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حق با شماست

بلندگوي مدارس بالي جان همسايه ها
ــر به زنان  ــكن مه ــان: واحدهاي مس ــهروند از كرم يك ش
ــت تحت پوشش سازمان بهزيستي چه زماني تحويل  بي سرپرس

داده مي شود؟
ــراي پرداخت وام  ــن بودجه ب ــرج: با وجود تامي ــيني از ك حس
به قاليبافان ولي اين كار صورت نمي گيرد و علت آن را نبود دستور 

پرداخت اعالم مي كنند. چرا؟
ــت: بلندگوي برخي مدارس مانند مدرسه  يك شهروند از رش
بعثت در رشت به حدي زياد است كه باعث آزار و اذيت همسايگان 

مي شود.
غالميان از كرج: در نزديك چهارراه كرج، زمين متروكه اي قرار 
ــاختماني و معتادان شده  دارد كه محل تجمع زباله، نخاله هاي س
است. از مسئوالن شهرداري منطقه و نيروي انتظامي مي خواهيم 

براي حل اين مشكل راهكاري بينديشند.
ــاورز در فرخ آباد  ــر خيابان كش ــهروند از كرج: سراس ــك ش ي
ــوم اين خيابان نيز  ــفالت و كوچه بهار س ــت كرج فاقد آس زيبادش
فاقد هرگونه امكانات شهري است. مسئوالن شهري در اين زمينه 

اقدام كنند.
ــمنان به  ــهر س ــافران در ش ــمنان: مس ــهروند از س ــك ش ي
ــهر  ــافر در ميدان هاي اصلي ش ــت نبود تابلوي راهنماي مس عل
سرگردان مي شوند. از مسئوالن شهري مي خواهيم به اين مساله 

رسيدگي كنند.
رئيسي از شهرري: مدرسه اي كه فرزندم در آن درس مي خواند 
ــته است به علت پرداخت قبوض آب و برق والدين بايد  اعالم داش
ــت؟  ــه بدهند. علت اين كار چيس ــغ 30 هزار تومان به مدرس مبل

مسئوالن ذي ربط جوابگو باشند.
ــي معابر محدوده  ــه: به دنبال درج پيامي درباره خاموش جوابي
ــزرگ در جوابيه اي  ــهر، روابط عمومي نيروي برق تهران ب آذرش
ــدوده مذكور تهيه و بزودي  ــنايي معابر مح اعالم كرد: طرح روش

اجرا مي شود.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
نگراني از همين وضع باعث شده سازمان ميراث فرهنگي 
ــئوالنش از مردم دعوت  ــگري كه سال هاست مس و گردش
ــه  ــتانه س ــفر كنند، حاال در آس مي كنند در تعطيالت با تور س
ــگري اتمام حجت  ــر با آژانس هاي گردش ــي غدي روز تعطيل
ــافران  ــد كه مبادا در تعطيالت آخر هفته، تورها را به مس كنن

گران بفروشند.
ــركل مراكز  ــريفي، مدي ــروز مرتضي ش ــن خبر را دي اي
ــا فارس اعالم  ــور در گفت وگو ب ــگري كش و خدمات گردش
ــن معاونت به تمام  ــنامه اي كه اي ــتاي بخش كرد كه در راس
استان هاي كشور ابالغ كرده است با هرگونه گرانفروشي در 
ــگري مقابله شود و بر همين اساس بازرسان  تورهاي گردش
گردشگري از تمام مراكز گردشگري كشور بازديد مي كنند و 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشي طبق قانون 

با آنها برخورد مي كنند.
ــت: معموال در روزهاي  ــاره علت اين تهديدها گف او درب
ــگران را پايمال  ــوق گردش ــودجويان حق ــل برخي س تعطي
ــراي ارائه خدمات  ــاي بااليي ب ــا هزينه ه ــد و از آنه مي كنن

دريافت مي كنند كه با آنها برخورد مي شود.
 تور قبل از آن كه سازمان بجنبد، پهن شده بود

ــريفي خبري است كه تقريبا همزمان با  گواه گفته هاي ش
انتشار هشدارش در مهر منتشر شد. اطالعات منتشر شده در 
اين خبر نشان مي دهد كه باال رفتن نرخ ارز در ماه هاي اخير، 
ــي و خارجي را نيز افزايش  ــگري داخل قيمت تورهاي گردش

داده است.
هر چند هنوز هم برخي تورها همچون تورهاي به مقصد 
ــهد پرفروش مانده و رزروشان دو  ــهر مش جزيره كيش و ش
ــود، تورهاي شهرهاي ديگر  ــفر انجام مي ش هفته پيش از س
همان روز فروخته مي شود كه يعني متقاضي هاي اين تورها 
ــي 30 درصدي نسبت به ــده چرا كه قيمت آنها افزايش  كم ش

 شش ماه گذشته داشته است.
 نظارت كم، تخلف بيشتر

ــت،  افزايش نرخ تورها معلولي از باال رفتن نرخ هتل هاس
ــگري نيز اصلي ترين هزينه،  چرا كه براي آژانس هاي گردش
نرخ اقامت مسافرانشان در هتل هاست، از سوي ديگر با وجود 
ــا هنوز پررونق  ــت تورهاي خارجي، اين توره ــش قيم افزاي

ــافر كرده و  ــاله تورهاي داخلي را كم مس ــت و همين مس اس
ــان قيمت ها را  گردانندگان آنها ناچارند براي جبران ضررش

افزايش دهند حتي اگر تهديد به جريمه شوند.
ــازمان  ــن نكته را هم بايد در نظر گرفت كه امكانات س اي
ميراث فرهنگي و گردشگري محدود است و مسلما نمي تواند 
قيمت همه تورها را در آستانه تعطيالت كنترل كند و اگر قادر 
ــر نرخ تدريجي تورها در  ــلما از تغيي به انجام اين كار بود مس

چند ماه اخير پيش از خبرنگارها باخبر مي شد.
تهديد آژانس هاي گردشگري به جريمه شدن در صورت 
ــه به هر حال  ــرايطي صورت مي گيرد ك ــي در ش گرانفروش

ــا را در مضيقه مالي قرار داده  ــش نرخ ارز، اين آژانس ه افزاي
ــازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد چاره اي  ــت و س اس
ــان  ــت شدنش ــراي حمايت از آنها و جلوگيري از ورشكس ب

بينديشد.
از اين گذشته، گرانفروش ها در تعطيالت فقط آژانس هاي 
گردشگري نيستند و شمار ديگري از فروشندگان خدمات سفر 
به مردم از جمله مراكز اقامتي،  بخصوص ويالهاي مسكوني 
ــئوالن درباره ساماندهي شان به مردم  ــت مس كه سال هاس
ــان، در  ــايه نبود نظارت بر عملكردش وعده مي دهند نيز در س

هر تعطيلي، مسافران را نقره داغ مي كنند.

آژانس هاي مسافرتي  تاوان گراني را  از مسافران مي گيرند
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اتوبوس ها در پاسگاه هاي پليس 
كنترل مي شود

فرمانده پليس راه كشور گفت: ناوگان حمل و نقل عمومي 
ــتن نقص  ــگاه هاي پليس راه كنترل و در صورت داش در پاس

فني از تردد آنها جلوگيري مي شود.
محمدرضا مهماندار در گفت وگو با مهر افزود: پليس مانند 
ــال هاي گذشته طرح كنترل اتوبوس هاي مسافربري را از  س
مبدا به اجرا گذاشته و با توجه به سردي هوا و احتمال بارش در 
ــور، كنترل هاي پليس بر وسايل نقليه عمومي  جاده هاي كش

بويژه وسايل نقليه مسافربري افزايش يافته است.
ــافربري و  ــه داد: در اين طرح اتوبوس هاي مس وي ادام
ــوي ماموران پليس راه كنترل  تاكسي هاي بين شهري از س
ــتاني بويژه در  ــتن تجهيزات زمس ــورت نداش ــده و در ص ش
ــتاني از تردد آنها جلوگيري مي شود؛ ضمن  جاده هاي كوهس
ــده و در  ــا از نظر معاينه فني كنترل ش ــن كه اين خودروه اي

صورت نداشتن برگه معاينه فني با آنها برخورد مي شود.

استخدام مربيان پيش دبستاني و 
نيروهاي خريد خدمت ابالغ شد

ــان  ــور، مربي ــوي رئيس جمه ــي از س ــالغ قانون ــا اب ب
پيش دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي در آموزش و 

پرورش در اولويت استخدام قرار مي گيرند.
ــره به ماده 17  ــون الحاق دو تبص ــنا، قان به گزارش ايس
ــي و  ــتخدامي معلمان حق التدريس ــون تعيين تكليف اس قان
آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 
كه چندي پيش در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و به 
تائيد شوراي نگهبان رسيد، حاال از سوي رئيس جمهور براي 

اجرا ابالغ شده است.
ــاس ماده واحده اين قانون، احكام قانون متعهدين  بر اس
ــتثناي احكام ناظر  خدمت به وزارت آموزش و پرورش به اس
بر دانش آموزان دانشسراهاي تربيت معلم به قوت خود باقي 
ــجويان ورودي سال 88 مركز تربيت  ــت. همچنين دانش اس
معلم نيز كه طبق مقررات مربوط مشخص شده اند، مشمول 

اين حكم مي شوند.
ــاس، وزارت آموزش و پرورش موظف است در   بر اين اس
اجراي تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه 
ــوري از تاريخ  و بند (ج) ماده 24 قانون مديريت خدمات كش
ــدن اين قانون حداكثر در مدت دوسال تمامي  الزم االجرا ش
مربيان پيش دبستاني و نيروهاي خريدخدمت آموزشي را كه 
ــته اند از طريق برگزاري  ــا آموزش وپرورش همكاري داش ب
ــرايط مندرج در مواد 2 و 3 قانون  آزمون و با در نظر گرفتن ش
تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران 
نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش وپرورش و اصالحات 
ــته تحصيلي، جنسيت، نياز منطقه اي  بعدي آن (مدرك و رش
و سنوات همكاري با آموزش و پرورش) در اولويت استخدام 

قرار دهد.

امين جاللوند / گروه جامعه

با وجود آن كه وزارت علوم بارها اعالم كرده است تفاوتي 
در اعتبار مدارك حضوري و غيرحضوري صادر شده از سوي 
ــگاه ها وجود ندارد، اما بتازگي  فارغ التحصيالن پيام نور  دانش
ــكل روبه رو  ــازمان هاي دولتي، با مش ــتغال در س ــراي اش ب

شده اند. 
ــگاه، در  ــجويان اين دانش مطابق گفته هاي برخي دانش
ــي از پذيرش  ــازمان هاي دولت ــتخدامي برخي س آزمون اس

دانشجويان پيام نور جلوگيري شده است.
ــور به حدي جدي  ــجويان پيام ن ــن چالش جديد دانش اي
ــبت به وجود  ــگاه نيز نس ــس اين دانش ــه حاال رئي ــت ك اس
ــجويان غيرحضوري،  ــتغال براي دانش محدوديت هاي اش

انتقاد كرده است.
ــنا، تصريح كرده است:  ــن زياري در گفت وگو با ايس حس
مدارك دانشگاه پيام نور از لحاظ استخدامي و ادامه تحصيل 
ــگاه هاي دولتي واجد ارزش  ــان و همانند تمامي دانش همس
ــد براي آزمون  ــتگاه هاي دولتي موظفن ــت و دس و اعتبار اس
ــتخدامي از تمامي داوطلبان داراي مدرك رسمي ثبت نام  اس
كنند و اقدام برخي سازمان ها و دستگاه ها در استخدام نكردن 

فارغ التحصيالن پيام نور، كامال غيرقانوني و خالف است.
ــورت علني و  ــتگاهي كه به ص ــه كرده هر دس وي اضاف
ــمي از پذيرش فارغ التحصيالن داراي مدارك دانشگاه   رس

پيام نور خودداري كند، با آنها برخورد  قانوني مي شود.
ــبت  قبولي هاي داوطلبان پيام نور  ــاره به نس زياري با اش
ــر در مقاطع باالتر،  ــگاه هاي ديگ ــبت به داوطلبان دانش نس
ــگاه  ــبت خوب قبولي هاي اين دانش ــت: نس عنوان كرده اس
ــگاه از كيفيت  ــان مي دهد كه فارغ التحصيالن اين دانش نش
ــتگاه ها در  ــتند و اين كه برخي از دس ــوردار هس ــي برخ خوب
ــگاه  ــتخدامي خود از فارغ التحصيالن دانش آزمون هاي اس
ــتگاه ها از  ــان از بي اطالعي دس ــور ثبت نام ندارند، نش پيام ن

كيفيت فارغ التحصيالن دانشگاه پيام نور است.

 دانشجويان مجازي هم مشكل اشتغال دارند
ــازي در  ــجوي مج ــزار دانش ــش از 22 ه ــون بي هم اكن
ــگاه هاي مختلف كشور تحصيل مي كنند. اين گروه از  دانش
ــي در كالس درس الزامي  ــجويان براي حضور فيزيك دانش
ــاي مجازي موظف  ــگاه هاي مجري دوره ه ــد و دانش ندارن
هستند كه محتواي دروس اين دوره ها مثل كتابخانه مجازي 

و كتاب هاي درسي را در اختيار اين دانشجويان قرار دهند.
ــگاه هاي مجري دوره هاي مجازي، از جمله  بيشتر دانش
ــتند، اما مطابق گفته هاي  ــور هس ــگاه هاي مطرح كش دانش

ــجويان نيز با  ــوزش عالي، اين گروه از دانش ــان آم كارشناس
مشكل اعتبار مدرك و چالش اشتغال مواجه هستند.

گرچه وزارت علوم درباره دانشجويان مجازي هم معتقد 
ــا دوره هاي حضوري  ــدارك آنها، فرقي ب ــت كه اعتبار م اس
ندارد، اما دانشجويان مجازي بر اين باورند كه همچنان بازار 
ــته است با مدارك دانشگاهي دوره هاي  كار و صنعت نتوانس

غيرحضوري كنار بيايد.
 حذف عنوان فراگير در مدارك پيام نور

ــگاه پيام نور از طريق  ــتم پذيرش دانشجو در دانش سيس
ــي جداي  ــت؛ يعن ــري اس ــر و آزمون سراس ــتم فراگي سيس
ــگاه  ــري در دانش ــجوياني كه از طريق كنكور سراس از دانش
ــان نيز از طريق  ــوند، برخي متقاضي ــور پذيرفته مي ش پيام ن
ــوند و در صورتي كه بتوانند  ــتم فراگير، دانشپذير مي ش سيس
ــان در اين دانشگاه از  دروس ترم اول را بگذرانند، جايگاهش

حالت دانشپذير به دانشجو تغيير پيدا مي كند.
ــاره به  ــگاه پيام نور با اش ــتا، رئيس دانش اما در همين راس
ــاي فراگير عنوان كرده كه  ــال برخي تغييرات در دوره ه اعم
ــگاه پيام نور،  ــوان «فراگير» از مدارك دانش ــن پس عن از اي
ــت: پذيرش دانشجو در  ــود.  وي تاكيد كرده اس حذف مي ش
ــت، بلكه  ــاس حد نصاب نيس ــاي فراگير ديگر براس دوره ه
ــود و هر داوطلبي  ــاس ظرفيت دانشجو پذيرش مي ش براس
ــته باشد، به عنوان دانشجوي دانشگاه  كه نمره باالتري داش

پيام نور انتخاب و پذيرفته مي شود.

چالش هاي جديد اشتغال براي دانشجويان غيرحضوري
دانشگاه پيام نور مي گويد از سازمان هايي كه فارغ التحصيالن اين دانشگاه را استخدام نمي كنند، شكايت خواهد كرد

مسئوالن گردشگري مي گويند امكانات ما محدود است و نمي توانيم قيمت همه تورها را در آستانه تعطيالت كنترل كنيم

نرخ متوسط تورهاي داخلي براساس نوع هتل اقامتي
قيمت به تومانستاره هتلمدت زمانشهر
از 240 هزار تا 470 هزار3 تا 5 ستاره4 روزهكيش
از 160 هزار تا 420 هزار3 تا 5 ستاره3 روزهمشهد

از 180 هزار تا 400 هزار3 ستاره5 روزهاصفهان
از 340 هزار تا 360 هزار3 تا 5 ستاره3 روزهقشم
از 310 هزار تا 360 هزار3 تا 5 ستاره3 روزهشيراز

 هر سال هواي آلوده 
5000 تهراني را مي كشد

ــركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعالم  مديرعامل ش
اين كه طبق گزارش وزارت بهداشت، تعداد مرگ و ميرهاي 
ــي از آلودگي هواي تهران ساالنه به 4000 تا 5000 نفر  ناش
ــت در تهران 50 تا يكصد برابر  ــد، گفت: ميزان آزبس مي رس

شهرهاي پاك است.
ــيدي با بيان اين  كه در حوزه  ــف رش به گزارش مهر، يوس
ــيار ضعيف عمل كرده ايم،  ــارت در حوزه آلودگي هوا بس نظ
ــده و قوانيني كه قابليت اجرا  افزود: تلنباري از قوانين اجرا نش
ــردن وزارت نيرو به بارور كردن ابرها  ــد مانند موظف ك ندارن
ــكل  ــدار آلودگي هوا، كار را در اين حوزه مش ــرايط هش در ش

كرده است.
ــي  وي با بيان اين كه در حوزه آلودگي هوا روح كارشناس
ــطحي و  ــود ندارد و نگاهمان در اين حوزه س ــن وج در قواني
ــاده انگارانه است، تصريح كرد: نخستين گام براي كاهش  س
ــت كه  ــي هوا، اتفاق نظر ملي برمبناي اين حقيقت اس آلودگ
ــارات آلودگي هوا بر سالمت انسان ها بايد متوقف شود. خس

ــيدي با ارائه تصويري اجمالي از شهر تهران، اعالم كرد:  رش
ــيوني از انواع آالينده ها و تلنباري از انبوه قوانين اجرا  كلكس
ــي هوا به  ــارات آلودگ ــود خس ــده، داريم و برآورد مي ش نش
ــت ميليارد دالر باشد. اين در  ــورمان هر سال بالغ بر هش كش
ــران آالينده هايي وجود دارد كه  ــت كه در هواي ته حالي اس
تاكنون اندازه گيري نشده به همين علت اگر آلودگي هوا را به 
ــنجيم در بلندمدت مورد سنجش قرار  جاي اين كه روزانه بس

دهيم، آمارها از اين ميزان نيز بيشتر مي شود.

 كاهش هزينه هاي درمان
 با استفاده از انرژي خورشيدي

ــتفاده از انرژي  ــناس محيط زيست گفت: اس يك كارش
ــتقيمي با كاهش هزينه هاي درمان  خورشيدي، ارتباط مس

بيماري ها دارد.
ــيني فهرجي افزود:  ــين حس به گزارش مهر، محمدحس
ــياري از مشكالتي كه  ــيدي، بس ــتفاده از انرژي خورش با اس
هم اكنون سالمت مردم را تهديد مي كند، كاهش پيدا مي كند 
ــيدي  ــناس، انرژي خورش و از بين مي رود.به گفته اين كارش
ــتفاده از آن به مرور زمان بار  هيچ گونه آاليندگي ندارد و با اس
ــا آلودگي هوا دارد،  ــتقيمي ب ــي را كه ارتباط مس بيماري هاي
ــيني گفت: افزايش طول عمر انسان ها  كاهش مي دهد. حس
ــتفاده از  و كاهش هزينه هاي درماني، از جمله مزيت هاي اس
انرژي خورشيدي است. اين كارشناس محيط زيست با اشاره 
ــت، با محيط زيست  ــيدي رايگان اس به اين كه انرژي خورش
ــح كرد: در ايران  ــت، تصري ــازگاري دارد و پايان ناپذير اس س
ــاط آفتاب خيز دنيا  ــي داريم و جزو نق ــاالنه 280 روز آفتاب س
ــويم، بنابراين مي توان از اين انرژي براي  ــوب مي ش محس

سالمت مردم بهره گرفت. 

هشدار نسبت به جاري شدن سيالب 
در 5 استان كشور

ــازمان هواشناسي با  ــدار سريع س مديركل پيش بيني و هش
هشدار نسبت به جاري شدن سيالب در پنج استان كشور گفت: 
آخرين الگوهاي هواشناسي نشان مي دهد افزايش شدت بارش 
ــتان هاي  ــنبه) در اس باران، رعد و برق و وزش باد از امروز (سه ش
ــمال  ــان رضوي و ش ــان جنوبي، خراس ــزگان، يزد، خراس هرم
سمنان موجب وقوع آبگرفتگي در معابرعمومي و سيالبي شدن 

مسيل ها خواهد شد.
ــنا افزود: از  ــهري در گفت وگو با ايس ــا اميدوار ش عبدالرض
ــا در مناطق جنوب غربي قطع  ــر امروز بتدريج بارش ه بعدازظه
شده و دامنه آن محدود به استان هاي شرقي كشور خواهد شد.

ــش دما تا  ــراه كاه ــي به هم ــن بارندگ ــه وي، اي ــه گفت ب
ــتان هاي شرقي كشور ادامه خواهد داشت  روزچهارشنبه در اس
ــور نيز از شدت بيشتري  ــرق كش ــمال ش و در برخي مناطق ش

برخوردار خواهد بود.

رشد 48 درصدي استفاده كنندگان 
از اينترنت بانك مسكن 

ــتريان استفاده  ــد 48 درصدي مش ــكن از رش بانك مس
كننده از اينترنت اين بانك خبر داد.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي بانك مسكن، نيكوفر 
صفري، رئيس اداره خدمات نوين، اظهار كرد: متوسط تعداد 
ــش ماه اول سال  ــتم در پايان ش تراكنش از طريق اين سيس
ــد 41 درصدي و از نظر  ــال از رش ــبت ابتداي س 1391 به نس
جذب مشتري در اين مدت، از رشد 48 درصدي برخورداربوده 
ــركتي، تغيير تنظيمات  ــزود: اينترنت بانك ش ــت. وي اف اس
ــر زيرمجموعه، از جمله  ــط كاربر و ايجاد كارب ــري توس كارب
ــكن در مقايسه با ساير  قابليت هاي خاص اينترنت بانك مس
ــات  اينترنت  بانك  ــاره به خدم ــت. صفري با اش بانك ها اس
شركتي گفت: در اينترنت بانك شركتي كه مختص اشخاص 
ــتري قادر است تمامي عمليات مالي خود  حقوقي است، مش

را رده بندي نمايد. 

ــريح  ــازمان تامين اجتماعي با تش مديركل فني درآمد س
ــن بازنشستگي گفت: قراردادهاي  آخرين جزئيات افزايش س
قبلي بيمه شدگان در صورت تصويب افزايش سن بازنشستگي 

فسخ نمي شود و ضرري متوجه بيمه شدگان نخواهد بود.
ــاس  ــو با مهر افزود: براس ــين زدا در گفت وگ محمد حس
ــعه سازمان تامين اجتماعي مكلف به  قانون برنامه پنجم توس
بازنگري در قانون قبلي تامين اجتماعي مصوب سال 54، شده 
است كه يكي از اين مفاد بازنگري در سن بازنشستگي است.

ــاره كرد و  ــن اميد به زندگي در ايران اش  وي  به افزايش س
افزود: يكي از تاثيرگذارترين موارد در تعيين سن بازنشستگي 
ــال 91 نيز نشان مي دهد  ــت و آمار س ــن اميد به زندگي اس س
ــت و بر  ــال افزايش يافته اس ــد به زندگي 20 س ــن امي كه س
ــتگي نيز افزايش پيدا خواهد كرد  ــاس سن بازنشس همين اس

كه در تمام كشورهاي دنيا اين گونه است.
ــن اجتماعي در مورد  ــازمان تامي مديركل فني و درآمد س
سن بازنشستگي مردان نيز افزود: اكنون مردان با سه نوع سن 
و سابقه بازنشسته مي شوند، به طوري كه در نوع اول با داشتن 
35 سال سابقه بدون شرط سني، دوم 50 سال سن و 30 سال 
سابقه با حقوق كامل و نوع سوم داشتن 60 سال سن و 20 سال 

سابقه كه براساس ميزان سابقه حقوق دريافت مي كنند.
ــرط عنوان شده و در  ــه ش به گفته زدا، زنان نيز با همان س
هركدام پنج سال كمتر بازنشسته مي شوند. البته در مورد زنان 
يك استثنا نيز وجود دارد و آن اين است كه زنان با 42 سال سن 

و 20 سال سابقه در بيمه هاي اجباري بازنشسته مي شوند.
ــز دارا بودن  ــخت و زيان آور ني ــاغل س وي افزود: در مش
سابقه كار 20 سال متوالي و 25 سال متناوب بدون شرط سني 

براي بازنشستگي زنان و مردان كافي است.
ــدگان  ــه قراردادهاي قبلي بيمه ش ــاره به اين ك زدا با اش
تغييري نخواهد كرد، تصريح كرد: در صورت تصويب افزايش 
ــن بازنشستگان، قرارداد افراد مخدوش نخواهد شد و نبايد  س
ــيبي ببيند. اين موضوع در مورد قراردادهاي جديد اعمال  آس

مي شود.
مديركل فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: 
ــي مواردي مانند  ــري در قانون تامين اجتماعي و بررس بازنگ
افزايش سن بازنشستگان با حضور شركاي اجتماعي متشكل 
از نمايندگان كارفرمايان، دولت ، مستمري بگيران و كارگران 
ــود و هنوز در اين خصوص تصميم قطعي گرفته  انجام مي ش

نشده است.

افزايش سن بازنشستگي بررسي مي شود


