اطالعیه مهم سازمان تامیناجتماعی درباره حقوق مستمریبگیران

سازمان تامیناجتماعی با رد شایعات مربوط به عدم اعمال افزایش
مستمری بازنشستگان سایر سطوح اعالم کرد :طبق وعده مدیرعامل
سازمان تامیناجتماعی ،مستمری شــهریور ماه بازنشستگان سایر
سطوح با اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار محاسبه
شــده و در حال پرداخت است.در پی خبر اشتباه یک خبرگزاری که
در کانال تلگرامی خود مدعی شده حقوق شهریور ماه بازنشستگان
تأمیناجتماعی بدون اعمال افزایش پرداخت شده ،از بعدازظهر امروز

دوشنبه  ۲۸شهریور ماه برخی سایتهای خبری و کانالهای فعال
در فضای مجازی نیز بدون راســتیآزمایی این خبر کذب را بازنشر
کردند .سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد :قابل توجه آن که حتی در
همان کانال تلگرامی نیز بسیاری از مخاطبان با رد این ادعا ،اعالم
کردهاند حقوق شهریور ماه آنان با افزایش وعده داده شده و مطابق
مصوبه شورای عالی کار پرداخت شده است .پرداخت حقوق شهریور
ماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی با اعمال افزایش

موضــوع مصوبه شــورای عالی کار در مورد حقوق بازنشســتگان
سایر ســطوح از بیستم شــهریور آغاز شــده و ادامه دارد.سازمان
تامیناجتماعی با رد شایعات مربوط به عدم اعمال افزایش مستمری
بازنشستگان سایر سطوح اعالم کرد :طبق وعده مدیرعامل سازمان
تأمیناجتماعی ،مســتمری شهریور ماه بازنشستگان سایر سطوح با
اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار محاسبه شده و در
حال پرداخت است.
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نخبگان از استثنا به قاعده تبدیل شد:

زخم کاری مهاجرت

اگــر در گذشــته موضوع مهاجــرت به خارج ،مختص قشــر
دانشــگاهی و نخبگان علمی بــود ،اخیراً این پدیــده به جمع
ســرمایهگذاران داخلی ،مدیران اســتارتاپها و نیز متخصصان
حوزه فناوری و ارتباطات نیز رســیده اســت .از سویی اماراتیها
پس از راهاندازی شــهر اینترنتی دبی و دبی سیلیکون واحه حاال
ویزای طالیی برای متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات در
نظر گرفتهاند.
فــراز مغزهــا یا همــان مهاجرت نخبگان کشــور نــه تنها
موضوعی جدید نبوده و نیســت ،بلکه همــواره دردی پنهان
بر پیکره ذهن ایرانیان بوده اســت .بر کســی پوشیده نیست
که سرمایههای انســانی برای یک کشور تا چه اندازه اهمیت
دارنــد و البته تربیت آنهــا در محافل آکادمیــک داخلی و
رهســپار شــدن آنها برای خدمت به دیگر کشــورها ،چقدر
میتواند دردناک باشد.
این روزها در گرماگرم چالشهای معیشــتی و اقتصادیای که
بر زندگی مردمان ایران زمین ســایه افکنده است ،موضوع فرار
مغزهــا و مهاجــرت نخبگان به طور جــدی در کانون توجهات
رسانهها ،فعاالن سیاسی -اجتماعی و حتی مسئوالن دولتی قرار
گرفته است.
اگر در گذشــته موضوع مهاجرت به خارج ،مختص قشــر
دانشــگاهی و نخبــگان علمی بــود ،اخیر اً ایــن پدیده به
جمع ســرمایهگذاران داخلــی ،مدیران اســتارتا پها و نیز
متخصصــان حوزه فناوری و ارتباطات نیز رســیده اســت.
در وضعیــت جدیــد به جــرات میتوان اظهار داشــت که
زنگهــای هشــدار در ارتباط بــا مهاجرت نخبــگان و به

مشــکل خوردن کشــور در نتیجه تاثیــرات آن به صدا در
آمــده که همین امر ضرورت رســیدگی دولت به این حوزه
را بیش از بیش افزایش داده است.
روند فرار مغزها از ایران؛ تبدیل شدن مهاجرت
نخبگان از استثنا به قاعده
فرار ســرمایه انســانی به مهاجرت افرادی اطالق میشود که
آموزشهای پیشــرفتهای را در کشور خود دیدهاند .منافع خالص
فرار سرمایهی انسانی برای کشور پذیرنده گاهی اوقات به عنوان
«سود یا کســب مغزها» نامیده میشود ،در حالی که هزینههای
خالص آن برای کشــور فرســتنده گاهی اوقات بهعنوان «فرار
مغزها» نامیده میشود.
این پدیده در سالهای بعد از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق
( )۱۳۶۷در ایران به شــکل گســترده افزایش پیدا کرد .وضعیت
اقتصادی نامناســب و گرایش ویژه کشورهای غربی برای جذب
نخبگان ایران زمینهساز مهاجرت بخشی بزرگ از نخبگان ایرانی
در این مقطع شد.
هر چنــد دولت در اویــل دهه  ۷۰تال شهایــی را برای
بازگردانــدن اســتادان و متخصصان انجــام داد ،ولی این
تال شها با موفقیت چندانی روبهرو نشــد .بر پایه آما رهای
ســازمان ملل در ســال  )۱۹۹۲( ۱۳۷۱حــدود  ۲۴۰هزار
ایرانی بــا تحصیــات عالــی در آمریکا حضور داشــتند.
همچنین ،بر اســاس آما رهای منتشــر شده در سال ۱۳۷۸
تعــداد  ۹۰هــزار و در ســال  ۱۳۷۹تعــداد  ۲۲۰هزار نفر
نخبــه علمی ،مدیریتی و صاحب ســرمایه ایرانی به یکی از
کشــو رهای غربی مهاجرت کرده بودند.

روند مهاجرت نخبگان ایران بر اســاس آمارهای منتشــر شده
از ســوی بنیاد برای صلح ( )FFPبا شیبی کم فراز و نشیب از
ســالهای میانی دهه  ۸۰تا کنون ادامه داشــته است .بر اساس
امتیازبندی ارائه شــده از ســوی این نهاد در شاخص فرار مغزها
ایران در دهه  ۱۳۸۰سیر صعودی و افزایشی شدید فرار را تجربه
کرده اســت .این وضعیت در شــرایطی بود که در ســال ۱۳۸۸
وزارت علوم اعالم کــرد« :از ابتدای انقالب  ،۱۳۵۷از میان ۱۲
هزار دانشــجویی که با هزینه دولت به کشورهای مختلف رفته
بودند  ۴هزار نفر بازنگشتهاند».
در این مقطع زمانی نکته نگــران کنندهتر این بود که صندوق
بینالمللی پول در گزارش سال  ۲۰۰۹خود اعالم کرده بود ،ایران
به لحاظ مهاجرت نخبگان ،در میان  ۹۱کشــور در حال توسعه
یا توســعهنیافته جهان ،مقام نخست را داراست .طبق آمار همین
نهاد تا ســال  ۲۰۰۸بیش از  ۲۵۰هزار مهندس و پزشک ایرانی
و بیــش از  ۱۷۰هزار ایرانی با تحصیالت عالیه در آمریکا زندگی
میکردند و طبق آمار رســمی اداره گذرنامه ،در سال  ۸۷روزانه
 ۱۵کارشناس ارشــد ۳/۲ ،دکترا و ساالنه  ۵۴۷۵نفر لیسانس از
کشور مهاجرت کردند.
همچنین ،طبق تحلیل مجله اکونومیســت و بر اساس دادههای
صندوق بینالمللی پول ۹۶ ،درصد از اختراعهای ثبتشــده توسط
متولدین ایران بین ســالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۲توسط ایرانیان مقیم
خارج از کشــور ثبت شدهاست ،که نشان دهنده خروج استعدادها از
کشور است .البته زمانی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند که
شاهد هستیم همین آمار در همین مقطع ،برای کشور چین  ۱۷درصد
و برای هند  ۴۸درصد بوده که تفاوت فاحشی با ایران دارد.

موج مهاجرت فرار مغزهای رمزارز از ایران
ســعید زارع عضو کمیســیون بالکچین و رمزارز سازمان نصر
معتقد اســت که به واسطه نبود سیاستگذاری صحیح در فضای
کســب و کار ارز دیجیتال شــاهد خروج نخبهها و فرار مغزها از
کشور هستیم.
زارع اظهار کرد :به واســطه نبود سیاســتگذاری صحیح در
فضای کســب و کار ارز دیجیتال شاهد خروج نخبهها و فرار
مغزها از کشــور هســتیم .حتی فعالین داخل کشور هم عمال
به شرکتهای خارج از کشــور خدمات میدهند .در نتیجه با
هویــت و برند غیر ایرانی فعالیت میکنند .نیروهای متخصص
زیادی در این حوزه دانش الزم را دارند اما فضای کسب و کار
در کشور برایشــان وجود ندارد .به صورت خدمات مشاورهای
و ســایر محورها به خارج از کشــور خدمات میدهند .عدهای
نیز از کشــور خارج شــدهاند و در کشــورهای همسایه فعال

شــدهاند .در نتیجه حجم ســرمایهگذاران ،سرمایهها از کشور
و متخصصین در کشــور کاهش پیدا کرده است .با این حجم
اســتعداد و ظرفیت روند خوبی را نداشــتهایم .به صورت کلی
مقاصــد مهاجرت ایرانیان در حوزه ارز دیجیتال امارات ،ترکیه
و کشورهای اروپایی است.
زارع گفت :بالک چین نســل بعدی تکنولوژی در دنیا اســت و
بازارهــای دنیا را قبضه خواهد کرد .ایران در حوزه بالک چین و
رمز ارز عقب مانده اســت و باید از این فرصت طالیی اســتفاده
کنیم تا جایــگاه خود را در این حوزه مشــخص کنیم .دولت از
ســمت بخش خصوصی پیشنهادهای برد بردی را دریافت کرده
اســت و باید زودتر به این پیشنهادها پاسخ دهد .هنوز نظر دولت
مشخص نیست ،چند صدایی را در دولت و مجلس شاهد هستیم.
مجموعههای امنیتی هم مالحظات خاص خود را دارند .در نتیجه
بالتکلیفی تشدید شده است.

خبر کوتاه
استقبال از مهر
با  ۷۵هزار معلم تازه نفس

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه  ۹۵هزار نیرو در
ســال جدید به آمار معلمان رســمی افزوده می شود که ۷۵
هزار نفرشان نیروی جدید هســتند گفت :شمار آن دسته از
همکاران که امســال به سن بازنشستگی می رسند ۸۸ ،هزار
نفر است ،ولی آنچه تا کنون مشاهده کردیم کمتر از نیمی از
آنها برای بازنشستگی اقدام کنند.
یوسف نوری ،درباره وضعیت تامین معلم برای سال تحصیلی
جدید توضیحاتی ارائه و اظهار کرد :امســال  ۳۴هزار و ۸۱۳
نفر جدیداالســتخدام از محل ماده  ۲۸اساســنامه دانشگاه
فرهنگیان (پذیرفته شدگان آزمون استخدامی) داریم.
وی افــزود ۲۵ :هــزار نفر از فــارغ التحصیالن دانشــگاه
فرهنگیان به جمع ما افزوده می شــوند .حدود  ۲۰هزار نفر
هم تبدیل وضعیت ایثارگران و نیروهای تعیین تکلیفی جدید
را داریم ۱۵ .هزار نفر از دانشــجویان ســال چهارم دانشگاه
فرهنگیــان نیز ترم آخر را به صورت فشــرده در تابســتان
گذراندنــد و از اول مهر به مدارس مــی روند و کارورزی را
تحت نظر اساتید در محل مدرسه می گذرانند.
وزیر آموزش و پرورش بــا بیان اینکه در واقع ۹۵هزار نیرو
در سال جدید به آمار معلمان رسمی افزوده می شود که ۷۵
هزار نفرشــان نیروی جدید هســتند گفت :به دلیل اینکه در
طول سالیان گذشته تعدادی کالسهای درس معلم نداشتند
و جمعیت دانــش آموزی رو به افزایش بوده بســیار تالش
می کنیــم مقداری از تراکمها بکاهیم امــا هرچه می کنیم
نمیرسیم.
نوری ادامه داد :یکی از مشــکالت مــا همین مهاجرت به
حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران است .به عنوان مثال
در حال حاضر شهرستان مالرد از نظر جمعیتی در حال انفجار
اســت .فضای آموزشی را هم ســریع نمی توان ایجاد کرد.
شــهریار ،شــهر قدس و البرز هم اینگونه است .سیستان و
بلوچســتان هم همین وضعیت را داریم .ورود اتباع را هم به
حاشــیه شهرها داریم .پیشنهاد ما این بود اتباع را به جاهایی
بفرســتیم که نیروی کار نیاز دارند و بتوانیم به آنها خدمات
بدهیم که به مراجع مربوط نامه زده ایم و در حال بررســی و
امید است در آینده انجام شود.
وی درباره تکلیــف معلمان حق التدریســی ،مربیان پیش
دبستانی و نیروهای نهضتی که بعد از سال  ۹۲وارد آموزش
و پرورش شــدند نیــز گفت :بله ،خیلی ها ســوال می کنند
تکلیف نیروهای بعد از  ۹۲چه میشــود .ما افراد یاد شده که
قراردادشان مربوط به قبل از سال  ۹۲بود را باید طبق قانون
تا امســال تعیین تکلیف می کردیم که این کار سال گذشته
انجام شــد و منتی هم نداریم ،قانون وضع کرده بودند و این
قانون از سال  ۹۷اجرا نشده بود که ما تعیین تکلیف کردیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامــه داد :قانون اجازه داده بود
و ما هم این کار انجام دادیم .تعدادی از اینها ســرکالس
نبودند که از مهرماه بــه کالس درس می روند .اما برای
جــذب  ۹۲به بعدیها هیچ قانونــی نداریم ،ضمن آنکه از
آن سو ملزم هســتیم فقط از طریق دانشــگاه فرهنگیان
نیرو جذب کنیم.
نــوری درباره وضعیت خروج نیرو و میزان بازنشســتگان
امســال آموزش و پرورش نیز اظهار کرد :شمار آن دسته
از همکاران که امســال به سن بازنشستگی می رسند۸۸ ،
هزار نفر اســت ،ولی آنچه تا کنون مشاهده کردیم ،کمتر
از نیمی از آنها برای بازنشســتگی اقدام کردهاند.
وی افزود :از یک ســو اجرای رتبهبنــدی و برخورداری از
مزایای آن در هنگام محاســبه دو ســال آخر خدمت برای
برقراری مســتمری را داریم و از ســوی دیگر بســیاری از
همکاران ما عالقه مند هستند در نظام تعلیم و تربیت باشند
و استمرار خدمت بدهند .خیلی ها کمتر از  ۵۰سال سن دارند
و دوســت دارند در سیســتم باقی بمانند که ما هم استقبال
و تشــکر می کنیم .عالوه بر این ،افزایشهای دیگری هم
احتماال برای حقوق کل کارکنان دولت اتفاق بیفتد که مایل
هستند از آن بهره مند شوند.
به گفته وزیر آموزش و پرورش ،البته باز هم کمبود نیرو به
علت خروج  ۷۲هزار نیرو از مجموعه در ســال گذشته وجود
دارد که به طرق دیگری جبران شده است.

از سوی سازمان غذا و دارو؛

فروش دو محصول مکمل و
کپسول الغری ممنوع شد

ســازمان غذا و دارو ،عرضه دو محصول مکمل و کپسول الغری غیر مجاز را ممنوع
اعالم کرد.
فرآورده کپســول الغری «سی گل بوســتان» فاقد برچسب اصالت که در عطاریها،
فروشــگاههای اینترنتی و فضای مجازی عرضه میشــود ،فاقــد هرگونه مجوز اعم از
تولید ،واردات ،توزیع و عرضه از اداره کل فراوردههای طبیعی ،ســنتی و مکمل سازمان
غذا و دارو است.
بنابرایــن معاونتهای غذا و داروی سراســر کشــور در صورت مشــاهده این
فرآورده در ســطح عرضه ،طبق ضوابط و مقررات جاری نســبت به جمع آوری
اقدام خواهند کرد.
بر اســاس همین گــزارش ،فــرآورده مکمل الغــری بلک اســلیم فاقد
هرگونــه مجــوز اعــم از تولیــد ،واردات ،توزیع و عرضــه از اداره کل
طبیعی ،ســنتی و مکمل ســازمان غذا و دارو بوده و در صورت مشــاهده
فــرآورده مذکور در ســطح عرضــه ،توســط معاونتهای غــذا و داروی
سراسر کشــور جمع آوری میشود.
فرآوردههای تحت نظارت اداره کل طبیعی ،سنتی و مکمل طبق قوانین جاری ،دارو یا
در حکم دارو بوده و تبلیغ و فروش و مشــاوره در سایتهای اینترنتی و فضای مجازی
مورد تأیید نیست.

نمایندگان مجمع و روسای نظام پزشکیهای کشور نشان دادند

نامه مهم  ۷۱پزشک
درباره «مهسا امینی»

نمایندگان مجمع و روســای نظام پزشکیهای کشور به فوت «مهسا امینی» واکنش
نشان دادند.
 ۷۱پزشــک با امضای نامهای خواستار این شدند پزشــکی قانونی جوانب طبی فوت
«مهسا امینی» را صرف ًا بر مبنای موازین علم پزشکی بررسی کند.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر مسجدی
ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور
با سالم و احترام
همانگونه که مســتحضر هســتید مرگ هم وطن جوانمان ،خانم مهسا امینی موجب
جریحهدار شــدن افکار عمومــی گردیده ،بهگونهای که باالترین مقام اجرایی کشــور،
شــخص رئیس جمهور محترم نیز به آن واکنش نشــان دادهاند .از سوی دیگر ابهام در
مورد علت فوت ایشــان روایتهای گوناگونی را در ســطح جامعه رواج داده و پریشانی
اجتماعی و روانی بسیار ایجاد کرده است.
ما امضا کنندگان زیر نمایندگان مجمع عمومی و روسای نظام پزشکیهای کشور از آن مقام
محترم و همکارانتان بهعنوان بخشــی از جامعه پزشکی کشور انتظار داریم صرف ًا برمبنای
موازین و اصول علم پزشــکی ،جوانب طبی این رخداد ناگوار را مشــخص فرمایید .مسلما
دوراندیشی و دقت نظر شما نقش موثری در تقویت و بازآفرینی اعتمادملی خواهد داشت.
با آرزوی توفیق

افزوده شدن ۲۰۰دستگاه اتوبوس
به تهران ظرف دو روز آینده

معاون حمــل و نقل ترافیک شــهرداری تهــران گفت۲۰۰ :
دســتگاه خودرو اتوبوس را ایران خودرودیزل قول داده که ظرف
امروز و فردا تحویل دهد .ســید مجتبی شــفیعی معاون حمل و
نقل و ترافیک شــهرداری تهران در نود و دومین جلسه شورای
اسالمی شهر تهران و در جریان بررسی الیحه اعطای مجوز به
شــهرداری تهران جهت انجام معامالت مربوط به خرید قطعات
یدکی و تعمیرات اساســی تجهیزات متروی تهران با بیان اینکه
بر اســاس ایرادات سازمان بازرسی ،ســقف اختیارات شهردار در
معامالت مشــخص شــده اســت ،اظهار کرد :بر اساس اعالم
سازمان بازرسی با توجه به اینکه بخشی از منابع قرارداد از منابع
عمومی شــهرداری است باید ضابطه تبصره  ۱۳رعایت شود.وی
افزود :عالوه بر قرارداد  ۸۰۰میلیارد تومانی برای مترو ،قراردادی
با شرکت واگن ســازی با مبلغ  ۴۰۰میلیارد تومان نیز داریم که
بیشتر از سقف تعیین شده در تبصره ماده  ۱۳است .معاون حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با بیان اینکه مبلغ قرارداد با
وزارت کشــور نیز دو هزار میلیارد تومان است ،خاطرنشان کرد:
این قرارداد ظرف روزهای آینده برای تأمین قطعات یدکی منعقد
خواهد شد و اگر منابع تأمین شود ،کل اورهال مترو را میتوانیم
با همین مبلغ انجام دهیم که این قرارداد نیز ذیل ایراد ســازمان
بازرســی اســت .وی به دیگر قراردادهای در آستانه انعقاد اشاره
کــرد و افزود :قراردادی برای مرکز فرمان خطوط یک و دو مترو
با شرکت  CRSEبه مبلغ  ۳۶۰میلیارد تومان داریم و همچنین
قرارداد دیگری برای تأمین تجهیزات ایستگاهی نیز به مبلغ ۴۴۰

میلیارد تومان با شــرکتهای متولی آماده است.شــفیعی با بیان
اینکه سرجمع این قراردادها به چهار هزار میلیارد تومان میرسد،
اظهار کرد :درخواســت داریم تبصره مــاده  ۱۳برای قراردادها،
اختیاراتی را به شــرکت بهره برداری تفویــض کرده تا بتواند از
این شرایط بهره برداری کند .وی با اشاره به اینکه  ۲۰۰دستگاه
خــودرو نیز ایران خودرودیزل قول داده کــه ظرف امروز و فردا
تحویل دهد ،یادآور شــد ۷۱۶ :دستگاه اضافه نسبت به دو هزار
و  ۲۰۰دســتگاه که قبل از این وعده داده شده بود ،وارد ناوگان
خواهد شد.میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسالمی شهر
تهران در جریان بررســی این طرح ،سقف مبلغ قرارداد را ۱۹۹.۵
میلیــارد تومان در معامالت نقدی و  ۳۳۹میلیــارد تومان نیز از
محل امالک عنوان کرد.

معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست:

درخواست تدریس
«شناخت محیط زیست» از پیشدبستانی

معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر اهمیت
آموزههای محیطزیســتی در سنین پایین اظهار کرد :اگر هوش دانشآموزان را در حوزه
محیط زیســت با تولید متون افزایش دهیــم ،رفتار خردمندانهای کــه انتظار داریم با
بهرهگیری از این دانش اتفاق خواهد افتد.
نوراهلل مرادی با اشــاره به اهمیت افزایش ســواد محیط زیستی اظهار کرد :با امضای
تفاهمنام ه با وزارت آموزشپرورش زمینه افزایش ســواد محیط زیســتی دانشآموزان
فراهم میشــود و امیدواریم پذیرش در رشــتههای محیط زیســت و استخدامها برای
تدریس رشــته تخصصی درس محیط زیست و انسان در دانشگاه فرهنگیان مورد توجه
ط زیســت خاطرنشان کرد :اگر
قرار گیرد.دبیرکارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محی 
درس شناخت محیط زیست از پایه یازدهم در پایههای پایینتر و از پیشدبستانی  -که
سن رشد و تشکیل شخصیت اســت -تدریس شود ،میتواند در نهادینه شدن فرهنگ
محیط زیســت کمک کند .در عین حال کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان به
عنوان یکی از نهادهای تولید فرهنگ باید پای کار بیاید و زمینه اندیشــه محیط زیستی
را فراهم کند .مرادی در پایان تصریح کرد :در بســیاری از بررسیها اینگونه مطرح شد
کــه چاقی دانشآموزان یکی از معضالت آینده خواهد بود اما بحث بیتوجهی به محیط
زیست شاید خطرناکتر از چاقی باشد که با همدلی در گام دوم انقالب میتوانیم نسلی
دوستدار محیط زیست را تربیت کنیم.

تشریح محدودیتهای ایجاد شده
برای مشموالن غایب

رئیس ســازمان وظیفــه عمومی فراجــا با تشــریح برخی از
محدودیتهای ایجاد شده برای مشموالن غایب اعالم کرد که
سه میلیون مشمول غایب در کشور داریم.
ســردار تقی مهری گفت :مشموالن غایب اجازه خروج از کشور
را ندارند ،این افراد اجازه استخدام در سازمانهای دولتی را ندارند
و به کارگیری آنها مشمول جریمه برای کارفرما است.
وی ادامه داد :همچنین به این افراد تســهیالت بانکی نیز داده
نخواهد شد و طبق هماهنگی که با بانک مرکزی وجود دارد این
خدمات به آنها ارائه نخواهد شد.
مهری درباره تعداد مشموالن غایب گفت :متولدین سال ۱۳۵۵
تا  ۱۳۸۳در حال حاضر مشمول سربازی هستند طی این مدت با
 ۲۱میلیون ذکور در کشــور داشتیم و این تعداد حدود سه میلیون
نفر غایب هستند.
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفت :یکی از موضوعات
مهمــی که در این ایام مطرح اســت بحــث معافیت تحصیلی
مشــموالن اســت ،باتوجه به شــروع مدارس و دانشگاه ها این
موضوع اهمیت پیدا کرده است.
وی ادامــه داد :تمام افرادی که در کنکور شــرکت کرده و در
مقاطع مختلف پذیرفته شــده باید ثبت نام کننــد و با توجه به
هوشمندســازی پلیس تمام دانشــجویان که پذیرفته شدهاند از
طریق اینترنت و ســامانه ســخا میتوانند درخواســت معافیت
تحصیلی را ثبت کرده و سامانه ما به صورت خودکار به دانشگاه
مربوطه وصل شــده و معافیت برای دانشگاه ارسال شده و افراد

میتوانند ثبت نام کنند .بــه گفته مهری ،متقاضیان میتوانند از
طریق نرم افزار «پلیس من» درخواست معافیت کنند افرادی که
در سال گذشــته یعنی  ۱۴۰۰دیپلم گرفته اند و سال گذشته در
کنکور شــرکت کرده اند و امسال هم در کنکور شرکت کردهاند
تا  ۳۱شــهریورماه فرصــت دارند و بعد از آن بایــد برگه اعزام
به خدمــت بگیرند و چنانچه اقدام نکنند بــرای آنها غیبت زده
میشــوند افرادی هم که در سال  ۱۴۰۱دیپلم گرفته تا شهریور
ســال آینده فرصت دارند که در کنکور شــرکت کنند.وی تاکید
کرد :مشــموالن غایب نمی توانند در دانشگاه ثبت نام کنند .اگر
کســی هم در ارائه مدارک یا ثبت نام از طریق سایت و سامانه
مشکل داشــتند می توانند از طریق مراجعه به پلیس  ۱۰+و یا
سازمان وظیفه عمومی خدمات الزم را دریافت کنند.

