قوهقضائیه
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره
به حذف حدود ۴٠ماده از الیحه «تامین امنیت زنان» تاکید کرد :این
موادبههیچدلیلیحذفنشدهاندمگراینکهتکراریبودهاند.
اشرفگرامیزادگاندرگفتوگوباایسنا،بابیاناینکهالیحهتأمین
امنیت زنان در برابر خشــونت از حدود سال  ٩٠در جریان بوده است،
افزود :در این سالها افراد زیادی روی این الیحه کار کرده و نظر دادهاند
ولیوقتیاینالیحهبهدولتیازدهمرسیدنکاتیداشتکهباهمکاری
چندتیمیکهباآنهامیکردیممنجربهاصالحاتیدرالیحهشد.
وی با اشــاره به اینکه آخرین اصالحات زمانی انجام شد که ما این
الیحه را به دولت دادیم ،اظهار کرد :این الیحه ابتدا  ۹۱ماده بود و علت
جامعه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

از برنام ه احیای دریاچه ارومیه
عقبهستیم

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ضمن
سفر به استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان
غربی از دریاچه ارومیه بازدید کرد و گفت :گرچه
فاصله زیادی با حجم نرمــال آب دریاچه ارومیه
وجــود دارد ،اما از نظر حفظ وســعت در وضعیت
خوبی قرار داریم .عیســی کالنتــری افزود :کمی
از برنام ه احیا عقب هســتیم اما اقداماتی همچون
حفاظت فیزیکی حوز ه اطراف دریاچه ،جلوگیری
از چرای دام و برداشت علوفه که از جمله اقدامات
ضروری در راستای تثبیت بستر دریاچه و احیاء به
شمار میآیند با جدیت در حال اجرا است.
معاون رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه دریاچه
ارومیه قابل احیاء اســت ،تصریح کرد :عزم ملی باید
برای احیای دریاچه وجود داشــته باشــد و جمیع
شرایطازجملهشرایطاعتباریاحیاءفراهمشود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی محیط زیست
(پام) ،کالنتری در پایان گفــت :با توجه به اهمیت
اکوسیستمدریاچهارومیهوتاکیدرئیسجمهوریبر
ضرورت احیاء دریاچهها و تاالبها ،برنامههای احیاء
دریاچهباجدیتدنبالمیشود.

خبرخوش دیوان عدالت برای
دریافتکنندگانبیمهبیکاری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل
وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به
دلیل تأخیر  ۴۵دقیقــه ای مقرری بگیران ،در ثبت
حضور و غیاب را ابطال کرد.
به دنبال شکایت شــاکی از وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور
و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل
و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشــتی که توسط اداره
کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر
گردیده و در مواد غیبت و تأخیر  ۴۵دقیقه ای منجر
به قطع مقرری بیمه بیــکاری خواهد گردید ،خارج
از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این
دستورالعملرامطرحکردهاست.
این گزارش حاکی اســت هیأت عمومی دیوان
عدالــت اداری پس از بحث و بررســی در این مورد،
دســتورالعمل یاد شــده را با این استدالل که قطع
مقرری بیمه بیکاری بیمه شده ،به علت عدم حضور
در اداره کار و تأخیــر در حضور ،خالف ماده  ۸قانون
بیمهبیکاریاستازتاریختصویبابطالکرد.

مرگ و میر مردان تهرانی
همچنان در صدر آمار

از  ۵۷۲۹۷واقعــه فوت ثبت شــده در اســتان
تهران ۳۲۱۲۳ ،نفر مــرد و  ۲۴۸۲۳نفر زن بودهاند
که از مهمترین دالیل فوت تهرانیها نیز میتوان به
بیماریهایقلبیوعروقیاشارهکرد.
بر اســاس آمارهای سازمان ثبتاحوال استان
تهران در ســال  ۱۳۹۶تعداد  ۵۷۲۹۷واقعه فوت
در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۲۱۲۳
واقعــه مربوط به فــوت مــردان و  ۲۴۸۲۳واقعه
مربوط به زنان بوده اســت .همچنین تعداد ۳۵۱
واقعه فوت نامشــخص نیز به ثبت رسیده است .از
طرفی بیشــترین نرخ فوتهای ثبت شده مربوط
به شهرســتان تهران با  ۵.۴۲درصد و کمترین آن
مربوط به کهریزک با  ۰.۱۶درصد بوده است.
در سال  ۹۶از مجموع  ۵۴۷۹۶واقعه فوت جاری
ثبت شــده از تعداد کل فوتیهای اســتان۴۵.۸۴ ،
درصد از فوتی ها در گروه سنی بیشتر از  ۷۵سال به
ثبت رسیده که بیشترین درصد از فوت جاری ثبت
شده در این گروه ســنی قرار دارد .همچنین در این
گروه ســنی ،تعداد فوت شدگان  ۴۹.۹۱درصد مرد
و ۵۰.۰۹درصد زن راشــامل می شــوند .کمترین
درصد فوت جاری هم مربوط به گروه ســنی  ۱۰تا
 ۱۴ســال با حدود  ۰.۳۷درصد است.براساس این
گزارش ،تعداد  ۵۴۷۹۶واقعه فوت جاری در سال ۹۶
در استان تهران به ثبت رسیده است که تعداد فوت
جاری ثبت شده در نقاط شهری برابر با ۵۴۵۶۰واقعه
ی جاری ثبت شده در نقاط روستایی
وتعداد فوتها 
برابر با۲۳۶واقعه است .از طرفی تعداد فوتهای ثبت
شــده مردان  ۳۱۰۵۵مورد و تعداد فوتهای ثبت
شده زنان برابر با  ۲۳۷۴۱نفر است که نسبت جنسی
فوت جاری در اســتان برابر با  ۱۳۰است.همچنین
بیش از  ۵۰هزار واقعه فوت در ســال  ۹۶در استان
تهران ثبت شده که از این تعداد دالیل فوت۲۵۶۱۴
نفر با سهم درصدی ۴۴.۷۰بر اثر بیماری های قلبی و
عروقی بوده است.بعد از آن نیز بیماریهای دستگاه
تنفسیباسهمدرصدی۱۴.۱۹وبیماریهایعفونی
و انگلی با ســهم درصدی ۹.۹۳جایگاه دوم و ســوم
عوامل فوت تهرانی ها را به خود اختصاص داده است.

آن هم این بود که در طی سالها هیچ کاهشی در آن اتفاق نیفتاده بود.
وقتی الیحه به دولت رفت و بعضــی از موارد آن به دلیل اصالح قانون
مجازات اســامی و آیین دادرسی مدنی در ســال ۹۲و ۹۴که موارد
مشابه زیادی با این الیحه داشت ،اصالح شد.
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره
به اینکه این موارد در جلساتی که در قوه قضاییه داشتیم اصالح شده
اســت ،تصریح کرد :وقتی این الیحه از دولت آمد ،چون جنبه جرم و
مجازاتداشت،بایدبراساسقانون،قضاییمیشد،وبههمیندلیلما
واردقوهقضاییهشدیم.
ویبابیاناینکهچونابتداقرارشدآنچهکهباقانونمجازاتیاآیین

دادرسی کیفری همپوشانی دارد را حذف کنیم ،ابتدا این موارد مشابه
را از الیحه خارج کردیم ،اظهار کرد :بنابراین ۴۰ماده حذف شده از این
الیحه به دلیل تکراری بودن با اصالحات قانونگذار در این مدت همراه
بودهکهامریطبیعیاست.
گرامیزادگان با اشــاره به اینکه حســن نیت قوه قضاییه درآن ۶
ماه باعث شد تا روند رســیدگی به الیحه تسریع شده و هرچه زودتر
نهایی شود ،تصریح کرد :در حال حاضر این الیحه در دست رئیس قوه
قضاییه ،صادق الریجانی قرار دارد و ایشان هم قرار است این الیحه را
نگاهکنندونظربدهند.
وی با اشــاره به ســخنان زهراآیت اللهی رئیس شورای فرهنگی

و اجتماعی زنان شــورای انقالب فرهنگی در مورد حذف برخی مواد
الیحه تامین امنیت زنان نیــز توضیح داد :فکر می کنم صحبتهای
خانم آیت اللهی اشتباه برداشت شــده است ،چرا که وی بعد از اینکه
کار الیحه تمام شد در جلسهای که جهت اطالع دعوت شده بودند از
مواد الیحه با خبر شــدند .در واقع قوه قضاییه به بعضی از خواهران ما
که نگران این الیحه بودند خبر داد و از آنها دعوت کرد تا در این جلسه
حاضر شــوند تا به آنها توضیح دهد که این الیحه به تحکیم خانواده
کمک می کند .در واقع قوه قضاییه یک جلســهای ترتیب داد که این
عزیزان از الیحه مطلع شــوند و خانم آیت اللهی در آن جلسه مطلع
شدند که قانون به چه صورت است.
این حقوقدان با بیان اینکه این مواد به هیچ دلیلی حذف نشدهاند
مگر اینکه تکراری بودهاند ،افزود :این الیحه بعد از خروج از قوه قضاییه
ورفتنبهمجلسبالفاصلهدرسایتمجلسقابلدسترسیاست.

رئیس مرکز برنامهریزی آموزش و پرورش اعالم کرد:

ی آموزش و پرورش
 ۳۵۰هزار بازنشسته چالش جد 

رئیسمرکزبرنامهریزی،منابعانسانیو
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش
گفت :تا سال  ۱۴۰۱حدود  ۳۵۰هزار نفر از
آموزشوپرورشبازنشستهخواهندشد.
نشست تخصصی ســاماندهی نیروی
انســانی شهرستانهای اســتان تهران با
حضور رئیس مرکز برنامــه ریزی ،منابع
انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش
و پرورش ،معــاون طــرح و برنامه مرکز
برنامهریزی ،مدیــرکل آموزش وپرورش
شهرســتانهای اســتان تهران ،شورای
معاونیــن اداره کل آمــوزش و پــرورش
شهرســتانهای اســتان تهران و روسای
مناطق  ۲۱گانه شهرســتانهای استان
تهراندرکهریزکبرگزارشد.
اســفندیار چهاربنــد رئیــس مرکز
برنامهریــزی ،منابــع انســانی و فناوری
اطالعــات وزارت آموزش و پرورش در این
نشستاظهارداشت:مدرسهوبرنامهدرس
ملی اصلی ترین وظیفه آموزش و پرورش
است و در تامین و تخصیص منابع به ویژه
نیروی انسانی باید مدرسه در اولویت اول
آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بدون این که منابع
جدید در اختیار داشــته باشــیم نباید به
توسعه واحدهای سازمانی بپردازیم ،تاکید
کرد :نیروی انسانی که در مدرسه مورد نیاز
است به هیچ وجه نباید در بخشهای دیگر

تخصیص داده شود .طبق اصل  ۳۳قانون
اساسی اولویت اول و وظیفه اصلی آموزش
و پرورش توجه به مدرســه است و به هیچ
وجه نباید نیروی انسانی که برای مدرسه
جذب و تربیت شــدهاند به سایر واحدهای

ســازمانی تخصیــص داده شــود.رئیس
مرکز برنامهریزی ،منابع انسانی و فناوری
اطالعات وزارت آموزش و پرورش استفاده
از منابع مدرسه در بخشهای دیگر را سوء
مدیریت دانست و ادامه داد :ما باید تعریف

مان را از مدرســه محوری در عمل محقق
کرده و با اصالح روشهــا به اهداف اصلی
تعلیم و تربیت نزدیک شــویم.چهاربند با
اشــاره به اینکه در شهرستانهای استان
تهران به دلیل افزایش جمعیت نســبت
به اســتانهای دیگر از مشکالت بیشتری
برخورداریم ،تاکید کرد :مدیریت صحیح
منابع و توجه به شهرســتانهای اســتان
تهران و برخی استانهای دیگر که شرایط
مشابه دارند باید به شکل جدیتری صورت
گیرد تا این اســتانها که از شرایط خاص
برخوردارندباچالشجدیروبرونشوند.
رئیس مرکز برنامه ریزی ،منابع انسانی
و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش
با تاکید بر اینکه برنامه نیروی انسانی یک
برنامه میان مدت است و حداقل برای یک
دوره  ۱۰ساله باید پیش بینیهای الزم در
این زمینه صورت گیرد ،یادآور شد :تا سال
 ۱۴۰۱حدود  ۳۵۰هزار نفــر از آموزش و
پرورش بازنشسته خواهند شد که باید از
هم اکنون پیشبینیهــای الزم را صورت
داد تا با مشــکل بحران منابع انســانی در
آیندهنزدیکروبرونشویم.

هشدار نسبت به آزارجنسیکودکان در خانواده

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نسبت به آزار جنسی
کودکان در خانواده هشدار داد و گفت :متاسفانه بدترین و دردناکترین
مسئله این است که دختران و حتی پسرانی هستند که در خانوادهها مورد
آزارجنسیقرارمیگیرند.
براساس آمار بیشــترین موارد کودکآزاری یعنی  ۴۲درصد توسط
افراد خانــواده رخ میدهد و حدود  ۳۹درصد از کــودک آزاریها نیز در
محیطی خارج از خانواده رقم خوردهاست؛ یعنی عامل حدود ۴۲درصد از
کودکآزاریها والدین و اعضای اصلی خانواده است.
طیبه سیاوشی (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی) در
گفتوگو با ایلنا در این رابطه گفت :مساله مهم ،والیت مطلقه پدر و جد
پدری اســت که بر مبنای فرهنگ و عرف در جامعه وجود دارد و به هیچ
وجه نیز حذفشدنی نیست.
وی با اشاره به بررســی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح
کرد :در بررســی این الیحه با ماده قانونی که به ســازمان بهزیستی این
اجازه را میداد ،درصورتیکه بچه آزار دیده باشد ،در حمایت این سازمان
قرار بگیرد مخالفت شد و اعضا معتقد بودند پدر و مادر بد بهتر از سازمان
بهزیستی است! سیاوشی تاکید کرد که هنوز چتر حمایتی در کشور ما
به آن شدت نیســت که بتواند این بچهها را تحتحمایت خود به شکل
مناسبقراربدهدوبهرغمتالشهاییکهسازمانبهزیستیکردهاست؛اما
متاسفانه بهدلیل نبود امکانات الزم نتوانست این جمعیت از کودکان را که
اکنون مشکل دارند؛ تحتپوشش قرار بدهد چه برسد به اینکه این قانون
نیزبهتصویببرسد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه گفت :اگر الیحه حمایت از
حقوق کودک و نوجوان به تصویب برسد؛ میتوان این را انتظار داشت که
اگر بچهای مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفت یک یا دو ماه از خانواده
عوارض جدید برای ســیگار پس از تایید مجمع
تشــخیص مصلحت نظام نهایی شد تا معادل درآمد
حاصل از اجــرای آن به کاهش مصــرف دخانیات،
پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن ،بازتوانی
و درمان عوارض حاصل از مصرف و توســعه ورزش
اختصاص یابد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظــارت بر دخانیات
کشــور  -در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به اینکه در
بند (م) تبصره ( )۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۷عوارض
جدیدی برای ســیگار وضع شده است که شامل ۷۵
ریال برای هر نخ سیگار با نشــان ایرانی ۱۵۰ ،ریال
برای هرنخ تولید مشــترک ۲۵۰ ،ریال برای هر نخ
تولید داخل با نشان بین المللی و  ۶۰۰ریال برای هر
نخ سیگار وارداتی به عنوان عوارض وضع شده است،
بیان کرد :این عوارض در الیحه بودجه دولت وجود
نداشت و عوارض یاد شده در مجلس شورای اسالمی
به الیحه دولت اضافه و در نهایت پس از تایید مجمع
تشــخیص مصلحت نظام عوارض جدید نهایی شده
است.
ت و برگشــت افزایش قیمت ســیگار
موضوع رف 
در نهایت با تعدیل افزایش قیمت سیگارهای تولید
داخل و افزایش بیشــتر عوارض سیگارهای وارداتی
همراه شد تا پرونده میزان قیمت محصوالت دخانی
در ســال  ۱۳۹۷بسته به نظر برســد .موضعی که به
تازگی با تصمیم گیری نهایی توسط مجمع تشخیص
مصلحت نظام موجب شد تا قیمت هر نخ سیگار طی
سال جاری از  ۶۷.۵تا  ۳۶۰تومان قطعی شود.
در متــن بنــد (م) تبصره (  ) ۶آمده اســت که از
ابتدای ســال  ۱۳۹۷به قیمت خرده فروشی هر نخ
سیگار تولید داخل با نشــان ایرانی  ۷۵ریال ،تولید

گرفته شود .مساله این اســت که در کشور اصطالح چهاردیواری وجود
دارد؛ به طور مثال بچهها در خانه ضرب و شتم میشوند و حتی مورد آزار
پدری که معتاد به شیشه است قرار میگیرند ،ولی کسی ورود نمیکند به
این دلیل که میگویند پدر و مادرش هستند.
سیاوشی تاکید میکند که به هر حال هنوز آن زیرساختهایی را که
برای اجرایی شدن قوانین در رابطه با کودکان الزم است وجود ندارد؛ اما در
هر صورت این قوانین ب ه تصویب خواهد رسید؛ اما با امکانات و فرصتها
فاصلهداریم.
وی با بیان اینکه امیدواریم قانون بتواند در این زمینه راهگشــا باشد،
گفت :شــاید تا حدودی با نظارتی که طی همین مــدت کوتاه در آینده
خواهیم داشت ،بتوانیم یک سری مسائل را حل و فصل کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به الیحه حمایت از حقوق
کودکان و نوجوانان بیان داشــت :در ماده  ۹الیحه حمایت از کودکان و
نوجوانان بهطور مفصل اما کلی در مورد اینکه چنانچه پدر و مادر نسبت به
فرزندشان دچار بزه شوند ،جرم انگاری شده است و به طور مثال در مورد
اینکه بچه تا چه حدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ،درصدها تعیین شده
است و همچنین در رابطه با اینکه بچه اگر دچار مشکل عضو بشود و پدر
این بزه را انجام داده باشد نیز جرمانگاری شده و متناسب با آن سه یا شش
ماه یاحتی یک سال نیز مجازات درنظر گرفته شده است .وی خاطرنشان
کرد :برخی نمایندگان با این هم مخالفت میکنند و این مساله را مطرح
میکنند که اغلب کودک آزاریها در خانوادههای فقیر رخ میدهد و این
پدران اگر یک سال به زندان بروند خانواده محرومتر و فقیرتر میشوند.
وی در ادامه گفت :متاسفانه بدترین و دردناکترین قسمت این است
که دختران و حتی پسرانی هستند که در خانوادهها مورد آزار جنسی قرار
میگیرند ،در واقع وقتی شما میخواهید ،این کودکان را تحتحمایت

اخبار

رایزنی برای افزایش مستمری
بازنشستگان

مهر  :رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین
اجتماعی با اشاره به اینکه طبق ماده  ۹۶قانون
تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان باید با
توجه به هزینه های زندگی اضافه شود ،گفت:
در حال پیگیری آن هستیم.
علی اصغر بیــات در مــورد افزایش میزان
مستمری ســال  ۹۷افزود :دو ماده قانونی در
این خصوص وجود دارد ماده  ۴۱و  ۱۱۱تامین
اجتماعی که براساس آنها شورای عالی کار هر
عددی را برای کارگــران حداقل بگیر تصویب
کند به دســتمزد حداقل بگیران نیز اضافه می
شود که این میزان در ســال  ۱۹.۵ ، ۹۷درصد
است.
وی اظهار داشــت :همچنین ماده  ۹۶قانون
تامیــن اجتماعی این ســازمان را مکلف کرده
که میزان تمامی مستمری های بازنشستگان،
از کارافتــادگان کلــی و مجموع مســتمری
بازماندگان را در فواصــل زمانی که حداکثر از
سالی یک بار کمتر نباشــد با توجه به افزایش
هزینه های زندگــی با تصویب هیات وزیران به
همان نسبت افزایش دهد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری
بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد :این
افزایش مســتمری با پیگیریهای کانون عالی و
پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر
کار به هیات وزیران ارسال می شود و هم اکنون
در حال پیگیــری و رایزنی برای افزایش حقوق
امسال بازنشستگان هستیم.
بیات با اشــاره بــه اینکه موضــوع افزایش
حقوق در حال حاضر ســوال تعــداد زیادی از
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین
اجتماعی اســت  ،گفت :هر روز شاهد مراجعه
تعداد زیادی از بازنشستگان به دفاتر کانون در
استانهای مختلف هستیم که در مورد افزایش
حقوق خود ســوال و درخواســت می کنند به
عنــوان نماینده این قشــر در جهــت افزایش
مســتمریها تالش و پیگیری های الزم را انجام
دهیم.
وی تعــداد بازنشســتگان اصلــی و تبعی
سازمان را حدود  ۶میلیون نفر دانست و گفت:
در حال حاضر حقوق بازنشستگان کفاف هزینه
های زندگی آنها را نمی دهد و همین امر باعث
شده با مشکالت زیادی دست به گریبان شوند
کــه امیدواریم حداقل بتوانیم بــا پیگیریهای
الزم گامی در جهت افزایــش حقوق این افراد
برداریم.

افراد دارای کارت معافیت
سربازی مشمول بیمه پردازی
اختیارینمیشوند

قرار بدهید و پدر ،مادر و یا حتی اقوامی که به این بچه آزار رســاندند را از
اینها دور کنید؛ از امکانات حمایتی الزم برخوردار نیستید.
سیاوشی با ابراز امیدواری از اینکه نقش پررنگتری در الیحه حمایت
از کودکان و نوجوانان به  NGOها داده شود ،گفت NGO :ها میتوانند
در دادگاهها بهعنوان شاهد حضور داشته باشند ،این یک پیشرفت بزرگی
است ،اما باید نقش پررنگتری را به  NGOها بدهند ،چون خود سازمان
بهزیستی هم آنها را ب ه عنوان شرکای اجتماعیاش پذیرفته است و این
یک گام اساسی رو به جلو است.
وی در ادامه گفت :ســازمان بهزیســتی بهتنهایی نمیتواند؛ فضای
وسیعی را که دچار آسیبهای اجتماعی از خشونت علیه زنان تا خشونت
علیه کودکان اســت را مدیریت کند و واقعا نیازمند این اســت که این
تشکلهای مردمنهاد را در کنار خود داشته باشند که بتواند به کودکان و
زنان کمک کنند .در بسیاری از پنلها ،همایشها و سمینارهایی هم که
برگزار شد ،سازمان بهزیستی و NGOها با هم حضور داشتند و این یعنی
نقش آنها در کنار هم پذیرفته شده است.

سیگار گران شد

افزایشقیمتدرجیب ۳وزارتخانه

مشترک  ۱۵۰ریال ،تولید داخل با نشان بین المللی
 ۲۵۰ریــال و وارداتی  ۶۰۰ریال بــه عنوان عوارض
اضافه می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ
مزبــور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حســب
مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف
 ۱۶۰۱۹۰این قانون واریز کند.عادل درآمد حاصل از
اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی
نزد خزانهداری کل کشــور ،طی ردیف های شماره
 ۱۲۸۵۰۰ ،۱۲۷۵۰۰و  ۱۲۹۰۰۰در جهت کاهش
مصرف دخانیات ،پیشــگیری و درمان بیماریهای
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ناشــی از آن ،بازتوانــی و درمان عــوارض حاصل از
مصرف و توســعه ورزش ،در اختیار وزارتخانههای
ورزش و جوانــان بــه میزان  ۳۰درصــد ،آموزش و
پرورش به میــزان  ۲۰درصد و بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی به میزان  ۵۰درصد قرار میگیرد.
گفتنــی اســت پــس از اضافــه شــدن بنــد
جنجالبرانگیــز الحاقــی  ۷بــه تبصــره  ۶الیحه
بودجه توسط مجلس شــورای اسالمی درخصوص
اخــذ عوارض ســیگار که منجر بــه افزایش قیمت
خردهفروشــی هر نخ ســیگار تولید داخل و سیگار
وارداتی از ابتدای ســال  ۱۳۹۷میشــود بازار این

محصول در اواخر ســال  ۱۳۹۶دچار آشــفتگی در
زمینه قیمت فروش شد.
با خبر افزایش قیمت ســیگار در سال  ۱۳۹۷که
از اواخر سال گذشــته با توجه به الیحه بودجه سال
 ۱۳۹۷مطرح شد ،شاهد افزایش قیمت این محصول
توسط توزیعکنندهها بودیم .محصوالتی که قیمت
درج شده روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول
همخوانی نداشت و به طور مثال هر پاکت سیگاری
که  ۳۰۰۰تومان روی آن قیمت درج شده با قیمتی
بین  ۳۵۰۰تا  ۴۰۰۰تومان به فروش میرسید!
ســیگار جــزو کاالهایی اســت که مشــمول
قیمتگذاری نمیشــود ،اما ســتاد تنظیم بازار در
بهمن ماه ســال  ۱۳۹۶اعالم کرد که هیچ کاالیی تا
پایان فروردینماه سال  ۱۳۹۷نباید افزایش قیمتی
داشته باشــد.افزایش قیمت ســیگار در اواخر سال
 ۱۳۹۶توســط توزیعکنندهها کلید خــورد و آنها
با احتکار این محصول دخانی موجب آشــفتگی در
بازار قیمت سیگار شــدند .احتکار توزیعکنندگان
موجب شد تا عرضه سیگار در سطح بازار کاهش یابد
و همین مساله موجب گرانی شود .پس از آن با توجه
به اینکه تعادل بازار به هم خورده بود تولیدکنندگان
تصمیم گرفتند تا قیمتها را افزایش دهند تا شاید
عرضهکننــدگان از احتکار خودداری کنند و مجددا
تعادل به بازار بازگردد؛ مســالهای کــه تا حدودی
تاثیرگذار بود اما نتوانســت موجــب جلوگیری از
افزایش قیمت سیگار شود.
موضوعی که احتکارکنندگان ســیگار به آن فکر
میکردند ،عدم فروش کارتونهای سیگار خریداری
شده از تولیدکنندگان بود تا با آغاز سال  ۱۳۹۷سود
دوبرابری را به علت افزایش قیمتها به جیب بزنند.

مدیرکل امورفنی بیمه شــدگان سازمان
تأمین اجتماعی با بیان اینکه دارندگان کارت
پایــان خدمت میتوانند بــرای بیمه پردازی
اختیاری اقدام کنند ،گفت :افراد دارای کارت
معافیت ،مشــمول بیمه پــردازی اختیاری
نمیشوند.
منصور آتشی با حضور در برنامه روی خط
خبر شــبکه خبر ،ضمن بیان این خبر اظهار
داشــت :مادهای در قانون تأمیــن اجتماعی
وجود دارد مبنی بــر اینکه افرادی که خدمت
ســربازی را انجام داده اند ،میتوانند ســابقه
خدمت سربازی را به عنوان سابقه قابل قبول
برای بیمه محاســبه کنند .از اینرو افراد دارای
کارت معافیت ،مشمول این قانون نمی باشند.
وی افزود :با توجه بــه قانون اصالح تبصره
مــاده  ١٤قانون کار و قانون استفســاریه آن،
مدت خدمت نظام وظیفه مشــمولین قانون
تأمین اجتماعــی به عنوان ســابقه خدمتی
پذیرفته می شــود و دارنــدگان کارت پایان
خدمت که متقاضی بیمه اختیاری هســتند،
می توانند نســبت به ادامه بیمه پردازی خود
اقدام کنند.
آتشــی افزود :متقاضیان ادامه بیمه به طور
اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه
به هریک از شعب تأمین اجتماعی و ارائه مدارک
شناسایی معتبر از جمله شناسنامه ،کارت ملی و
گواهی کارت پایان خدمت ،با احراز سایر شرایط
مقرر ،نسبت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد
بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه
متعلقه ،تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی
قرارگیرند.
مدیــرکل امورفنی بیمه شــدگان تأمین
اجتماعی اظهار داشــت :این افراد مانند بیمه
شــدگان عادی مــی تواننــد از حمایت های
کوتاه مدت و بلند مدت نظیر بازنشســتگی،
ازکارافتادگی ،فوت و خدمــات درمانی بهره
مند شوند.
وی ادامه داد :حداکثر سن برای متقاضیان
بیمه اختیاری ٥٠ ،ســال تمام است و چنانچه
فردی مازاد بر  ٥٠ســال سن داشــته باشد،
متناسب با آن ،باید دارای سابقه قبلی باشد.
آتشــی درخصوص واریز حــق بیمه ،بیمه
شــدگان اختیاری گفت :افراد میتوانند طبق
قرارداد منعقد شــده ،حق بیمه هرماه را ،تا دو
ماه بعد پرداخت کنند و چنانچه در موعد مقرر
از آخرین قــرارداد پرداخت نشــود ،به منزله
انصــراف آن شــخص از ادامه بیمــه پردازی
تلقیمی شود.

