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مسئل ه اصلی مترو مشکالت مالی نیست

مهدی شایسته اصل مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران
و حومه گفت :یک اتفاقی در دوره اصالحات در شــهرداری تهران
رخ داد که بر اساس آن روابط میان واحدهایی که وظایف مشخصی
دارند تا حدودی به هم خورده بود .حقیقت این است که سازمان
زیباسازی شهری نهادی اســت که وظیفه اصلی اش به تبلیغات
محیطی و زیباســازی و آراستگی شــهر بر میگردد که مترو هم
بخشی از این حوزه محسوب میشود .اما آن زمان به خاطر مسائلی
که در مباحث مالی پیش آمده بود اختالفاتی شــکل گرفت .اصل

قضیه هم این است که بخشــی از منابع و درآمدها
باید بــرای اورهال قطعات ناوگان متــرو و اصالح و
ترمیم فضای فیزیکی و تجهیزات ثابت ایستگاههای
مترو هزینه بشــود .اما روال ایــن هزینه کردنها به
این صورت اســت که باید از موقعی که مترو ساخته
میشــود تا زمانی که مورد بهره برداری قرار میگیرد ادامه داشته
باشد .به گزارش میزان وی ادامه داد :تصور ما این است که زنجیره
تکمیل ارزش سازمان زیباسازی شهری میتواند به نوعی در مترو

اجتماعی
هم محقق بشــود .چون همه این بخشها یک پکیج
کلی محسوب میشوند .از آنجایی که همه بخشهای
مدیریت شهری تهران در قالب یک مجموعه منسجم
قرار دارند و باید خدمات مشترکی را ارائه کنند بنابراین
ما االن دنبال این هســتیم تا با مســئوالن ســازمان
زیباسازی به یک تفاهم دوجانبه برسیم .من تصور میکنم مباحث
مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و البته این مســاله هم حتما
مدنظر ما قرار دارد و روی آن باید کار بشود.

حقوق و دستمزد باید چقدر افزایش یابد؟

حسین راغفر :دستمزدها حداقل باید ۴۰درصد افزایش یابد

درحالی که بر اســاس احکام موجود در بودجه ســال آینده ،قرار
است حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش پیدا کند ،بسیاری
از کارشناسان اقتصادی معتقدند ،برنامه دولت این است که حقوق
و دستمزد کارمندان و کارگران را تنها  ۱۰درصد افزایش دهد ،که
چنین افزایشی با توجه به تورم  ۵۵درصدی که به طور رسمی اعالم
شــده ،در واقع هیچ است و مشکالت معیشتی مردم را دو چندان
خواهد کرد.به گزارش فرارو ،مســعود میرکاظمی ،رئیس سازمان
برنامــه و بودجه در این زمینه میگوبــد« :دولت به جای افزایش
غیرواقعی حقوق ،قدرت خرید مردم را افزایش میدهد .این روش
بهتر از آن اســت که  ۲۰درصد حقوق را بــاال بردند و  ۳۰درصد
بر تورم کشــور افزودند» .این در حالیســت که حمیدرضا حاجی
بابایی ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفته بود« :نظر
دولت افزایش ۱۰درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده
اســت که ممکن است در زمان بررســی بودجه  ۱۴۰۱در مجلس
تایید شــده یا اینکه بر اساس شــرایط تغییر کند».حسین راغفر
اقتصاددان نهادگرا با اشــاره به اینکه سیاست دولت برای سرکوب
دســتمزدها در سال آینده در ادامه سیاســتهای نئولیبرالیستی
حاکــم بر دولتهای مختلف ایران اســت ،اظهارداشــت :دولت با
تصور اینکه با عدم متناســب افزایش حداقل دســتمزد میتواند
جلوی رشــد قیمتها و تورم را در ســال آینــده بگیرد ،به دنبال
اجرای چنین سیاســت نئولیبرالیســتی اســت.وی افزود :دولت
میخواهد تنها هزینههای خود را کنترل کند و این اســتدالل که
با افزایش حداقلی دســتمزد کارگران و کارمندان در ســال آینده
تورم به صورت افسارگسیخته باال نمیرود ،به هیچ عنوان استدالل
درستی نیست چرا که در سال جاری حداقل دستمزد تنها حدود
 ۲۰درصــد افزایش یافت ،در حالی کــه همین امروز تورم کلی به
باالی ۵۵درصد و تورم کاالی اساســی به حدود  ۷۵درصد رسیده
اســت ،بنابراین این یک موضوع انحرافی اســت کــه دولت آن را
مطرح کرده اســت.راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق
و دســتمزد باید حداقل افزایش ۴۰درصدی روبرو شــود تا قدری
قدرت خرید از دســت رفته مردم ،بازیابی شــود ،گفت :به دلیل
همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است
که در سال جاری تنها  ۹۰۰عضو هیئت علمی جوان دانشگاههای
سراسری و بیش از  ۳هزار پزشک مهاجرت کردهاند ،به طوری که

*دولت میخواهد تنها هزینههای خود را کنترل
کند و این استدالل که با افزایش حداقلی
دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده
تورم به صورت افسارگسیخته باال نمیرود ،به
هیچ عنوان استدالل درستی نیست چرا که در
سال جاری حداقل دستمزد تنها حدود  ۲۰درصد
افزایش یافت ،در حالی که همین امروز تورم کلی
به باالی ۵۵درصد و تورم کاالی اساسی به حدود
 ۷۵درصد رسیده است ،بنابراین این یک موضوع
انحرافی است که دولت آن را مطرح کرده است
امروز مهاجرت نخبگان کشــور به یک چالش عمده تبدیل شده و
اگــر این وضعیت ادامه پیدا کند ،کشــور از نخبگان و متخصصان
تهی خواهد شــد .این درحالی اســت که دولت نیز هیچ برنامهای
برای اصالح این وضعیت ندارد.این اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهراء
با اشــاره به اینکه به جرات میتــوان گفت در طی طول یک قرن
گذشــته نظام دســتمزدی در ایران عامل اصلی مهاجرت نخبگان
به خارج از کشــور بوده ،اضافه کرد :سرکوب دستمزد سالهاست
که در ســازمان برنامه و بودجه دنبال شــده و دولتهای مختلف
نیز چنین سیاســتی را دنبال کردهاند ،سازمان برنامه و بودجه نیز

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی:

بعضیازمدیراناحساسمسئولیتیدربارهبازنشستگانندارند
علی دهقــان کیا رئیس کانون بازنشســتگان
تأمین اجتماعی اســتان تهران درخصوص تاثیر
کمکهای بانک رفاه بر مشــکل تامین حقوق
بازنشســتگان تحت پوشــش تامین اجتماعی
به میزان گفت :مشــکالت ما بــه صورت روزانه
درحال افزایش پیدا کردن است .سازمان تامین
اجتماعی تا به حال به همیــن بانک رفاه دهها
کارخانه را بابت بدهی هایش واگذار کرده است.
البتــه این اتفاق برای ایــن افتاده که ما بتوانیم
حقوق بازنشســتگان را پرداخت کنیم .ســال
گذشته هم قرار بود دولت حدود سی و دو هزار
میلیارد تومان از شرکتهای تابعه را به سازمان
تامین اجتماعی واگذار بکند که همه آنها بابت
بدهیهایی که داشتیم به بانک رفاه واگذار شد.
علی رغــم انجام این واگذاریها همین االن هم
سازمان تامین اجتماعی حدود پنجاه و سه هزار
میلیارد تومان با بهره سی و پنج درصد به بانک
رفاه بدهکار است .خود این مساله نشان میدهد
در بلند مدت چه بالیی بر ســر سازمان تامین
اجتماعی خواهد آمد .ســازمان تامین اجتماعی
البته مطالباتی از دولت دارد که متاسفانه هنوز
پرداخت نشده است.وی درخصوص انتصاباتی که
در سالهای گذشته در سازمان تامین اجتماعی
بــدون در نظر گرفته شــدن معیــار تخصص
صورت گرفته گفت :ما در گذشــته در سازمان
تامین اجتماعی شــورایی داشتیم با نام شورای

عالی تامین اجتماعی که تا ســال  ۸۳این شورا
همچنان برقرار بود .شورای عالی از پانزده عضو
تشکیل میشد که هشــت نفر از آنها نماینده
دولت و چهار نفر نماینده کارفرمایان و ســه نفر
هم نماینده کارگران بودند .نمایندگان کارگران
با آن هشــت نفری که از وزارتخانههای مختلف
میآمدند میتوانســتند در رابطه با بســیاری
از تصمیمات البی کننــد و موفقیتهایی را به
دست بیاورند .اما از سال  ۸۳قانون ساختار نظام
جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب رســید.
بر اساس ماده  ۱۰۰این قانون نصف به عالوه یک
اعضای هیات مدیره توســط وزیر رفاه و تامین
اجتماعی منصوب میشوند؛ بنابراین تغییری که
اتفــاق افتاد این بود که آن هشــت نفر نماینده
دولت تبدیل به یک صدای واحد شــدند .چون
قبال نمایندگان از وزارتخانههای مختلف دولت
بودند و حاال همگــی از یک وزارتخانه منصوب
میشدند .این مســاله تا اندازهای کار را برای ما
مشــکل کرد.رئیس کانون بازنشستگان تأمین
اجتماعی تهران اذعان داشت :از همان زمان که
مدیریت سازمان تامین اجتماعی به طور کامل
به دست دولت افتاد وضعیت این سازمان هر روز
خراب تر شــده است .دلیل این مساله این است
که نمایندگان دولت در هیات امنای ســازمان
احســاس مسئولیتی نســبت به بازنشستگان و
بیمه شدگان نداشته اند.

دکتر زالی توضیح داد

آیا از هر سه ایرانی یک نفر دچار اختالل روانی است؟

دکتر زالی درباره گزاره "از هر ســه ایرانی یک
نفر دچار اختالل روانی است" که از قول وی در
رســانه ها بازتاب یافت ،توضیحاتی ارائه داد.به
گزارش ایســنا دکتر علیرضا زالی با بیان اینکه
جلسه ای که این جمله در آن نقل شده ،مربوط
به توانمندســازی همکاران گروههای پرستاری
است ،اظهار کرد :معموال در مطالعات غربالگری
اجتماعی ،از مکانیســم های سنجشی استفاده
میشــود که حتی موارد بســیار خفیف مانند
اضطراب های ســاده ای که همه ما در زندگی
درگیر آن هســتیم،یا افســردگیهای گذرای
ناپایــدار که به معنای اختالل روانی نیســتند،
در آن ســنجیده میشــوند.زالی ادامه داد :در
این مکانیســمهای غربالگری که بارها توسط
وزارت بهداشت نیز منتشر شده ،آمار بین ۲۹تا
 ۲۹,۷درصد است که به مفهوم بروز اختالالت
روانپزشــکی عمده در جامعه ایرانی نیست.وی
افزود :همگی ما در طول زندگی روزمره ممکن
است درجاتی از اضطراب های گذرا ،افسردگی
های کوتاه مدت و مواردی از این قبیل را تجربه
کنیم که این ها مطلقا به عنوان اختالل روانی
کالسیک طبقهبندی نمیشــوند.زالی تصریح
کرد :این گزاره که از هر سه نفر ایرانی یک نفر
دچار اختالل روانی است ،گزاره ای غیر علمی و
غیر مستند است و اساسا منطبق و همخوان با
عرایض بنده در آن جلسه نیست.وی ادامه داد:

سازمان تحقیقات کشاورزی :قاچاق خاک را تایید میکنیم
نماینده مجلس :گزارشی به دست ما نرسیده است
تغییر اقلیم ،افزایش فرونشســت زمین و فرسایش خاک امنیت
غذایی در کشــور را به خطر انداخته است .از سوی دیگر ،عالوه
براین مسائل چند ســالی است که موضوع قاچاق خاک از سوی
برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده ،هر چند همواره این خبر
از ســوی نهادهای مربوطه تکذیب شده اســت .به گزارش ایلنا،
رییس گروه مهندســی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات
کشاورزی خاطر نشــان کرد :قاچاق خاک از سوی نهادهای ذی
صالح تایید نمیشــود اما مشــاهدات عینی من در دهه  70این
موضــوع را تایید میکند.حمیدرضا پیــروان با تایید خبر قاچاق
خاک ،گفت :همــواره خبر قاچاق خاک از ســوی نهادهای ذی
صالح تکذیب میشــود .متولــی حفاظت از خاکهــای منابع
طبیعی ،ســازمان جنگلها و مراتع اســت و تا به امروز این نهاد
گزارشــی در این زمینه ارائه نکرده اســت.وی بــا بیان اینکه در
بازدیدهای میدانی شــواهدی از قاچاق خاک مشــاهده شــده
اســت ،تصریح کرد :در سواحل جنوبی کشور پدیده قاچاق خاک
بارها مشاهده شده اســت.به گفته پیروان ،خامفروشی در ایران
بسیار شایع شده است ،بســیاری از معدنکاران بعد از استحصال
بهجای آنکــه مواد را در کارخانههای فــرآوری تبدیل به کاالی
نهایــی کنند آن را بهصورت خام بفروش میرســانند .در فرآیند
خامفروش نیز امکان قاچاق خاک بســیار وجــود دارد.وی ادامه
داد :خریداران معادن شــن و ماســه یک محدوده چند کیلومتر
مربعی به آنها واگذار میشــود آنها در زمان برداشــت از معادن
مقداری از خاک آن منطقه را با خود قاچاق میکنند.رییس گروه
مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی در
پاســخ به این پرسش که آیا گزارشــی از قاچاق خاک کشاورزی
بهدست شما رسیده اســت؟ بیان کرد :وزارت جهاد گزارشی در

برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که به کشورهای در
حال توســعه دیکته شده را اجرا میکند ،زیرا بر اساس آموزههای
این دو نهاد بینالمللی تنها راه کنترل تورم در کشورهای در حال
توسعه سرکوب دستمزدها است.وی ادامه داد :این سیاستی است
که کشــورهای پیشــرفته برای جذب نخبگان کشورهای در حال
توســعه مانند ایران برنامهریزی کردند ،به طــوری که این پروژه
سالهاســت که در حال اجرا است و ســالیانه بیش از هزاران تن
از نخبگان به دلیل شــرایط دستمزدی نابرابر و وضعیت نامناسب
شغلی تن به مهاجرت میدهند ،به بیانی دانشگاههای برتر ایران با
پول این مردم نخبه برای کشــورهای غربی پرورش میدهند ،این
سیاســت وحشتناکی است که طی دههای متمادی ادامه داشته و
هر روز نیز بر شــدت آن نیز افزوده میشود.راغفر در ادامه با بیان
اینکه اگر دولت بخواهد حداقل دستمزد را تنها  ۱۰درصد افزایش
دهد ،این موضوع مشــکالت معیشــتی کارگران در سال آینده را
تشدید خواهد کرد ،بیان داشت :دولت همواره میخواهد با افزایش
قیمت ارز و کنترل دستمزد ،درآمدهای خود را باال برده و تورم را
کنترل کند ،در صورتی که بخش عمده اقتصاد ایران اص ً
ال مالیات
نمیدهند ،به طور که در ســال گذشته ســود خالص  ۲۰شرکت
بــزرگ دولتی و خصولتی حدود  ۲۵۰هزار میلیارد تومان اســت،
درحالیکــه دولت بایــد مالیات و یارانه انرژی که بــه این بنگاهها
پرداخت کرده را ،دریافت کند.این اقتصاددان خاطر نشــان کرد،:
امــا دولت این کار را انجام نمیدهد و در مقابل با گران کردن نرخ
ارز از جیــب مردم ،هزینههای خود را تامین کرده ،درحالی که در
کشورهای دیگر مالیات به عنوان تنها منبع درآمد دولت محسوب
میشــود و دولتها با مالیات کشــور خود را اداره میکنند ،اما در
ایران نه مالیات درستی از ثروتمندان گرفته میشود و نه پایههای
مهم مالیاتی از جمله مالیــات بر ثروت ،مالیات بر مجموع درآمد،
مالیات بر معامالت ســفتهبازانه و ...وجود دارد.راغفر تصریح کرد:
بنابراین تا زمانی که سیاســتهای نئولیبرالیستی در دولت دنبال
میشــود به این عنوان وضع معیشتی به خصوص طبقه متوسط و
طبقه فرودست بهبود نخواهد یافت ،زیرا ثروتمندان و افراد با نفوذ
همچنــان با قلدری از زیر دادن مالیــات فرار میکنند و دولت در
مقابل آن زورش به کارمندان و کارگران میرسد و با سیاستهایی
که اجرا میکند ،مردم را بیشتر از گذشته فقیرتر میکند.

این زمینه ارائه نمیدهد اما همانگونه که اشــاره شــد مشاهدات
عینــی ما این مهــم را تایید میکند .به همــراه گیاهان تزئینی
مقداری خاک صادر میشــود این چنیــن حجم قابل توجهی از
خاک مرغوب کشــور را صادر و از دســت میدهیــم.وی با بیان
اینکه کشورهای حاشیه خلیج مقصد نهایی خاک ایران هستند،
افزود :این کشورها خاک مرغوبی برای کشاورزی ندارند به همین
دلیل خاک ایران به این کشــورها قاچاق میشود آنها از خاک ما
برای خشک کردن سواحل و ساخت و ساز استفاده میکنند.این
پژوهشگر حوزه آب و خاک تصریح کرد :یکی از همکاران منتقد
دیدگاه من بود و گفت که این خبر شــایعه اســت و نمیتواند با
واقعیت مطابق باشــد من برای اثبات سخنم به قانون حفاظت از
خاک که  2ســال پیش مصوب شد استناد کردم یکی از بندهای
این قانون درباره قاچاق خاک است اگر چنین پدیدهای در کشور
شایع نبود چنین قانونی تدوین و تصویب نمیشد.
>اگر صحت دارد باید با آن مقابله کنیم

همچنین در این رابطه پرویز اوســطی نایب رییس کمیســیون
کشــاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که دوباره در محافل
خبری بحث قاچاق خاک مطرح شــده است آیا این خبر را تایید
میکنید؟ گفت :گزارشی در این زمینه بهدست ما نرسیده است.
وی در پاســخ به این پرسش که سمیه رفیعی رییس فراکسیون
محیط زیســت مجلس این خبر را رسانهای کرده است؟ گفت :تا
به امروز منبع قابل اســتناد گزارشی در این زمینه به کمیسیون
کشــاورزی ارسال نکرده اســت به همین دلیل نمیتوانم نه این
خبر را تایید و نه آن را تکذیب کنم .کشورما وسیع است بههمین
دلیل بایــد با تمام توان از خاک که عنصر ارزشــمندی اســت

حتی اضطرابهای ســادهای که ما در زندگی
روزمره ممکن است آن را تجربه کنیم ،در تست
های غربالگری ممکن اســت به عنوان برخی از
موارد مواج غیر پایدار و شــناور روانشــناختی
تلقی شــود که خیلی از آن ها حتی احتیاج به
درمان و مداخالت درمانی هم ندارد.دکتر زالی
افــزود :همچنین می توان با خودمراقبتی برای
تقلیل برخی اضطراب های گذرا ،شهروندان را
توانمند ســاخت .رییس دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با اشاره به اینکه خوشبختانه در
ســالهای اخیر توانسته ایم بحث بهداشت روان
را در مجموعه ارائه خدمات مراقبت های اولیه
کشور جانمایی کنیم ،گفت :با توجه به حضور
موثر شــبکه های بهداشتی و درمانی در کشور
ما طبیعتا گستره شمولیت تستهای غربالگری
ما از افزایش باالتری برخوردار است.وی با بیان
اینکــه تجرب ه «عالئم» روانپزشــکی ضرورتا به
معنای "اختالل عمده روانپزشــکی" نیســت،
تاکید کرد :بر اســاس آنچه که از آمار تطبیقی
ما با آمار جهانی مســتفاد می شود مطلقا آمار
بــروز اختالالت روانپزشــکی در جامعه ایرانی
بیش از آمار جهانی نیســت.دکتر زالی با اشاره
به نتایج مطالعات تایید شــده در حوزه میزان
خودکشــی ،تصریح کرد :خودکشی در ایران از
سرانه عمومی جهانی به مراتب نازل تر و پایین
تر است.

حفاظت کنیم.این نماینده مجلس با اشــاره به شبکه گستردگی
ســازمانی وزارت جهاد کشــاورزی ،تصریح کرد :به لحاظ چارت
تشکیالتی و ساختار اداری وزارت جهاد در همه شهرها و روستاها
مراکزی دارد اگر با چنین پدیدهای در کشور مواجه بودیم بدون
تردید همکاران وزارت جهاد از آن اطالع داشــتند.نماینده مردم
قــروه و دهــگالن ادامه داد :من برای تایید بــا تکذیب این خبر
به گزارشهای وزارت جهاد اکتفــا میکنم .قانون تغییر کاربری
اراضی باغها تصویب شــده اســت مطابق با این قانون اگر در هر
نقطهای ترکیب و ساختار زمین زراعی برهم بخورد مصداق تغییر
کاربری دارد و مسئوالن جهاد کشاورزی و افراد ساکن شوراها و
دهیارها آنها را طبق قانون گزارش میدهند.اوسطی با بیان اینکه
ممکن اســت پدیده قاچاق خاک بهصورت پنهان صورت بگیرد،
ادامه داد :اگر به شــکل پنهان اتفاق میافتد باید سیســتمهای
نظارتی در ایــن زمینه ورود کنند و بررســیهای دقیق خود را
آغاز کنند .من این موضوع را از سوی نهادهایی که در این زمینه
صاحبنظر هســتند پیگیری میکنم و نظــر آنها را جویا خواهم
شــد.وی در پایان بیان کرد :باید با پدیده شــوم قاچاق در همه
عرصهها مبارزه کنیم .اگر خبر قاچاق خاک چه بهصورت آشــکار
و چه به صورت پنهان تایید شــد باید بــا تمام توان با آن مقابله
کنیــم .حتی اگر قاچاق خاک در مقیاس کوچک باشــد .چراکه
این مســئله آسیب جدی به سرمایههای ملی کشور وارد میکند
و باید مانع آن شــد.همچنین در این رابطه حســین زارعی دبیر
اجرایی خانه کشــاورز بوشهر با رد خبر قاچاق خاک کشاورزی،
گفت :خبری مبنی بر قاچاق خاک بهدســت ما نرسیده است.وی
ادامه داد :اخبــاری مبنی بر قاچاق خــاک صنعتی و معدنی به
گوش ما رســید اما تا به امروز گزارشی از قاچاق خاک کشاورزی
بهدســت ما نرسیده اســت.زارعی بابیان اینکه مقداری خاک به
همراه ریشه نخلها به قطر صادر شد ،تصریح کرد :در حال حاضر
آن نخلها به کشــور مرجوع شــدند پس آن خاک نیز به کشور
بازگردانده شد.
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یکپژوهشگروجمعیتشناسمطرحکرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

یک پژوهشگر و جمعیت شناس با اشاره به اینکه
جوانان یکی از گــروه های مهم هر جامعه ای
هستند گفت :دغدغه امروز جوانان ما تشکیل
خانواده ،بیکاری و بهره مندی از مسکن پایدار
اســت.بهزاد خلیلی،در گفت و گو با مهر گفت:
یکــی از گروه های مهم برای هر کشــور گروه
جوان آن جامعه اســت ،دالیل متعددی برای
بیــان این اهمیت نیز وجود دارد از میزان تاثیر
نیروی جوان در اقتصاد و پویایی کشور که منجر
به توســعه و پیشرفت می شود تا افزایش توان
امنیتی کشور که همگی توسط قشر جوان منجر
می شود.این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده
افزود :جامعه ما هم از این قائده مستثنی نیست
و شــاهدیم که بسیاری از دستاوردها در کشور
توســط همین قشــر جوان انجام شده است و
اگر توســعه علم و یا پیشرفت صنعتی داریم و
اصطالحاً چرخ اقتصاد فعلی مان می چرخد به
واسطه نیروی جوان است.وی بیان کرد :ایران در
پنجره جمعیتی از نیروی جوان خوبی برخوردار
اســت و باید از آن استفاده کند چراکه جوانان
سبب پیشــرفت کشور شــده و این پیشرفت
ارتباط مستقیمی با بهبود کیفیت زندگی مردم
و ایجاد آسایش دارد.خلیلی عنوان کرد :جوانان
ایرانی با مشــکالت متنوعی مواجه اند اما اگر
بخواهیم مهمترین مسائل و دغدغه های جوانان
را بازگو کنیم باید اولویت بندی های مشخصی
از گروه های مختلف جامعه داشته باشیم؛ طبق
آمار در گروه های مختلف جوانان اعم از دختران
و پســران که در سن متعارف جوانی قرار دارند
دغدغه ها و مسائل نیز تفاوت بنادینی با یکدیگر
دارند ،بــرای مثال دغدغه هــای جوانان دهه
 ۶۰و  ۷۰با جوانان امروزی متفاوت اســت.این
پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده اظهار کرد:
از مهمترین مشکالتی که جوانان دارند می توان
به ناتوانی در تشکیل خانواده در سنین مناسب
نام برد که بیکاری و یا دیر وارد شــدن به بازار
کار یکی از عوامل جدی این مسئله است و در
حال حاضر مهمترین مســئله جوانان تشکیل
خانواده است.وی تصریح کرد :خانواده در کشور
ما دارای جایگاه بسیار ویژه ای است؛ این مسئله
برای قشر جوان ما نیز از اهمیت زیادی برخوردار
است چراکه تا زمانی که تشکیل خانواده میسر
نشود نمی توان راه درســت و هدف زندگی را
تشخیص داد همچنین وقتی که از سن مناسب
تشکیل خانواده زمان بیشتری بگذرد فرد دچار
مشکل جدی می شود.خلیلی با اشاره به اینکه
در حال حاضر ســن ازدواج برای آقایان به ۲۸
سال رسیده است و برای خانم ها به  ۲۳سال و
نیم رسیده است خاطرنشان کرد :پیامدهای این
افزایش سن ازدواج؛ افزایش دوگانگی شخصیت
و نبود هدفی برای زندگی است ،این آشفتگی
و تشویش ها زاییده تاخیر ازدواج است.وی در
مورد آمار تعداد جوانان مجرد در کشــور گفت:
می توان گفت بیشتر از  ۱۰میلیون جوان مجرد
داریم که از ســن ازدواج هم عبور کرده اند که
در میان این عدد دهه های ۶۰و  ۷۰در اولویت
هستند؛ به بیان دیگربا ۱۰میلیون جوانی روبه رو
هستیم که به نیاز اولیه شان پاسخ نداده ایم آن
هم زمانی که سیاست های کالن نظام بر مبنای
خانواده محوری است و باید قوانین دیگر از این
مسئله تبعیت کنند و در تعارض با آن نباشند.

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس،
با تاکید بــر اینکه تقویت اورژانــس و تامین
امکانات الزم برای آن امری ضروری در جهت
تامین ســامت جامعه اســت گفــت :ناوگان
آمبوالنس شــاید بتواند  ۳۰درصــد نیازهای
حداقلی کشــور را تامینکند.ملک فاضلی در
توگو با خانهملت ،در مورد انتشــار خبری
گف 
از ســوی رییس اورژانس کشور مبنی بر وجود
 3هزار آمبوالنس فرســوده در ناوگان حمل و
نقل این بخش با وجــود افزایش  15درصدی
ماموریتهــای آنها ،گفت :تقویــت اورژانس و
تامین امکانات الزم برای آن امری ضروری در
جهت تامین ســامت جامعه است که چندین
وجه دارد و باعث میشود در زمانی که حیات
فردی در معرض خطر قرار گرفته است تنها با
مساعدت اورژانس به زندگی برگردد.

حقوقگمشدهجوانان
درجامعهامروزی

>دالیل تاخیر ازدواج در میان جوانان

این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده در پاسخ
به این سوال که چه مسائلی سبب شده تاخیر
در سن ازدواج بروز یابد عنوان کرد :با توجه به
اینکه جامعه ما مدام در حال تغییر است بحث
تشکیل خانواده تحت الشعاع قرار گرفته است
به این دلیل که مســئله مسکن دچار مشکل
شده است و اشتغال هم به همین شکل؛ البته
باید گفت کل دالیل تاخیر در ازدواج مســائل
اقتصادی نیســت اما این مباحث از مهمترین
ها هستند و حل نشده باقی مانده اند.وی اظهار
کرد :حقوق و مســائل جوانــان باید در اولویت
باشــد اما دلیل اینکه این اتفــاق هنوز وجود
نیفتاده است و کار شگرفی در این حوزه شکل
نمی گیرد این است که قشر جوان ما خیلی در
رسانه های ملی و صدر اخبار نیستند بنابراین
نوع نگاه به جوانان دچار ضعف از سمت دولت
است.خلیلی بیان کرد :در نگاه رهبر انقالب نیز
جوانان از ضریب فوق العاده باالیی برخوردارند
و به شــدت بر حل مسائل آنها تاکید دارند اما
متاسفانه مشکالت ما در حال بازتولید هستند
و جوانان احساس واماندگی و بی ارزشی دارند.
این پژوهشــگر و جمعیت شناس تصریح کرد:
باید گفت ما به جوانان نه در سیاســت و نه در
صدا و ســیما ارزش نداده ایم و همین مسئله
سبب شده است که مسائل جوانان حل نشده
باقی بماند؛ اما مهمترین دلیلی که سبب شده
جوانان به حقوق خود دست نیابند این است که
متولی موثر و کارآمدی در رابطه با امور جوانان
وجود ندارد.وی با اشــاره به اینکه آینده کشور
در دســت جوانان است اما جوانان متولی برای
بازیابی حقوق خــود ندارند تصریح کرد :وزارت
ورزش و جوانــان ،معاونت امور جوانان در صدر
متولیان حــوزه احقاق حق جوانان هســتند؛
همچنین معاونت امور زنان و خانواده در مرکز
این دایره قرار می گیرد،وزارت فرهنگ ،سازمان
صدا و ســیما و از همه مهمتر مجلس شورای
اســامی که در صدر تصمیم سازی برای امور
جوانان هستند همگی باید برای حقوق جوانان
تالش کنند.

ناوگانآمبوالنستنها
پاسخگوی۳۰درصدنیازهاست

بهداشت
رئیس هیات مدیره بنیاد بیماران نادر ایران:

۳۵۵گونه بیماری نادر
در کشور وجود دارد

رییس هیات مدیره بنیاد بیمــاران نادر ایران
با بیــان اینکه در کشــور ۳۵۵ ،گونه بیماری
نــادر وجود دارد کــه «اس ام ای»یکی از این
گونهها اســت ،گفت :بر اساس آمار و اطالعات
سازمان جهانی بهداشت ،نزدیک به  ۶تا  ۸هزار
گونه بیماری نادر در جهان وجود دارد.یاســر
داوودیان در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه
به دلیل عدم اطالع رســانی درست و دقیق در
کشور ،بســیاری از افراد تعریف درستی از این
بیماری ها ندارند ،خاطرنشان کرد :بیماری ها
به دو دسته بیماری های واگیر و بیماری های
غیرواگیر تعریف می شــوند که در این میان،
بیماری های غیرواگیر نادر هستند و اگر تعداد
آنها زیاد شود شایع می شوند.وی تصریح کرد:
در ایران ،بیماری یا نادر است یا شایع اما چون
تعاریف و عناوین مختلفی در کشور وجود دارد
بودجه های مختلفی بــرای همین موضوعات
اختصاص می یابد که متاسفانه جایی که باید
هزینه شــود بکار نمی رود و در جاهای دیگر
هزینه می شود.

آموزش

بازگشایی مدارس ،آمار معلمان
کرونایی را افزایش داد

رییس بخــش اورژانس بیمارســتان ســینا
گفت :در بیمارســتانی که من در آن مشغول
به فعالیت هســتم تا کنون بــا افزایش میزان
مراجعه کودکان به ســبب کرونا مواجه نشدم،
اما از همکارانم در خصوص ابتالی کودکان به
این بیماری شنیده ام و همچنین میزان ابتالی
معلمان به کووید افزایش یافته است و تعدادی
از آنها با بازگشایی مدارس دچار این بیماری
شدند.حســین کرمانپور در گفتوگو با میزان
توضیح داد :بسیاری از افراد گمان میکنند که
با تزریق ۲دز واکســن به طور کامل از ابتال به
کووید مصون میشوند و این در حالی است که
چنین موضوعی درســت نیست و ممکن است
ویروســی که در طبیعت در حال گردش است
جهش یافته باشد و افراد واکسینه شده را هم
بیمار کند.

مکث

ماجرای اذیت و آزار یک معلم
در کالس درس

مدیرکل ارزیابــی عملکرد و پاســخگویی به
شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره انتشار
فیلم اذیت و آزار یک معلم توسط دانشآموزان
در کالس درس توضیح داد.به گزارش تسنیم،
در روزهای گذشــته فیلمی از اذیت و آزار یک
معلم توســط دانشآموزان در فضای مجازی
منتشــر و با واکنشهای بسیاری مواجه شده
است.برای پیگیری این فیلم با محمد حسین
کفراشی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفتگویی
داشــتیم؛ بهگفته کفراشــی این فیلم جدید
نیســت و مربوط بــه حدود  ۵ســال قبل در
یکی از مدارس مختلط روســتاهای شهرستان
بروجرد است.وی افزود :این معلم سالهای آخر
خدمتش بود و پس از این اتفاق رســته شغلی
او تغییر یافت و هماکنون نیز بازنشســته شده
است؛ البته در همان ایام خانواده دانشآموزان
مراجعه و از این معلم عذرخواهی کردهاند.

