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آزادی 9هزار زندانی طی
 13سال با کمک ستاد دیه تهران

از ابتدای ســال  83تا پایان سال گذشته9 ،
هزار نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان تهران
با کمک نمایندگی ســتاد دیه و نیکوکاران آزاد
شدهاند.
به گزارش روابط عمومی ســتاد دیه استان
تهران ،منوچهر رحمانی با اعالم این خبر اظهار
داشــت :طی ســالهای  1383تا پایان ســال
گذشــته 9 ،هزار نفر از زندانیــان نیازمند جرام
غیرعمد اســتان که در کل  608میلیارد و 590
میلیون و  928هزار و  724تومان بدهی داشته
یا به پرداخت دیه محکوم شــده بودند ،توسط
نمایندگی ســتاد دیه و نیکوکاران تهرانی آزاد
شدهاند.
مدیر ستاد دیه استان تهران افزود :زندانیانی
که نیازمند و معسر بوده و مرتکب جرم غیرعمد
مانند تصادف ،حوادث ناشی از کار یا بدهی های
غیر کالهبرداری داشته و نیز سابقه سوء نداشته
باشند ،با درخواست خود میتوانند از کمکهای
نمایندگیبرخوردارشوند.

امروز ،آخرین مهلت ثبت نام
ترم تابستان دانشگاه آزاد

مهلت ثبت نام در ترم تابســتانی دانشــگاه
آزاد اسالمی امروز (پنجشنبه  ۲۱تیرماه) پایان
مییابد.
کالسهای درس ترم تابستانی دانشگاه آزاد
از  ۲۳تیرماه آغاز میشــود و تا یکم شهریورماه
ادامه دارد .امتحانات ترم تابستانی این دانشگاه
نیز ۴تا ۱۰شهریورماه برگزار خواهد شد.
بنا بر اعــام معاون آموزشــی و تحصیالت
تکمیلی دانشــگاه آزاد اسالمی ،مقرر شده دوره
تابســتان در صورت امکان در یکــی از واحدها
یا مرکز هر اســتان برگزار شود تا ضمن تجمیع
دانشــجویان و به حــد نصاب رســیدن تعداد
دانشجویان در هر کالس ،کاهش هزینهها را نیز
به همراه داشته باشد.
دانشــجویانی که  ۱۰واحد درسی باقیمانده
دارند ،میتوانند تا این ســقف نسبت به انتخاب
واحد دوره تابســتان اقدام کننــد و اخذ دروس
وصیتنامه حضرت امام خمینی(ره) و روخوانی
قرآن کریم عالوه بر  ۸واحد ،بالمانع است.
دانشجویان سایر دانشــگاهها نیز میتوانند
بــرای گذراندن دوره تابســتان دانشــگاه آزاد
اسالمی با پرداخت شهریه در این ترم تحصیلی
تنامکنند.
ثب 
به گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه آزاد
اسالمی،زمانبرگزاریامتحاناتنیزازیکشنبه۴
شهریور تا شنبه ۱۰شهریور خواهد بود.

جمعآوری مدارس کپری،
خشتی و گلی تا پایان امسال

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس کشــور گفت :با تحویل ۷۰۰۰
کالس درس به آموزش و پــرورش ،حدود یک
میلیــون متر مربع به فضای آموزشــی مدارس
کشور افزوده خواهد شد.
داریوش ورناصری اظهار کرد :از سیاستهای
اصلی سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
تحویــل حداکثــری کالسها و مــدارس به
منظور بهرهبــرداری دانشآموزان ،به خصوص
استانهایی است که از ســرانه فضای آموزشی
کمتری برخوردار هستند.وی افزود :یک هزار و
 ۶۰۰پــروژه در قالب هفت هزار کالس درس در
حال آماده شدن و تجهیز هستند که امید است
تا آغاز سال تحصیلی جدید ،به آموزش و پرورش
مناطقمختلفکشورتحویلدادهشوند.
ورناصری ادامه داد :بــا تحویل این پروژهها،
حدود یک میلیون متر مربع به فضای آموزشی
مدارس کشور افزوده خواهد شد.
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس گفت :یکی از موضوعات اساسی
که به جد توســط ســازمان پیگیری میشود،
مدرسه سبز است که تمامی ادارات کل سراسر
کشور به این موضوع اهتمام دارند و در حال تالش
هستند تا مدارســی که تحویل داده میشوند
بر اساس شــاخصهای مدرسه ســبز از جمله
بهینهسازی مصرف انرژی و صرفهجویی در این
زمینهطراحیهاصورتگیرد.
وی ادامه داد :امید اســت در سالهای آینده
تمام مدارس کشور به مدرسه سبز تبدیل شوند و
دانشآموزان بتوانند از فضاهای آموزشی شاداب،
ایمنومناسباستفادهکنند.
ورناصری در ادامه با اشاره به اینکه در برخی از
استانها مدارس کپری ،خشتی ،گلی و کانکسی
وجود دارد ،بیان کــرد :یکی از برنامههای اصلی
ســازمان جمعآوری آن مدارس در سال جاری
اســت که در این زمینه بــرای جمعآوری آنها
اعتبار الزم به استانها ابالغ شده است و تاکنون
اقداماتی صورت گرفته که امید اســت بتوان تا
پایان سال جاری این مدارس را جمعآوری کرد.
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 40هزار پزشک عمومی در رشته خود فعالیت نمیکنند
رئیس انجمن پزشــکان عمومی ایران با اشاره به اینکه از 80
هزار نفر پزشک عمومی  40هزار نفر به کارهای دیگر میپردازند
و فعالیت حرفهای نمیکنند ،گفت :این مســاله سبب شده که
پزشــکان عمومی به ســمت موضوعات زیبایی ،ترک اعتیاد و
طبکار روند.
عباس کامیابی در نخســتین نشست از مجموعه نشستهای
موضوعی نظام سالمت ،اظهار داشت :برخی از دوستان و همکاران
پزشکفضاهایبینابینیرابهفضاهایعمومیبستمیدهندواین
مسالهسببشدهکهبهسیاهنماییدرجامعهپزشکیدامنزدهشود

و گاهی در فضای مجازی موضوعاتی مطرح میشود که با واقعیت
متفاوت بوده و نیاز اســت از طریق برگزاری سلسله نشستها این
واقعیتهامطرحشود.
وی افزود :پزشکان عمومی نقش مهمی در سالمت داشته ولی به
اینقشرازجامعهدرحوزهسالمتچندانتوجهنشدهاست.ازطرفی
تخصصگرایی در کشور فعالیت پزشکان عمومی را محدود کرده و
حیطهصالحیتپزشکانعمومیدرحالتهدیداست.
کامیابی با بیان اینکه تکثر رشتههای تخصصی و فوقتخصصی
در کشــور داریم عنوان کرد :در تشکیالت ستادی با محدودیت

مواجه هســتیم و از طرفی امــروزه اقــام و داروها همچنین
آزمایشهایی که یک پزشــک عمومی میتواند تجویز کند در
حال محدود شدن است.
رئیــس انجمــن پزشــکان عمومی ایــران اعالم کــرد :از
 80هزار نفر پزشــک عمومــی  40هزار نفر از آنهــا به کارهای
دیگــر میپردازند و کار حرفهای نمیکننــد .این در حالی بوده
که چرخه پرشتاب تربیت پزشــک را شاهد هستیم .همچنین
بسیاری از پزشــکان عمومی برای تامین معیشت خود به سراغ
موضوعات زیبایی،ترک اعتیاد و طب کار رفته که این مســاله
باید مدنظر قرار گیرد.
وی ضمن انتقاد از بخشنامههای محدود کننده گفت :برخی
از سیاســتها با اجرا متفاوت بوده و رفع این مشــکالت امری
ضروری است.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه قدرت خرید
پزشــکان عمومی به اندازه عموم مردم کاهش یافته است ،گفت:
پزشکان عمومی در مقایسه با سایر جامعه پزشکی نیز درآمد آنها
طوری بوده که گاهی تا ســه برابر اختالف اســت و هیچ جای دنیا
چنیننیست.
وی عنوان کرد :با اجرای طرح تحول اختالف درآمد پزشــکان
متخصص و عمومی بیشتر شد و پزشــکان عمومی در این زمینه
نصیبوبهرهاینداشتند.
کامیابی یادآور شــد :در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی
نیز حضور نداریم و حتی ســند توانمند سازی پزشکان عمومی
تهیه شــد ولی ما از آن بیبهره هســتیم که امیدواریم اقدامات
الزم و ضروری در این زمینه لحاظ شــود و شاهد رفع مشکالت
پزشکان عمومی باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط سخت پیش رو:

برای مواجهه با تحریم ها باید تعارفات را کنار بگذاریم

وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزه دارو و تجهیزات
پزشکی مورد توجه و تاکید رییس جمهور کشورمان
قرار دارد ،تصریح کرد :ســتاد تدابیر ویژه برای تامین
دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم برنامههایی
دارد ،درعیــن حال امیدواریم بتوانیم از ســوی بانک
مرکزی و ســایر بانکهای عامل ،حمایتهای کافی
را دریافت کنیم تــا بخش دارو و تجهیزات با کمترین
آسیب روبرو شود.
سیدحسن هاشمی در حاشــیه افتتاح مرکز پرتو
درمانی باران خرم آباد با اشــاره به افتتاح بیمارستان
اعصاب و روان مهر خرمآباد گفت :ساخت بیمارستان
 ٦٤تختخوابی ویژه بیمــاران اعصاب و روان مهر خرم
آباد از ســال  ٨٤آغاز شــده و با همت دانشگاه علوم
پزشکی لرستان با سرعت قابل قبولی به بهرهبرداری
رسید که باید از این دانشگاه تشکر کرد.
هاشــمی درباره طرح تحول سالمت تصریح کرد:
طرح تحول سالمت ،از پنج سال قبل آغاز شده است
و بــرکات آن متوجه مردم به ویــژه در نقاط محروم و
استانهای مرزی کشور شده است.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه طرح تحول سالمت
با قدرت ادامه پیدا خواهد کــرد ،گفت :به طور حتم،
حمایتهای دولت و مجلس شورای اسالمی از طرح
تحول ســامت ادامه پیدا خواهد کــرد ،تا آن بخش
که مربوط به مردم اســت بدون نقص دنبال شود .اما
در بخش مربوط به ارائه دهنــدگان خدمت از جمله
مدیــرکل دفتــر آمــار و اطالعات
جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال
با اشــاره به اینکه در مســائل جمعیتی
باید صریح بود و وضعیت حال چنان که
گفته میشود تیره و تار نیست ،در عین
حال گفت :جمعیت کشور طی سه دهه
آینده به  100میلیون نفر میرسد.
محمــد باقر عباســی در گفتوگو با
ایســنا به مناسبت روز جهانی جمعیت،
گفت :موضــوع جمعیــت در ایران در
قرن حاضر یک دغدغــه همگانی بوده
اســت .ما قرن حاضر را بــا جمعیت ۱۰
میلیونی آغــاز کردهایــم و در حال به
پایان رســاندن آن با جمعیتی بیش از
 ۸۰میلیون هســتیم .بــا تغییرات رخ
داده در کشور ،گســترش شهرنشینی،
تحول ســبک زندگی ،گــذار از روابط
خانوادگی پدرساالرانه به روابط مدنی،
تحوالت بــازار کار ،آمار ازدواج و  ...عمال
جمعیت ایران درگیر مسائلی نوظهور و
تجربه نشده در تاریخ خود است .این امر
در سیاســتهای کلی جمعیت ،ابالغی
مقام معظم رهبری نمودی عینی یافته
است .مرور این سیاستها نشاندهنده
اهمیــت باالی مســائل جمعیتی برای
ایشان و کل جامعه است.
وی در ادامه افزود :مسائل جمعیتی
در هم تنیده اســت ،نمیتوان به بخشی
از آن توجــه کــرد و بخشــی را مغفول
انرژی

پرســتاران ،کارکنان وزارت بهداشت و فروشندگان
تجهیزات پزشــکی و داروخانهها ،طلب های زیادی
از بیمــه باقی مانده که امیداســت در ایــن مورد هم
گشایشیحاصلشود.
هاشمی درباره تامین تجهیزات پزشکی و دارو در
شــرایط تحریم گفت :یکی از اقدامات جدی وزارت
بهداشــت این است که مردم در شــرایط تحریم ،در
حوزه سالمت آسیب کمتری ببینند ،زیرا به هرحال

تحریمهاآسیبرسانهستند.
وزیر بهداشــت ادامه داد :از نظــر رییس جمهور
امریکا ،این تحریم ها ،شدیدترین و بیرحمانه ترین نوع
تحریم است ،اما از نظر ما ،تحریم در قرن  ٢١به شدتی
که وی تصور میکند ،نیست ،مخصوصا برای کشوری
مانند ایران که با  ١٥کشــور همسایه بوده و چند دهه
تجربه تحریم را داشته است.
هاشمی اظهارداشت :کشور ایران به شرایط سخت

و طاقت فرسایی که ترامپ درنظر دارد ،دچار نخواهد
شد ،اما دراینکه مردم ،کودکان شیرخوار و افراد مسن
و بیماران آسیب می بینند ،تردیدی نیست و متاسفانه
مدعیان حقوق بشــر نیز ســکوت کرده و فقط نظاره
گرند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اعمال تحریم ها ،ایران را
در تبادالت مالی دچار مشکل می کند ،یادآور شد :آنها
ادعا می کنند که دارو و تجهیزات پزشکی جزو تحریم
ها محسوب نمیشــود ،اما زمانیکه نتوانیم پول را جا
به جا کنیم یا در فروش نفت به اروپا با مشــکل مواجه
شویم،آسیبخواهیمدید.
هاشمی گفت :در حال حاضر نیز تقریبا  ٥٠درصد
از وقت ما صرف این میشــود که تالش کنیم تا مردم
در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی ،با مشکلی مواجه
نشوند.
وی با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه ایران اظهار
کرد :به روزهای ســخت ورود پیدا میکنیم و باید این
شرایطرابپذیریم.
وزیــر بهداشــت با بیــان اینکه قــدرت مرزها را
نمیشناســد ،اضافه کرد :با توجه بــه تحریمها علیه
ایران شرایط و مشکالت بیشتر میشود .توقعات باید
با توجه به شرایط فعلی باشــد و الزم است تعارفات را
کنارگذاشته و واقعبین باشیم .چنانچه تدبیر نکنیم
آسیب بیشتری میبینیم و نیاز است عاقالنه با مساله
برخوردکنیم.

طی  3دهه آتی

جمعیت ایران  100میلیونی می شود

گذاشت .همزمان به فکر تسهیل شرایط
فرزند آوری هســتیم و بیش از آن باید
به ایجــاد امکان تشــکیل خانواده فکر
کنیم .همچنین افزایش میانگین ســن
ازدواج در ســالیان اخیر موضوع دغدغه
برانگیــزی اســت .برای شــکل گیری
خانــواده ،توانمندســازی جمعیت در
ســن کار و افزایش درآمد سرانه اولویت
باالیی دارد .در عین حال به رشد طالق
و ضرورت بازاندیشــی به بازار ازدواج با
هدف تسهیل ازدواجهای پس از طالق
باید اندیشید و در نهایت هم سالمندی
را بهعنوان حقیقتــی غیرقابل اجتناب

مورد توجه قرارداد.
مدیــر کل دفتــر آمــار و اطالعات
جمعیتــی و مهاجــرت ســازمان ثبت
احوال در پاسخ به این سوال که میتوان
از دادههــای پایگاه به محاســبه میزان
باروری کل به عنــوان یک دغدغه مهم
ملی اقدام کرد ،گفــت :برپایه دادههای
ایــن پایگاه ،میزان بــاروری کل (یعنی
تعداد متوســط فرزندانی که یک مادر
در طــول دوران باروری خــود به دنیا
مــیآورد) در ســال ( ۱۳۹۵برای زنان
ایرانــی ســاکن کشــور)  ۲.۱۴فرزند
بودهاســت .برای خالصتــر کردن این

رئیس فراکسیون زنان مجلس مطرح کرد:

پیگیریطرحیدرخصوصبرابریدیهزنومرددرمجلس
رئیس فراکســیون زنــان مجلس با اشــاره به
پیگیری تدوین طرحی درخصوص برابری دیه زن
و مرد در مجلس ،گفت :فراکســیون زنان به دنبال
اصالح برخی قوانین درحوزه زنان است که یکی از
این قوانین برابری دیه زن و مرد است.
به گــزارش فارس ،پروانه سلحشــوری رئیس
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی با اشاره به
پیگیری تدوین طرحی درخصوص برابری دیه زن
و مرد در مجلس ،گفت :فراکســیون زنان از ابتدای
آغاز به کار این دوره مجلس به دنبال اصالح برخی
قوانین درحــوزه زنان بود که یکــی از این قوانین
برابری دیه زن و مرد است ،زیرا برخی مسائل برای
زنان آسیبزا بوده و باید اصالح شود.
وی با بیان اینکه راهکارهای مذهبی و شــرعی
درخصوص برابری دیه زن و مرد وجود دارد ،افزود:
به طورقطع این مســئله به لحاظ فقهی و حقوقی
برای کسب نتیجه پیگیری خواهد شد ،البته درطی
چند ماه گذشته برخی اقدامات تحقیقاتی دراین
باره آغاز شده و مسائل فقهی و حقوقی آن با استفاده
از راهنماییها و کمک های کارشناسان در مرحله
بررسی قرار دارد.سلحشــوری با تاکید بر اینکه از

نظرات گروهها و افراد کمــک کننده درخصوص
برابری دیه زن و مرد استقبال می شود ،تصریح کرد:
امیدواریم این طرح که به همت فراکســیون زنان
آماده خواهد شد ،درمدت زمان کوتاهی انجام شده
و تاکنون با حقوقدان وکارشناسان در سازمان های
مردم نهاد بسیاری دراین باره رایزنی شده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه
کمک های فکری و تالش افراد درخصوص تدوین
طرح برابری دیــه زن ومرد در فراکســیون زنان
مجلس مورد اســتفاده قرار می گیــرد ،گفت :این
مســئله به هیچ عنوان چالشی نبوده و برخی علما
برابری دیه را قبول دارند ،ضمن اینکه وقتی بتوان
از طریق بیمه برابری دیه را اجرایی کرد؛ چرا نتوان
از طرق دیگر قانون جامعی رادر این زمینه تصویب
کرد؛ هرچند که شاید برخی به دنبال چالشی شدن
مسئلهباشند.
وی با بیان اینکــه برخی قوانین باید درمجلس
اصالح شــود ،افزود :برای تدوین و آماده سازی این
طرح به طورحتم تالش های بسیاری خواهد شد و
امیدواریم اکثریت مجلس برای تصویب این طرح
همکاری های الزم را خواهند داشت.

شــاخص باید با لحاظ کــردن جمعیت
زنان متاهــل ،میزان بــاروری نکاحی
را محاســبه نمــود که برای آن ســال
نشاندهنده رقم  ۳.۴فرزند است .یعنی
زنان ازدواج کرده ایرانی به طور متوسط
بیش از سه فرزند به دنیا میآورند .نکته
مهمتر آن اســت که در پیمایش انجام
شده توسط پژوهشــکده آمار ،زوجهای
جوان در زمان ازدواج بهطور متوســط
خواســتار  ۲.۳فرزند بودند و این یعنی
بیش از سطح جانشینی.
به گفته وی ،در مسائل جمعیتی باید
صریح بود وضعیت حال چنان که گفته

میشود تیره و تار نیســت .ما جمعیت
نزدیک به  ۱۰۰میلیون نفر را در ســی
سال آینده تجربه خواهیم کرد.
وی حفظ میزان باروری کل در حول
و حوش ســطح جانشــینی را نیازمند
فراهم شدن مولفههای متعددی خواند
و گفت :جامعه ما گــذار دوم جمعیتی
را پشت سر گذاشــته و بسیاری از افراد
متولد دهــه  60حتی فرزندان دوم خود
را نیز به دنیا آوردهاند و ما آرام آرام شاهد
مادران دهه هفتادی هستیم که از لحاظ
عددی تقریبا نصف مادران دهه شصتی
هســتند .ضمــن آن که افزایش ســن
ازدواج باعث تاخیــر در ورود به فرآیند
باروری میشــود .اما فراموش نکنیم ما
در حال گــذار از پنجره طالیی جمعیت
هســتیم .اگر بتوانیم در ایــن دوران به
ســود جمعیتی حاصل از حضور حدود
 ۷۰درصــد جمعیت در ســن فعالیت
دست پیدا کنیم ،انگیزههای اقتصادی
و اجتماعــی و فرهنگی شــکلگیری
خانوادههای بزرگتــر را ایجاد کردهایم.
ضمنا توجه داشته باشیم ،نسلی که خود
تک فرزند بوده و مشــکالت آن را تجربه
کردهاند ،حال که مادر و پدر میشوند ،به
شــرط فراهم بودن شرایط ممکن است
تک فرزندی را به فرزندان خود تحمیل
نکنند و مجــددا خانوادههایــی با بعد
وسیعتر تجربه شود.

خبر

با حضور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و رئیس هیات مدیره بیمه سرمد؛

تفاهمنامه بیمه تکمیلی هنرمندان با بیمه سرمد امضا شد
تفاهمنامه بیمه درمان هنرمندان با بیمه سرمد
با حضور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و رئیس
هیات مدیره بیمه سرمد امضا شد.
سیدحســین ســیدزاده؛ مدیرعامل صندوق
اعتباری هنر در این مراســم با تأکید بر اینکه این
صندوق خدمترسان قشری است که شریفترین
و کم توقعترین افراد را شامل میشوند ،اظهار کرد:
بر همین اســاس باید در سرویسدهی به این قشر
منظم،شفافوپاسخگوعملکنیم.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از مســئوالن
بیمه سرمد درخواســت کرد تا در ارائه خدمات به
جامعه فرهنگی هدف با حساســیت بیشتری گام
بردارند تــا جایی که اگر طی مدت قــرارداد به هر
دلیلی موانع و مشــکالتی بر سر راه خدمترسانی
ایجاد شد ،این شرکت به طور شفاف با اطالعرسانی
دقیق سعی بر شفافسازی داشته باشد.
وی با اشاره بر اینکه از این پس در ارائه خدمات
بیمه درمان صندوق اعتباری هنر و بیمه سرمد در
یک راستا قرار میگیرند و باید در کنار هم جوابگوی
ارائه خدمات مناســب به هنرمندان باشند ،افزود:
اصلیترین وظیفــه صندوق اعتبــاری هنر ارائه

خدمات بیمهای مناســب به اعضای هنرمند خود
است؛ بنابراین باید تأکید کنم که صندوق اعتباری
هنر مشتری شما نیست زیرا اگر کم کاری در ارائه
خدماتصورتبگیرددردرجهاولبایدماجوابگوی
هنرمندان باشیم و براین اساس بیمه سرمد باید به
خاطر بسپارد که باید به نحوی خدمات ارائه دهد که
ابروی صندوق اعتبــاری هنر در مقابل اعضا حفظ
شود .مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از مسئوالن
بیمه سرمد خواســت تا با اطالعرســانی شفاف،
مستمر و بهرهگیری از سایت اطالعرسانی صندوق
اعتباری هنر در راســتای تقویت خدماترسانی
دقیق و منظم به هنرمندان عضو این صندوق گام
بردارند.
سیدزاده با تأکید بر اینکه صندوق اعتباری هنر
به دنبال قیمت ارزانتر نبــوده زیرا ما به دنبال ارائه
خدمات بیشتر به هنرمندان بودیم ،گفت :چه بسا
که در تقاضاهای شــرکتهای بیمه برای پوشــش
خدماترســانی به هنرمندان رقمهــای پایینتر
از بیمه ســرمد نیز پیشنهاد شــده بود اما به دلیل
آنکه خدمات کمتری ارائــه میدادند ،مورد تأیید
مسئوالنصندوقاعتباریهنرقرارنگرفتند.

اخبار

حمایت تشکلهای کارگری از تامین اجتماعی

اموال بازنشستگان صیانت شود

تشــکلهای کارگری و بازنشستگی در نامهای
ضمن اعالم حمایت از سازمان تامین اجتماعی ،بر
صیانتازاموالبازنشستگانوکارگرانتاکیدکرد.
به گزارش مهر ،تشــکلهای جامعه کارگری
و بازنشســتگی و پیشکســوتان بازنشســته در
نامهای اظهار داشتند :بی شک می توان کارگران
را بازوان حرکت هر جامعه ای به ســوی رشــد،
تعالی و شکوفایی دانســت .زیرا در هر جامعه ای
که از فرصت اندیشــه و بازوی هنرمند کارگران و
بازنشستگان بهتر استفاده شود ،توسعه و پیشرفت
رونقی دوچندان خواهد یافت .کارگران از شریف
ترین طبقه اجتماعی هســتند و حیات یک ملت
مرهون کارگران بوده و چرخ عظیم جوامع بشری
با دست توانای کارگران در حرکت است .نقش کار،
کارگر و بازنشسته در آموزه های دین مقدس اسالم
و اثرگــذاری آنان در پیروزی شــکوهمند انقالب
اسالمی که با مجاهدت پیگیر خود ،قبل از انقالب
با اعتصابات دامنه دار خود انقــاب را به پیروزی
رساندند و بعد از انقالب نیز قشر کارگر با کوشش
و جهاد خود در راه اســام ایــن انقالب را به پیش
برده و می برند .در شرایط کنونی کشور که وحدت
و همدلی بین مردم و مسئولین یک ضرورت بسیار
مهم برای عبور از دسیسه های بی رحمانه دشمن
محســوب می شــود ما کارگران ،بازنشستگان و
پیشکسوتان جامعه کارگری حمایت صریح خود
را از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و دولت
محترم اعالم می نماییــم و همچنین با عنایت به
فرارســیدن هفته تامین اجتماعی ،از تالش های
دلســوزانه کلیه کارکنان خدوم و زحمتکش این
سازمان تشکر و قدردانی می نماییم.
از این رو شورای هماهنگی تشکل های کارگری
و بازنشستگی به عنوان نمایندگان بخش اعظمی
از جامعه کارگری و بازنشســتگی کشــور دفاع
حداکثری خود را از منابع و منافع ســازمان تامین
اجتماعی اعالم می کنیم و انتظار داریم از این اموال
که کارگران و بازنشستگان با رنج و مشقت فراوان
ذخیره کــرده اند ،به نحو احســن صیانت گردد و
هرگونه تعرض به منابع سازمان تامین اجتماعی
که حق الناس و متعلق به کارگران و بازنشستگان و
کارفرمایان بوده از جمله بند”و” تبصره ( )۷بودجه
سال ۹۷کل کشور را محکوم می نماییم.

مانتوهایجلوبازجمعآوری
میشوند

رئیــس اتحادیه صنــف تولیدکننــدگان و
فروشندگان پوشاک از ممنوعیت فروش مانتوی
جلوباز خبر داد.
ابوالقاســم شــیرازی در گفتوگو با «جامجم
آنالین» با اشــاره به شــرایط مطلــوب در تولید
پوشاک مناسب در کشور ،اظهار کرد :این وظیفه
با محوریت ارشاد ،مد لباس و اتحادیه در حال انجام
است ،ضمن اینکه مکانهایی توسط کارگروه مد
لباس برای عرضه پوشــشهای کامال اسالمی در
نظر گرفته شده است؛ در سایت اتحادیه نیز نشانی
مکانهای متعدد ،بــرای عرضه انواع چادر ملی در
مدلهای مختلف سبک روز در سطح شهر تهران
قرار گرفته است.
وی با اشاره به فروشگاههای عرضه مانتوهای
مناسب با رویکرد اســامی ،افزود :آدرس ۲۰۰
فروشگاه مانتو با پوشش کامال اسالمی در سطح
شهر تهران ،برای دسترس عموم مردم در سایت
اتحادیه پوشــاک قرار گرفته است .این مانتوها
کامال جلوبســته ،آزاد و طراحیشــده توسط
کارگروه مد لباس است.
شیرازی تصریح کرد :این طرح در بهمن سال
گذشته انجام شــد و مدلهای طراحیشده به
تولیدیها انتقال پیدا کــرد .در حال حاضر این
مدلها در فروشــگاهها عرضه میشــود و مورد
استقبال عموم نیز قرار گرفته است ضمن اینکه
در مکانهای خود کارگروه نیــز این مانتوها به
ثبت رسیده است و عرضه میشوند.
شیرازی با بیان اینکه ممکن است مانتوهای
جلو باز نیز در فروشــگاهها دیده شــود ،اظهار
کرد :در فروشــگاهها ایــن مانتوهــای جلوباز
جمعآوری میشود که متاسفانه مورد استقبال
مصرفکنندهها نیز قرار گرفته اســت .در حال
حاضــر مانتوهای جلوبــاز بهگونــهای عرضه
میشــوند که جلوی آن از زیر کامال پوشــیده
اســت ،در واقع از یک زیرپوش بلند و تا زانو در
این مدل مانتوها اســتفاده میشود .در گذشته
مانتوهای جلوباز به تنهایی با شــلوار اســتفاده
میشــد اما امروز جــزو محدودیتهــای کار
اتحادیه است.

