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چه کسانی و تا چه زمانی می توانند 
برای یارانه ثبت نام کنند؟

ثبت نام برای ورود به لیست یارانه ها محدود به گروه خاصی نیست و متقاضیان 
در کنار دو روزی که برای آنها به تناســب شماره آخر کد ملی تعیین شده، دو 
روز دیگــر هم بدون محدودیت، امکان ثبت نام دارند، حتی قرار اســت فرصت 
دیگری هم برای کســانی که در این مهلت موفق نشــدند تعیین شود، بنابراین 
در صورت نبود مشــکلی در سامانه ثبت نام، فعال فرصت برای آنها فراهم است.
به گزارش ایســنا، ثبت نام از جاماندگان یارانه از روز ۲۷ اردیبهشت شروع شده 
اســت، اما باید توجه داشت که این محدود به کسانی نیست که از یارانه جدید 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی اخیر حذف یا جامانده و برای آن اعتراض کرده بودند، 
بلکه این فرصت به استناد تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ برای تمامی کسانی است 
که متقاضی دریافت یارانه هستند حتی خانوارهایی که از ابتدای شروع پرداخت 
یارانه یعنی از ســال ۱۳۸۹ هم در لیست یارانه بگیران نبوده و هیچ گاه یارانه ای 
دریافت نکرده اند و یا کسانی که به هر دلیلی حذف شده و یا در سال های قبل 
انصراف داده بودنــد، می توانند  ثبت نام را انجام دهند تا درخواستشــان مورد 

بررسی قرار گیرد.
اینکه چند نفر در ثبت نام جدید شــرکت می کنند، مشــخص نیست ولی اگر 
جمعیت کشــور را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم با توجه به اینکه یارانه 
جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای حدود ۷۲ میلیون نفر واریز شــده است، 
حدود ۱۳ میلیون نفر دیگر و به عبارتی همه کسانی که یارانه نمی گیرند، امکان 
ثبت درخواســت دارند ولی این ثبت نام به معنی تضمین تائید آنها و وارد شدن 
به لیست یارانه بگیران نیســت بلکه اطالعات ثبت نام هایی که از سوی سازمان 
هدفمندی یارانه ها انجام می شــود، جهت تعیین دهک به وزارت رفاه ارســال 
خواهد شد و بعد انجام بررسی های الزم، در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، 
خانوار به جمع یارانه بگیران اضافه و یارانه معوق، از اردیبهشت امسال به تناسب 

دهکی که در آن قرار دارند، برقرار و واریز می شود.
اما درباره زمان ثبت نام، این حائز اهمیت است که باید در مرحله اول، متقاضیان 
بر اساس کد ملی اقدام کنند؛ افرادی که عدد آخر کد ملی آنها زوج است برای 
روز گذشته یعنی ۲۷ اردیبهشت و امروز )۲۸ اردیبهشت( فرصت ثبت نام دارند 
ولی اگر در این دو روز نتوانند ثبت نام کنند در هفته آیند در روزهای شنبه ۳۱ 
اردیبهشت  و یکشنبه اول خردادماه می توانند بدون محدودیتی برای  کد ملی، 
جهت ثبت نام اقدام کنند.همچنین برای کســانی که آخرین عدد کد ملی آنها 
فرد است، دو روز دوم یعنی پنج شنبه و جمعه همزمان با ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت 
ماه، مهلت تعیین شــده تا ثبت نام کنند، این گروه نیز اگر در این دو روز موفق 
نشــدند، در ۳۱ اردیبهشــت و اول خرداد، می توانند ثبت نام  کنند. اگر کسانی 
بودند که باز هم نتوانســتند در این فرصت ها فرایند ثبت نام را طی کنند، باید 
منتظر تعیین مهلت جدید باشند، چراکه قرار نیست ثبت نام بعد از این مهلت ها 
متوقف شــود بلکه تاریخ جدید اعالم خواهد شــد؛ سازمان هدفمندی یارانه ها 
نســبت به این موضوع قول داده است.ثبت نام برای دریافت یارانه به این ترتیب 
اســت که سرپرســت خانوار، ابتدا برای کسب اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام 
خود، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را شماره گیری  و سپس  با مراجعه 
به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار 

خود اقدام می کند.

۲۸۸ ابتال و ۸ فوتی  آخرین آمار کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت طی یک شبانه روز ۲۸۸ نفر به کرونا 
مبتال شــدند و هشت نفر نیز به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
دادند.به گزارش ایســنا، از روز ۲۷ اردیبهشت تا روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱  
و بر اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۲۸۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناســایی و ۵۶ نفر از آنان بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۷ میلیون و ۲۲۹ هــزار و ۷۴ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ 
ســاعت، ۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جانباختگان 
این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۴۴ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۲۸ اردیبهشت 
ماه ۷ میلیون و ۲۶ هزار و ۷۳۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شــده اند.۷۵۲ نفر از مبتالیان به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۵۱ میلیون 
و ۸۷۷ هزار و ۸۷۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.
در حال حاضر هیچ شهرســتانی در وضعیت قرمز و  نارنجی قرار ندارد و ۲۵۹ 

شهرستان در وضعیت زرد و ۱۸۹ شهرستان در وضعیت آبی هستند.

تزریق بیش از ۳۵ هزار دوز واکسن کرونا 
در شبانه روز گذشته

بنابراعالم روابط عمومی وزارت بهداشت در یک شبانه روز ۳۵ هزار و ۵۹۹ دوز 
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.به گزارش ایسنا، تا روز ۲۸ اردیبهشت 
ماه ۶۴ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۴۴۵ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۲۵۷ 
نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۱۸۲ نفر، دوز ســوم واکســن کرونا را 
تزریق کرده اند.مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۵۸۸ 

هزار و ۸۸۴ دوز رسید.

تلف شدن دومین توله یوز
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست 
از تلف شــدن دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی 
خبر داد و گفت: علت تلف شــدن این توله در دســت بررسی و نتیجه پس از 
کالبدگشــایی اعالم خواهد شد. به گزارش ایسنا حسن اکبری گفت: صبح روز 
۲۷ اردیبهشــت ۱۴۰۰ دامپزشــک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت 
دفع آنها می شــود که به فوریت موضوع توسط اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان سمنان، به دامپزشکان گروه بیماری های دفتر حیات وحش منعکس و 
با هماهنگی دامپزشــک متخصص داخلی دام کوچک از دانشــکده دامپزشکی 
سمنان به محل نگهداری یوزها منتقل می شود و پس از معاینه نسبت به درمان 
آن اقدام می کند.وی افزود: پس از بررسی های انجام پذیرفته، با نظر دامپزشک 
متخصص، تصمیم بر این شد که توله ها برای بررسی بیشتر و نظارت دامپزشکی 
به یک بیمارستان تخصصی دامپزشکی در تهران منتقل شوند که متاسفانه یکی 
از توله ها در مســیر انتقال به تهران تلف شد.وی گفت: توله دوم به بیمارستان 
تخصصی دامپزشــکی منتقل شــد و تحت نظارت های دامپزشکی قرار دارد.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان اظهار کرد: تلف شدن توله یوز در دست بررسی 

است و علت دقیق آن پس از کالبدگشایی اعالم خواهد شد.

بازدید رایگان از برج میالد در هفته میراث فرهنگی
همزمــان با آغاز هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها بازدید از برج میالد 
بــه عنوان یکی از اماکن فرهنگی و گردشــگری ایران به مــدت ۴ روز رایگان 
اســت.به گزارش ایلنا، عباس حیدری مدیر عامــل برج میالد با اعالم این خبر 
افزود: همزمان با هفته میراث  فرهنگی بازدید از این مجموعه از روز شنبه ۳۱ 
اردیبهشت ماه الی سوم خرداد ماه  از ساعت ۱۰ الی ۱۵ برای همه گردشگران و 
بازدیدکنندگان رایگان است.وی ادامه داد: برج میالد یادمان ملی ایرانیان است 
که جاذبه های بسیار زیاد گردشگری از جمله موزه مشاهیر ایران، گنبد آسمان و 
تماشای تهران از ارتفاع ۲۸۰ از جمله این جاذبه هاست.بر اساس گزارش روابط 
عمومی برج میالد، وی همچنین از رایگان بودن بازدید برج میالد در روز ســوم 

خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.

پوشش ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
از دهک های پایین جامعه در بیمه همگانی سالمت

مدیرعامل بیمه ســالمت ایران از پوشش ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت 
ســه دهک پایین جامعه و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت حاشــیه شهرها در بیمه 
همگانی ســالمت خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر محمد مهدی ناصحی با اعالم 
این خبر در اجالس روســای دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 
مازنــدران گفت: در مجموع ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تاکنون در این دولت به 
صورت رایگان بیمه شده اند. پوشــش بیمه ای حاشیه نشینان نیز از منطقه ۱۲ 
تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار داشتند، شروع 
شد.وی افزود: ۹۵ درصد هزینه بستری و ۸۰ درصد هزینه های سرپایی این افراد 

در سه دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه قرار دارد.

نگاه

اخبار کوتاه

 سازمان غذا و دارو از دپو در گمرک بی خبر است!

ماجرای کمبود مقطعی شیرخشک های رژیمی

به ازای هر زن و مرد، »جانشینی« برای جمعیت وجود ندارد

وجود ۱۲ میلیون »مجرد« در کشور

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تشریح کرد

آخرین وضعیت رسیدگی به مطالبات رانندگان اتوبوس

معاون وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد

اختصاص ۳۸ هزار میلیارد به رتبه بندی معلمان

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

رایزنی هالل احمر برای اصالح دستورالعمل واکسن کرونای حجاج ایرانی

ماجــرای کمبود شیرخشــک های رژیمــی، مجددا بحث 
ترخیص کاالهای ســالمت محور از گمرک را داغ کرد؛ به 
طوری که گمرکی ها مدعی تاخیر در ترخیص محموله های 
شیرخشک  رژیمی شــدند، اما از سویی نیز سازمان غذا و 
دارو اعالم کرد که مقرر شــده بود گمرک نسبت به فراهم 
کردن امکان ارســال اطالعات محموله هــای فرآورده های 
ســالمت محور که مرتبط با ســازمان غذا و دارو است، از 
طریق ســامانه های الکترونیکی به سازمان اطالع دهد؛ در 
حالیکه این سازمان از محموله های شیرخشکی که از بهمن 
ماه سال گذشته در گمرک دپو شده بودند، اطالعی نداشت.
به گزارش ایسنا، با آغاز زمزمه های کمبود شیرخشک های 
رژیمی در بازار در ابتدای اردیبهشــت ماه سال جاری، اما 
و اگرهایی درباره وضعیت ترخیص یک میلیون شیرخشک  
دپو شــده در گمرک مطرح شــد؛ موضوعی که گمرکی ها 
در واکنش به آن اعــالم کردند که ترخیص محموله هایی 
مانند شیرخشک از گمرک، با حداقل اسناد و تائید وزارت 
بهداشت صورت می گیرد. بر این اساس شرکت واردکننده 
بایــد بعــد از ترخیص کاال، طی مدت زمان تعیین شــده 
نسبت به ایفای تعهدات خود جهت تکمیل اسناد ترخیص 
کاال اقدام کند.بر اســاس اعالم مســئوالن گمرک، این در 
حالی بــود که واردکننده این شیرخشــک ها، برای برخی 
محموله های قبلی تعهدات خود را به سازمان غذا و دارو و 
نهادهای مجوز دهنده  انجام نداده و  سازمان غذا و دارو نیز 
مهلت را  تمدید نکرده بود. از سویی ثبت سفارش  و مجوز 
ســالمت هم از سوی سازمان غذا و دارو تائید نشده بود، با 
این حال در نیمه  اول اردیبهشــت ماه مجوز ثبت سفارش  
توسط سازمان غذا و دارو تائید شد.در نهایت گمرک اعالم 
کرد که صاحب کاال، ۱۹ محموله شیرخشک رژیمی شامل 
سه محموله در بهمن و شش محموله در اسفند پارسال و 
۱۰ محمولــه دیگر در فروردین وارد کرده که فرایند تائید 
ثبت ســفارش توسط سازمان غذا و دارو  و صدور مجوز در 
حال انجام است و تقریبا قبل از نیمه اردیبهشت ماه اعالم 
شد که حدود ۱۲۰ هزار قوطی ترخیص شده است و برای 
مابقی هم به محض صدور تائیدیه الزم توسط سازمان غذا 
و دارو  ترخیص انجام خواهد شد.در همین زمینه در تاریخ 
۱۱ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱، ســازمان غذا و دارو از توزیع 

شیرخشک های رژیمی در داروخانه های سراسر کشور خبر 
داد و اعالم کرد که از دهم اردیبهشت ماه، ۱۳ هزار قوطی 
شیرخشــک پس از شناســه گذاری در چرخه توزیع قرار 
گرفته اســت. همچنین بخش های دیگر از محموله بزرگ 
وارداتی شیرخشــک های رژیمی که شــامل یک میلیون 
قوطی بوده اســت، بالفاصله پس از برچسب گذاری توزیع 

می شود.
در عین حال مســئوالن ســازمان غذا و دارو دلیل کمبود 
مقطعــی در تامین شیرخشــک های رژیمــی را تاخیر در 
تخصیــص ارز با کیفیت دانســته و در عیــن حال اعالم 
کردند که شیرخشــک های رژیمی مشــمول دریافت ارز 
دولتی و غیریارانه ای هســتند و بر همین اساس هم برای 
جلوگیری از خروج این فرآورده ها از زنجیره توزیع و عرضه، 
بخشنامه ای مبنی بر الزام شرکت های پخش و داروخانه ها 
به ثبت اطالعات فروش و عرضه شیرخشــک های رژیمی 
و غذاهای ویژه در ســامانه TTAC بــه معاونت های غذا 
و داروی سراســر کشور ابالغ شــد. همچنین سازمان غذا 
و دارو اعــالم کرد که در صورت عــدم ثبت این اطالعات، 
ســهمیه داروخانه های متخلف قطع خواهد شد.در همین 

راســتا، بهادر صید محمدیان در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت ترخیص شیرخشک های رژیمی از گمرک، گفت: 
طبق تفاهم نامه ای که در ســال ۱۳۹۷ که به امضای وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی و وزیر امور اقتصاد و 
دارایی رسیده است، مقرر شده بود گمرک نسبت به فراهم 
کردن امکان ارســال اطالعات محموله هــای فرآورده های 
سالمت محور که مرتبط با سازمان غذا و دارو است، از طریق 
سامانه های الکترونیکی به سازمان اطالع دهد. در حالیکه 
ســازمان غذا و دارو اطالعــی از محموله هایی که از بهمن 
ماه سال گذشــته در گمرک دپو شده بودند، نداشت،  به 
محض اعالم این دپو، سازمان غذا و دارو اقدامات مربوط به 
ترخیص این کاالها را سریعا پیگیری کرده و فرایند را آغاز 
کرد.وی افزود: با شرکت های تامین کننده شیرخشک های 
رژیمی جلسه برگزار شد و شیرخشک های رژیمی که بعد 
از آن جلسه وارد گمرک شدند، به صورت بخش به بخش 
و با اظهار شــرکت ها، همان روز یــا نهایتا یک روز بعد به 
شکل سیستمی در ســامانه TTAC ترخیص شد.رئیس 
اداره شیرخشــک رژیمی و غــذای ویژه ســازمان غذا و 
دارو اظهار کرد: بعد از ترخیص شیرخشــک های رژیمی، 

محموله برای شناســه گذاری و الصاق برچسب اصالت به 
صورت بخش به بخش مستقیما به انبارهای مربوطه ارسال 
شــد. بعد از ترخیص مرحله به مرحله محموله وارداتی از 
گمرک و شناســه گذاری آن ها، در تعطیالت عید فطر، این 
محموله ها به انبار شــرکت های پخش و به کل کشــور به 
صورت همزمان ارســال شد و در چرخه توزیع قرار گرفت 
و بعــد از تعطیالت عید فطر نیز بصورت پیوســته توزیع 

سراسری شیرخشک های رژیمی انجام شد.
وی دربــاره نحوه تمدید مهلت تعهدات شــرکت ها، گفت: 
شرکت ها با نامه ای که از سازمان غذا و دارو برای ترخیص 
و تعهدات ارزی شان دریافت می کنند، سررسید اعتبار این 
مســتندات را دارند و قبل از اتمام تاریخ شان مجددا برای 
تمدید مهلت تعهدات شان به سازمان غذا و دارو درخواست 
می دهند و در همان روز تمدید این اســناد مجددا از سوی 
ســازمان غذا و دارو برای گمرک صادر می شود. در نتیجه 
مشــکلی برای ترخیص ســایر اقالمی که بــه تازگی وارد 
گمرک می شــوند، نخواهد بود.وی با بیــان اینکه تا تاریخ 
۲۷ اردیبهشــت ماه بیش از ۶۸ هزار قوطی شیرخشــک 
رژیمی توزیع شــده است، گفت: باید توجه کرد که فرآیند 
ثبت ســفارش اقالم سالمت محور در سامانه TTAC و به 
صورت اتوماتیک انجام می شود. بر این اساس بعد از اینکه 
شرکت این اقدام را انجام داد، ترخیص به صورت سیستمی 
انجام می شود.صید محمدیان تاکید کرد: در عین حال در 
نیمه اول اردیبهشــت ماه ســال جاری هم سامانه زنجیره 
تامین ابر ســامانه تی تک راه اندازی شد که در این سامانه، 
شرکت های تامین کننده،  شرکت های پخش و داروخانه ها 
ملزم به ثبت اطالعات هســتند. به طوری که تامین کننده 
اطالعات محموله شناســه گذاری شده را در سامانه اظهار 
می کند، شرکت های پخش اطالعات فروش به داروخانه و 
داروخانه ها هم اطالعات عرضه به مصرف کننده و اینکه بر 
اســاس هر کد ملی چه فرآورده هایی به افراد تحویل داده 
شده است را ثبت می کنند. باتوجه به اینکه این فرآورده ها 
مشــمول ارز دولتی هستند، این ســامانه به جلوگیری از 
هرگونه نشت این فرآورده ها به بازار طراحی و پیاده سازی 
شده اســت و تحت نظارت مستمر سازمان و معاونت های 

غذا و دارو سراسر کشور است.

رئیس موسســه تحقیقات جمعیت کشــور با 
تاکید بر لزوم در پیش گرفتن سیاســت  مانع 
زدایی از ازدواج جوانان و فرزندآوری خانواده ها، 
گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون مجرد 
در کشــور داریم که از این میان شش میلیون 
پســر ۲۰ تــا ۴۵ ســاله و ۵.۶ میلیون دختر 
۱۵ تا ۴۰ ســاله »مجرد« هستند که اگر وارد 
تجرد قطعی شوند، از آنجا که طبیعتا فرزندی 
ندارند از خود جانشینی باقی نخواهند گذاشت 
و جمعیت جدید جایگزین نمی شود.مســعود 
عالمی نیسی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در حــال حاضر ۱۲ میلیون مجرد در کشــور 
داریم، اظهار کرد: با کاهش میزان ازدواج، نرخ 
فرزندآوری نیز در جامعه کم می شود و اگر این 
۱۲ میلیون نفر به تجرد قطعی برسند؛ طبیعتا 
فرزندی هم نخواهند داشــت و جانشینی برای 
خود باقی نخواهند گذاشــت. اینگونه جمعیت 
کشور شروع به پیر شدن کرده و جمعیت جدید 

جایگزین نمی شود.
رییــس موسســه تحقیقات جمعیت کشــور 
بــا تاکید بر اینکه باید تمرکــز خود را بر روی 
سیاســت های مانع زدایی از ازدواج قرار دهیم، 

خاطر نشان کرد: از میان این ۱۲ میلیون مجرد، 
می تواند ۶ میلیون خانواده تشکیل شود و اگر 
نصــف این تعداد نیــز ازدواج کنند، در واقع ۳ 
میلیون خانواده تشکیل می شود و اگر نصف این 
تعداد خانواده تشــکیل شده نیز یک فرزند به 
دنیا آورند ۱.۵ میلیون والدت خواهیم داشت.

به گفته عالمی نیسی، میانگین سنی جمعیت 
کشــور در ۳۰ ســال آینده به حدود ۴۸ سال 
می رسد و می توان گفت در سال ۱۴۳۰ حدود 
۳۳ درصد از جمعیت کشــور سالمند می شود 
و این به آن معنا اســت کــه از  هر ۱۰ نفر ۴ 
نفر ســالمند خواهند بود.وی با اشــاره به آمار 
سرشماری ســال ۱۳۹۵، خاطر نشان کرد: بر 
اساس سرشماری ســال ۹۵ حدود ۱۰ درصد 
جمعیت ما سالمند هستند، یعنی از هر ۱۰ نفر 
یک نفر ســالمند )باالی ۶۰ سال سن( است، 
در حالــی که در ســال ۱۴۳۰ از هر ۱۰ نفر ۴ 
نفر سالمند خواهند بود و اینگونه نیروی فعال 
کار ما کم می شود.عالمی همچنین این را هم 
گفت که نرخ رشــد جمعیت ایران در دهه ۸۰ 
میالدی یا همان دهه ۶۰ شمسی، یعنی حدود 
۴۰ ســال قبل، ۴ درصد بوده است و این نرخ 

تا دو ســال قبل یعنی در سال ۲۰۲۰ به ۱.۳ 
درصد رســیده اســت. وی با بیــان اینکه اگر 
میانگین سنی جامعه افزایش یابد با سالمندی 
جمعیت مواجه می شویم، اظهار کرد: در حال 
حاضر نرخ باروری کشــور ما زیر ۲ یعنی ۱.۷ 
تا ۱.۸ اســت و این به آن معناست که به ازای 
هر زن و مرد، جانشــینی برای جمعیت کشور 
وجود ندارد.رییس موسسه تحقیقات جمعیت 
کشــور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 
اینکه نرخ باروری حاصل تقسیم تعداد موالید 
ثبت شده در یک سال بر تعداد زنان و دختران 
در سن باروری است، توضیح داد: درست است 
که نرخ باروری ما در حال حاضر ۱.۷ است اما 
این نرخ حاصل تقسیم تعداد موالید ثبت شده 
در یک ســال بر  تعداد زنان و دختران در سن 
باروری است که ممکن است ازدواج کرده و یا 
ازدواج نکرده باشند. این در حالی است که ما از 
دختــران ازدواج نکرده انتظار باروری نداریم  و 
اگر این نرخ را تنها برای زنان متاهل حســاب 
کنیم، نــرخ  ۲.۷  حاصل می شــود که یعنی 
خانواده هــای ما به طور میانگیــن دو فرزند را 
دارند. وی با بیان اینکه ۸۸ درصد جوانان مجرِد 

در ســن ازدواج ما تمایل به ازدواج دارند، ادامه 
داد: افــرادی کــه ازدواج می کنند می خواهند 
فرزنددار شوند اما مســاله اصلی این است که 
ازدواج کم شــده است و میزان مجردین باعث 
شــده میانگین ما در نرخ باروری کاهش پیدا 
کند. بنابراین باید موانع ازدواج را بر طرف کنیم. 
مردم ما تمایل بــه ازدواج و فرزندآوری دارند، 
در حالی که در کشــورهای اروپایی این تمایل 
کاهش پیدا کرده اســت و جوان مــا اگر رفاه 
معمولی یعنی شــغل و مســکن داشته باشد 
ازدواج کــرده و فرزنــدآوری خوبی هم خواهد 
داشت، بنابراین اگر موانع ازدواج نظیر بیکاری و 
هزینه مسکن را برای جوانان از بین ببریم، خود 

به خود جوانان به ســمت ازدواج و فرزندآوری 
سوق پیدا می کنند.

عالمی در پاســخ به این سوال که تا چه میزان 
می توان این کاهش جمعیت را به مهاجرت به 
ویژه در بین جوانان معطوف دانســت، توضیح 
داد: آمار دقیقی در این راستا در دست ندارم اما 
مطابق با مشاهدات، بخش زیادی از مهاجرت ها 
مربــوط به جوانانی اســت که هم خودشــان 
مهاجــرت می کننــد و هم با ایــن مهاجرت 
ظرفیت فرزندآوری کشور را کاهش می دهند. 
با این حال اگرچه ممکن است بخشی از کاهش 
جمعیت به مهاجرت جوانان باز گردد اما مساله 

اصلی به عدم ازدواج معطوف می شود.

عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 
درباره آخرین وضعیت رســیدگی به مطالبــات رانندگان 
اتوبــوس توضیحاتــی را ارائــه کرد.علی اصغــر قائمی در 
گفت وگو با ایلنا درباره سرانجام پیگیری مطالبات رانندگان 
اتوبوس شــرکت واحد تهران اظهار کرد: براساس تجمعی 
که دو روز قبل انجام شــد و حضور شهردار تهران در جمع 
راننده های معترض، شهرداری تصمیم گرفت که با افزایش 
حقوق آن ها تا ســقف ۴۰ درصد موافقت کند و سخنگوی 
شهرداری هم اطالعیه رسمی منتشر کرد. او ادامه داد: بنابر 

پیگیری که داشتیم، روز ۲۸ اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش 
حقوق رانندگان به حســاب آن ها واریز شده است و شرایط 
اتوبوسرانی به حالت عادی برگشته است. قائمی در واکنش 
به اینکه شــهردار تهران اعالم کرده، تصمیم نهایی درباره 
افزایش حقوق در کارگروه شــش نفره دولت اتخاذ خواهد 
شد، در حالی که نمایندگان حوزه کارگری و مجلس مبنای 
اعمال دســتمزد را فقط مصوبه شورای عالی کار می دانند، 
اظهار کرد: شــهرداری نمی تواند برخالف قانون کلی کشور 
عمل کند و باید تابع قوانین باالدستی خود باشد. در هیات 

وزیران روی این موضوع بحث هایی شد و نظراتی اعالم شد 
و بعد اصالحیه خورده اســت و تصمیم شهرداری نیز فعال 
این است که دولت تکلیف را روشن کند که میزان افزایش 

حقوق چقدر باشد. 
عضو کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
درباره اینکه شهرداری مبنای افزایش حقوق را منوط به نظر 
هیات وزیران کرده است، گفت: قانون، ناظر بر دستگاه های 
دولتی و عمومی اســت و شهرداری نیز باید تابع آن باشد. 
قائمی درباره آخرین وضعیت رانندگان بازداشــتی، گفت: 

هنوز خبر قطعی از این موضوع ندارم و چون شــورای شهر 
نیز به دلیــل آلودگی هوا تعطیل بود، آخرین وضعیت را از 
طریق تماس تلفنی پیگیری و مطلع شــدیم. الزم است که 
جلسه رسمی تشکیل شود و شــهردار گزارش دهد و بعد 
بتوان درباره آن اظهار نظر قطعی کرد. او گفت: در مجموع 
از تعداد بازداشــتی ها دقیقا اطالعی ندارم و همچنین خبر 
ندارم که آیا همچنان در بازداشت هستند یا آزاد شدند.باید 
جلســه رسمی تشکیل شود و بعد بتوان درباره این موضوع 

اظهارنظر قطعی کرد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشــاره بــه اینکه از ۶ ماه 
گذشته تا امســال ۳۸ هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه 
بندی معلمان اختصاص داده شــده است، گفت: قطعا نظام 
برنامه ریزی و پشتیبانی در وزارت آموزش و پرورش و دیگر 
دســتگاه های دولتی برای حضور ثمربخش معلم، ماموریت 
ویژه ای برعهده دارند که براین اساس می توانند دانش آموز 
در تراز انقالب تربیت کنند.احمد محمود زاده، معاون وزیر، 
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های 
مردمــی وزارت آموزش و پرورش پیــش از ظهر امروز در 
همایــش تجلیل از معلمان غیر دولتی منتخب جشــنواره 
جلوه های ویژه معلمی که در سالن ایثار بجنورد برگزار شد، 
اظهار کرد: از جمله دســتاوردهای انقالب اسالمی، نیروی 
انسانی با نگاه روحیه انقالبی و جهادی است، موضوعی که 
در تمام اسناد باالدســتی، به ویژه در سند بیانیه گام دوم 
انقالاب اشاره زیادی به این موضوع شده است.وی ادامه داد: 
در بیانیه گام دوم انقالب، مقام معظم رهبری نیروی انسانی 
را مهم ترین و بزرگترین سرمایه کشور و تعلیم و تربیت را 
رکن اصلی تمدن سازی قلمداد کرده اند.محمودزاده گفت: 
اسناد باالدستی در تعلیم و تربیت و تربیت نیروی انسانی و 

بیانیه گام دوم انقالب، در راستای تمدن سازی در ۳ عنصر 
کلیدی تربیت و مســئولیت پذیری جوانان، جایگاه علم و 
پژوهش، خودســازی و جامعه سازی تاکید بیشتری داشته 
است.این مقام مســئول خاطرنشان کرد: این مهم در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، عمدتا بر دوش نظام تعلیم 
و تربیت گذاشته شده و ماموریت خطیری است که در سند 

تحول بنیادین مشخص شده است.
وی ادامه داد: تربیت نیروی انســانی در تراز انقالب، در تراز 
حیات طیبه، مباحث اعتقادی، اخالقی و همه خصوصیاتی 
که در حوزه نیروی انســانی باعث تمدن سازی خواهد بود 
باید در بستر جامعه سازی شکل بگیرد.معاون وزیر آموزش 
و پرورش یادآور شــد: عنصر اصلی تربیت نیروی انســانی، 
در کشــور جایگاه معلم اســت که تضمین کننده این نگاه 
کلیدی به آموزش و پرورش خواهد بود.وی با اشاره به اینکه 
در ســند تحول بنیادین، معلم به عنــوان هدایت کننده و 

اسوه ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت نقش دارد، 
خاطرنشــان کرد: آموزگار مهم ترین عنصر در تحقق نظام 
رســمی تعلیم و تربیت کشور اســت و براساس آموزه های 
دینی، جایگاه معلمان در شان پیامبران قرار داده شده است 
که ما برای نقش تربیت معلمان باید برنامه های کالن داشته 

باشیم.
محمــودزاده با بیان اینکــه معلمان امــروز باید مجهز به 
شایســتگی های مربوط به دانش تربیتی، دانش تخصصی 
و حوزه های عمومی باشــند، ادامه داد: مقام معظم رهبری 
در تمام جلســاتی که با اصحاب تعلیــم و تربیت در حوزه 
آموزش وپرورش و وزارت علوم برگزار شده است، به موضوع 
امیدآفرینی در بین جوانان و شاگرد پروری تاکید ویژه ای 
داشــته اند.وی یادآور شد: اگر اعتقاد به این موضوع وجود 
دارد که آینده کشــور در لحظه بــه لحظه حضور معلم در 
کالس درس، مهندســی و طراحی و خودســازی، جامعه 

سازی و تمدن سازی در کالس های درس صورت می گیرد 
و معلــم نقش محوری و تعیین کننده بــرای این طراحی 
دارد، قطعا نظام برنامه ریزی و پشتیبانی در وزارت آموزش 
و پرورش و دیگر دستگاه های دولتی برای حضور ثمربخش 
معلم، ماموریت ویژه ای برعهده دارند که براین اساس می 
توانند دانش آمــوز در تراز انقالب تربیت کنند.محمودزاده 
گفت: مسیر در طول ســال های گذشته به دست معلمان 
طی شده و امروز نیز به دنبال این موضوع هستیم که تعداد 

آن ها باید افزایش پیدا کند.
این مقام مســئول افزود: نگاه دولت سیزدهم به رتبه بندی 
در موضوع آموزش و پرورش در عدد و ارقام دیده می شود 
و افزایــش اعتبارات از ۹.۲ درصــد به بیش از ۱۳ درصد و 
اختصاص ۳۸ هزار میلیارد تومان از ۶ ماه گذشته تا امسال 
کمک خواهد کرد که هر معلمی به جایگاه اصلی در موضوع 
معیشــت، نگاه و مرجعیت قرار گیرد؛ این موضوع باید در 
مدارس غیردولتی نیز مدنظر باشد.وی در انتها گفت: دولت 
نسبت به مدارس غیردولتی برنامه های ویژه ای تدارک دیده 
است که باعث بهبود شرایط این مدارس و معلمان مشغول 

به کار در این مدارس خواهد شد.

رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر اثربخشی و نتایج بسیار 
موفق واکسن های تولید ایران در کنترل کرونا افزود: مطالبه 
ما اصالح دستورالعمل حج تمتع سال جاری درباره واکسن 
اســت و مکاتبات الزم با مقامات انجام شــده و ادامه دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، دکتر 
پیرحسین کولیوند با اشــاره به اینکه هالل احمر به عنوان 
متولی ســالمت و ارائه خدمات درمانی به زائران ایرانی در 
سرزمین وحی فعالیت میکند افزود: دغدغه هایی برای زائران 

ایرانی در خصوص دستورالعمل تزریق واکسن کرونای مورد 
تایید عربستان ایجاد شده است که در صدد رفع آن هستیم.
وی افزود: عربســتان در دســتورالعمل حج تمتع امسال، 
واکســن های ایرانی را لحاظ نکرده که این مســئله با توجه 
به فرصت محدود تــا آغاز حج تمتع نگرانی ها را ایجاد کرد 
اســت . با توجه به نتایج موثر واکسن های ایرانی در کنترل 
کرونا در ایران، مطالبه ما اصالح این دســتورالعمل است و 
مکاتبات الزم انجام شده و ادامه دارد.دکتر کولیوند با تاکید 

بر انجام مکاتبــات جداگانه با رئیس جمعیت هالل احمر و 
وزرات بهداشت عربستان، مدیرکل فدراسیون بین المللی در 
شمال آفریقا و خاورمیانه،مدیر منطقه ای سازمان بهداشت 
جهانی در مدیترانه شــرقی افزود: در این مکاتبات ماحصل 
اثربخشی واکســن های داخلی را اعالم و درخواست اصالح 
دستورالعمل و اضافه شدن واکسن های داخلی به سبد زائران 
ایرانی سرزمین وحی را اعالم کردیم. رئیس جمعیت هالل 
احمر با تاکید بر اثربخشی و نتایج بسیار موفق واکسن های 

تولید ایران در کاهش، کنترل و ایمنی در برابر بیماری کرونا 
تاکیــد کرد: در این مکاتبات همچنین آمادگی خود را برای 
در اختیار قرار دادن واکسن های تولید ایران برای استفاده در 
کشورهایی که توان خرید واکسن ندارند را اعالم کردیم.دکتر 
کولیوند با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات ویدئو کنفرانسی 
با مسئوالن مربوطه در دستورکار است افزود: جمعیت هالل 
احمر تمام توان و ظرفیــت خود را برای رفع دغدغه زائران 

ایرانی انجام خواهد داد.


