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ماجرای کمبود مقطعی 
شیرخشک های رژیمی

نظام تامین اجتماعی 
کشور اصالح شود

مسئوالن سازمان غذا و دارو دلیل کمبود مقطعی 
در تامین شیرخشــک های رژیمــی را تأخیر در 
تخصیص ارز با کیفیت دانســته و در عین حال 
اعالم کردند که شیرخشک های رژیمی مشمول 
دریافت ارز دولتی و غیریارانه ای هستند و بر همین 
اساس هم برای جلوگیری از خروج این فرآورده ها 
از زنجیره توزیع و عرضه، بخشــنامه ای مبنی بر 
الزام شــرکت های پخــش و داروخانه ها به ثبت 
اطالعات فروش و عرضه شیرخشک های رژیمی و 
غذاهای ویژه در سامانه TTAC به معاونت های غذا 
و داروی سراسر کشور ابالغ شد. همچنین سازمان 
غذا و دارو اعالم کرد کــه درصورت عدم ثبت این 
اطالعات، ســهمیه داروخانه های متخلف قطع 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس اداره شیرخشک رژیمی 
و غذای ویژه ســازمان غذا و دارو درباره وضعیت 
ترخیص شیرخشک های رژیمی از گمرک، گفت: 
»طبق تفاهمنامه ای که در سال ۱۳۹۷ به امضای 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر امور 
اقتصاد و دارایی رسیده است، مقرر شده بود گمرک 
نســبت به فراهم کردن امکان ارســال اطالعات 
محموله های فرآورده های سالمت محور که مرتبط 
با سازمان غذا و داروســت، از طریق سامانه های 
الکترونیکی به ســازمان اطالع دهد؛ درحالی که 
سازمان غذا و دارو اطالعی از محموله هایی که از 
بهمن ماه سال گذشته در گمرک دپو شده بودند، 
نداشت. به محض اعالم این دپو، سازمان غذا و دارو 
اقدامات مربوط به ترخیص این کاالها را ســریعا 

پیگیری کرده و فرایند را آغاز کرد.«
بهادر صید محمدیــان افزود: »با شــرکت 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 یا نهایتا یک روز بعد 
به شکل سیســتمی در ســامانه تی.تی.ای.سی 

ترخیص شد.
رئیس اداره شیرخشــک رژیمی و غــذای ویژه 
ســازمان غذا و دارو گفــت: »بعــد از ترخیص 
شیرخشــک های رژیمــی، محمولــه بــرای 
شناسه گذاری و الصاق برچسب اصالت به صورت 
بخش به بخش مســتقیما به انبارهای مربوطه 
ارســال شــد. بعد از ترخیص مرحله به مرحله 
محموله وارداتی از گمرک و شناسه گذاری آنها، 
در تعطیــالت عید فطر، ایــن محموله ها به انبار 
شــرکت های پخش و به کل کشــور به صورت 
همزمان ارسال شد و در چرخه توزیع قرار گرفت 
و بعد از تعطیالت عید فطر نیز به صورت پیوسته 
توزیع سراسری شیرخشــک های رژیمی انجام 
 شــد.« صید محمدیان بــا بیان اینکــه تا تاریخ 
۲۷ اردیبهشــت ماه بیــش از ۶۸ هــزار قوطی 
شیرخشــک رژیمی توزیع شده اســت، گفت: 
»باید توجه کرد که فرایند ثبت ســفارش اقالم 
ســالمت محور در ســامانه )تی.تی.ای.ســی( 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.«

مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی طی 
گزارشی به بررسی بیمه های اجتماعی در قانون 

اساسی پرداخت.
در بخش هایی از این گزارش آمده است: »تأمین 
اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است 
و در معنای جهانی عمدتا شامل »حمایت هایی 
است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی 
و اقتصادی پدید آمده به واســطه قطع یا کاهش 
شــدید درآمد افراد، ناشــی از بیماری، بارداری، 
حوادث و بیماری های ناشــی از کار، سالمندی، 
بیــکاری، ازکارافتادگــی، فــوت و همچنیــن 
رویدادهای ناشی از افزایش هزینه های درمان و 
نگهداری خانواده )عائله مندی( به اعضای تحت 
پوشــش خود ارائه می دهد.« ایــن حمایت ها با 
همکاری و مشــارکت مــردم و دولت ها محقق 

می شود.«
همچنین در این گزارش به بررسی ابعاد حمایتی 
تامین اجتماعی اینگونه پرداخته شــده اســت: 
»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز تأمین 
اجتماعی را در همه جهات »بازنشستگی، بیکاری، 
پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، 
حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی 
و مراقبت های پزشــکی« حقی همگانی می داند 
و دولت را مکلف به انجــام آن می کند. طرح های 
تأمین اجتماعــی از طریق ســازوکار بیمه های 
بازنشستگی )مشــتمل بر بازنشستگی، بیکاری، 
پیری، ازکارافتادگی( و بیمه های درمان )مشتمل 
بر خدمات بهداشــتی، درمانــی و مراقبت های 
پزشــکی( تحقق می یابند. بر این مبنا و مطابق با 
اصول رفاهی قانون اساســی، قوانین متعددی به 
تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه ها 

کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است.«
در نتیجه گیری این گزارش تأکید شده: »درنتیجه 
بررسی این موارد در گزارش، به نظر می رسد که 
وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش 
از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی یا عدم انسجام 
و پراکندگی آن باشد، نشــانگر عدم اجرای دقیق 
همین مقدار از اصــول قانون اساســی و ضعف 
ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه ریزی 
و حل مسئله است. هرچند قوانین و هنجارهای 
حاکم بر نظام تأمیــن اجتماعی متعدد و مفصل 
بوده و سعی در پیشــبرد اهداف تأمین اجتماعی 
دارد، اما این نظــام همچنان نیازمند اصالحات و 

بازنگری هایی است.«

میز خبر

گزارش میدانی همشهری از مرکز پاسخگویی به جامانده های یارانه که تمام کارکنان آن از افراد دارای معلولیت هستند و ماجرای تماس گیرندگان را روایت می کنند

»ســالم، وقت بخیر، کد ۶۷0هســتم، بفرمایید.« 
این آغــاز گفت وگــوی اپراتور مرکز پاســخگوی 
سامانه ۶۳۶۹ است با یکی از جاماندگان یارانه های 
افزایش یافته دولت. یک نفر از آن سوی خط فریاد 
می کشــد که حقوق ماهانه اش کمتر از ۳میلیون 
تومان اســت اما یارانه برای او واریز نشــده. »کد 
۶۷0« به پشــتی ویلچرش تکیه می دهد و سعی 
می کند پاسخ آرامی به تماس گیرنده عصبانی بدهد. 
تماس گیرنده نمی داند کد ۶۷0، زن جوان ۲4ساله 
دارای معلولیت جسمی - حرکتی است و حاال روی 
ویلچر نشسته و جوابش را می دهد. تمام اپراتورهای 
مؤسسه »نیکوکاری رعد«، دارای معلولیت جسمی 
- حرکتی اند؛ مؤسســه ای که به عنوان پشتیبان 
و مشــاوره های مردمی در بخش یارانه ها انتخاب 
شده  اســت. در اتاق های مؤسســه، کاربرها روی 
ویلچرهایشان پشت سیستم های کامپیوتری نشسته 
و پاسخ افرادی را می دهند که گاهی عصبانی و گاهی 
هم نگران از واریز نشدن یارانه های جدید هستند. 
به گفته خودشان در برخی تماس ها، مردم به آنها 
ناسزا می گویند و گاهی توهین می کنند. بعضی هم 
از همان  شــروع مکالمه از غصه ها و مشکالت شان 
می گوینــد. وظیفه آنها اما راهنمایــی مردم برای 
پیگیری و ثبت شکایت هایشــان اســت.  به گفته 
»علیرضا آتشک«، مدیرعامل این مؤسسه، در ۲هفته 
گذشــته که ماجرای مردمی سازی یارانه ها مطرح 
شده تماس های مردمی به شدت باال رفته: »روزانه 
40هزار تماس از طریق سامانه ۶۳۶۹ در سه شیفت 
کاری پاسخ داده می شــود. در کنار آن هم سامانه 
0۹۲0000۶۳۶۹ وجود دارد که همزمان می تواند 
۲هزار تماس را با گرفتن کد ملی و شماره موبایل 
پاسخ دهد. بیشترین تماس ها اعتراض به دهک های 
معیشتی است. ۳0ســؤال یارانه ای استخراج شده 
که اپراتورها به آن پاســخ می دهند.« کارکنان این 
مؤسسه می گویند قبال مردم تماس می گرفتند و 
درباره اینکه چطور پس از ازدواج یارانه شان را منتقل 
کنند، یا چطور برای فرزند جدیدشان یارانه بگیرند، 
سؤال می کردند حاال اما تمام تماس ها، اعتراض به 
واریز نشــدن یارانه ها و حساب نکردنشان در دایره 

یارانه بگیران خالصه می شود.

از اینکه کار می کنم احساس رضایت دارم 
بیش از نیمی از اپراتورهای این مؤسسه )۶5درصد( 
زن هســتند و ۳5درصد، مرد. »فاطمه اشــتاد«، 
همان کد ۶۷0 است که پس از چند تماس متوالی 
و بدون وقفه یک فرصت کوتاه برای پاســخگویی 
به سؤاالت همشــهری پیدا می کند. او می گوید: 
»تمام تماس هایمان از ســوی مردمی اســت که 
یارانه نگرفته اند و حاال بــه روزی 400تماس هم 
رسیده است. ما پیش از این، پشتیبانی یارانه های 
معیشــتی را انجام می دادیم اما از ۲هفته پیش که 
واریز یارانه ها تغییر کرد، برخی مشمول آن نشدند 
و حاال وضعیت شان را پیگیری می کنند. ناراحت اند 
و گاهی با لحن بســیار تند با ما صحبت می کنند. 
تنها وظیفه ما گوش دادن به صحبت هایشــان و 

دادن راهکار اســت. ما از برخورد بــد آنها ناراحت 
نمی شــویم، چرا که آموزش دیده ایم درک شــان 
کنیم.« او می گوید ۶سال است که اپراتوری می کند 
اما در این مدت مردم مشکالتی را مطرح کرده اند که 
اصال نمی توان آنها را عنوان کرد: »کارمان ســخت 
است و دائم با مشکالت مردم سروکار داریم. گاهی 
مردم از نقاط دورافتاده و محروم تماس می گیرند 
و چیزهایی می گویند که واقعا تلخ است. بسیاری 
از آنها درباره غم هایشــان با ما صحبت می کنند، 
شــرایط زندگی شــان را می گویند و اینکه گاهی 
غذایی برای خوردن ندارند.« او درباره مشــکالتی 
که ممکن است در شرایط کاری با وجود معلولیت 
جســمی - حرکتی اش با آن مواجه شود، توضیح 
می دهد: »به این باور رسیده ایم که محدودیت برای 
همه وجود دارد حتی برای کســانی که از سالمت 
کامل برخوردارند. ما این محدودیت ها را حل کرده  
و با آنها کنار آمده ایم. مشکالت زیادی وجود دارد و 
در تمام سال های گذشته تکرار شده اما من هر روز 
سرکارم حاضر می شــوم و از این شرایط احساس 

رضایت دارم.«

بهترین شغل دنیا را داریم 
»اکبر موسی لی«، هم تقریبا ۶سال است اپراتوری 
می کند:»درباره افرادی که شرایط ما را دارند و به هر 
عنوانی دارای معلولیت اند، یکی از بهترین شغل ها، 
پشتیبانی و مشاوره است. حتی با حداقل و حداکثر 
معلولیت جسمی - حرکتی هم می توانیم این کار 
را انجام دهیم. جز وزارت کار، نهادهای دولتی هم 
باید امور پشتیبانی و پاســخگویی را به افراد دارای 
معلولیت بدهند تا ظرفیت شــغلی ما افزایش پیدا 
کند.« او البته معتقد است که حقوق شان با اینکه 
براساس قانون کار تعیین شده اما نسبت به کاری 
که انجــام می دهند، پایین اســت: »در تمام دنیا، 
اپراتورها به عنوان »کال سنتر« جزو مشاغل سخت 
به شمار می روند، چرا که باید دائم پاسخگو و به روز 
باشند. از سوی دیگر هربار اطالعات تکراری دادن 
به مردم باعث می شود، فرســایش روحی - روانی 
داشته باشیم، با وجود این سختی کار نداریم. برخی 
از دوستان ما بعد از سه تا چهار سال کار در این حوزه، 
دیگر قادر به ادامه فعالیت نیســتند چون مشکل 

روحی - روانی برایشان به وجود می آید.«  

چرا کار کردن افراد دارای معلولیت اینقدر جذاب است؟ 
»مشکل اینجاست که بیشتر افراد تماس گیرنده به 
راهنمایی های ما گوش نمی دهند، فکر می کنند که 
ما با کلیک کردن روی یک کلید، می توانیم یارانه 

آنها را واریز کنیــم.« اینها صحبت های یکی دیگر 
از اپراتورهای مؤسسه است. او می گوید: »بیشترین 
تماس های ما از خوزستان، بندرعباس، کهگیلویه و 
بویراحمد و حاشیه شهر تهران است. یک نفر تماس 
می گیرد و با اینکه مالک 4خودرو اســت، اما چون 
در حاشیه شهر تهران زندگی می کند، انتظار دارد 
یارانه اش واریز شود. با ما دعوا می کنند که چرا یارانه 
برایشان واریز نمی شود. وظیفه ما تنها راهنمایی این 
افراد است و کار دیگری از دست مان برنمی آید. اما 
زمانی که همین مسائل را می گوییم، برخی به ما 
توهین می کنند. بعضی هم می گویند شــما آنجا 
چه کار می کنید که یارانه ما را پرداخت نمی کنند؟ 
این شرایط ســخت اســت اما قرار نیست با مردم 
بجنگیم و باید اوضاع را مدیریت کنیم تا مشکلشان 
حل شود.« او چنین شرایطی را باعث فشار کاری و 
خستگی بیش از حد برای خود و همکارانش می داند 
و معتقد است نه تنها برای خودشان چنین وضعیتی 
دارند بلکه برای تمامی اپراتورهای پاســخگو اگر 
مردم کمــی منصفانه برخورد کنند شــرایط کار 
بهتر می شود: » گاهی مردم تماس می گیرند و از 
مشکالتشــان می گویند، تمام تالش ما این است 
که به همه حرف هایشــان گوش دهیــم اما زمان 
محدود است.« با اینکه میزان بیکاری در افراد دارای 
معلولیت باالست اما این اپراتور از اینکه کار کردن 
افراد دارای معلولیت تا این اندازه برای دیگران جذاب 
است، تعجب می کند:»ما فرقی با دیگر افراد جامعه 
نداریم و می توانیم به راحتی با مردم ارتباط بگیریم. 
سال هاست آموزش دیده ایم و بهترین شرایط کاری 
در این حوزه را داریم. ای کاش به جای این شرایط، 
امکانات دیگری را بــرای ما فراهم می کردند. چند 
روز پیش به دلیل مشکلی که برای رانندگان ایجاد 
شده بود، ما سرگردان رفتن به خانه هایمان شدیم. 
خود من از یافت آباد تا آزادی را با ویلچر برقی به خانه 
رفتم و ممکن بود در راه هزار و یک مشکل برای من 

به وجود بیاید.« 
آخرین کامپیوتر در انتهای اتاق مؤسســه، متعلق 
به » فرشاد عباس زاده«  است که معتقد است این 
شرایط و اســتفاده از ظرفیت معلوالن حرکتی و 
جسمی مزیت خوبی برای آنهاست، چرا که هیچ 
فرصت شغلی برای آنها فراهم نیست: »این کار هم 
سختی هایی دارد اما حداقل شغلی برای کار کردن 
داریم و زیرنظر وزارت رفاه مشغول پاسخگویی به 

جامانده های واریز یارانه ها هستیم.« 

70درصد افراد دارای معلولیت بیکارند
علیرضا آتشــک، مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری 
رعد الغدیر است و در گفت و گو با همشهری درباره 
فعالیت این افراد توضیح بیشتری می دهد. به گفته 
او، این مؤسسه یک سازمان مردم نهاد است که از 
سال ۸0تاسیس شده، مجوز آن سال ۹۸از سازمان 
تنظیم مقررات گرفته شده اما کار از سال ۹۶شروع 
شده بود:» در این مؤسسه به افراد دارای معلولیت 
جسمی - حرکتی، از بدو تولد تا 40سالگی خدمات 
داده می شــود که ارائه آموزش بــا مدرک فنی- 
حرفه ای و همچنین خدمات توانبخشی، ازجمله 
این اقدامات اســت.« براســاس اعالم »آتشک«، 
آموزش توانبخشی و اشتغال، اصلی ترین خدمت 
ارائه شده به این افراد است:» بخش اشتغال تعریفی 
تحت عنوان کارآفرینی اجتماعی خیریه دارد. به 
این صورت که ما برای حل یک معضل اجتماعی 
برای معلــوالن که همان بیکاری اســت و میزان 
شیوع آن در این افراد ۷0درصد است، کار اقتصادی 
انجــام می دهیم. البته ایــن کارآفرینی، منفعتی 
برای ما ندارد، تمام منافع آن برای آموزش رایگان، 
توانبخشی، استفاده از کلینیک های دندانپزشکی 
و... مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.« او ادامه 
می دهد:»در کارآفرینی اجتماعی ســه کار انجام 
داده ایم که یکی از آنها، مرکز تماس الغدیر است، 
ما از سازمان تنظیم مقررات مجوز رسمی گرفته ایم 
و به عنوان نخستین مرکز تماس برای معلوالن، آن 
را فعال کرده ایم، دومین اقدام هم راه اندازی کارگاه 
رعدجامه است که در آن لباس کار تولید می شود 
و سومین اقدام، کارآفرینی برای ۱00نفر از افراد 
دارای معلولیت در خانه به صورت تولید محصول 
اســت. قراردادی هم با یکی از سایت های معتبر 
فــروش اینترنتی محصوالت داریــم که از طریق 
آن ۱۱00نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 
مشــغول به کار کرده ایم.« براســاس اعالم 
مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر، 
هم اکنون ۲00نفر در این مؤسســه بیمه 
هســتند و حداقل حقوق کار را دریافت 
می کنند: »تالش ما این است که 
یک اقدام فرهنگــی ایجاد کنیم 
تا کار اپراتوری و پاسخ دهی ، به 
افراد دارای معلولیت داده شود. 
بر همین اساس هم آموزش ها را 
انجام می دهیم و افراد را توانمند 
کرده ایم.« آتشــک درباره ایده 
ایجاد این نوع کارآفرینی هم توضیح 
می دهد:» سال ۹۶در جشنواره ای 

که در فرانسه برگزار شد شــرکت کردیم، در این 
جشنواره ۱۹0طرح در ارتباط با کارآفرینی شرکت 
کرده بودند که ایده ما جزو 5طرح برتر دنیا انتخاب 
شد. در همان جا مشاهده کردیم که چقدر از مراکز 
تماس برای ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت 
و در همه جای دنیا از این افراد به عنوان نیروهای 
توانمند اســتفاده می شــود.« او ادامه می دهد:» 
پس از آن بود که تصمیم گرفتیم این افراد را برای 
سامانه پاسخگویی در ارتباط با طرح مردمی سازی 
و اصالح یارانه ها که از سوی دفتر مطالعات معاونت 
رفاه وزارت تعاون که یکی از شرکای اجتماعی در 
حمایت از این افراد است و به ما برون سپاری شد، 
آموزش دهیــم. افراد انتخاب شــده در دوره های 
فن بیان، کامپیوتر، مهارت هــای ده گانه کنترل 
 خشم و مســائل اجتماعی و... شــرکت کردند و

۳ تا ۶ماه هم کارآموزی داشــتند. بعد از آن وارد 
چرخه کار شدند.«

یکی از انتقادات آتشــک، متفاوت نبودن شرایط 
کار برای افراد دارای معلولیت نسبت به سایر افراد 
است:»باید شرایط کاری این افراد فرق داشته باشد، 
اما براساس قانون کار، این افراد ۸ساعت باید سر کار 
باشند، درحالی که در همه جای دنیا از آنها در بخش 
اشتغال حمایت می شود و ساعت های کاری شان 
حدود ۶ساعت است. البته یک نکته برای این افراد 
رعایت می شود و آن هم بازنشستگی آنهاست که 
5سال زودتر انجام می شود.« به گفته او، البته تمام 
افراد نیازمند شــغل در بخش پاسخگویی مشغول 
به کار نیستند، برخی هم در خیاطی و صنایع دستی و 
کارهای هنری فعالیت می کنند:» یکی از نکات مهم 
این است که ما به عنوان کارآفرین بخش خصوصی 
با سرمایه اندک مشــغول به کار هستیم که نیاز به 
حمایت داریم. ما می توانیم 500نفــر از این افراد 
را در خانه مشــغول به کار کنیم، امــا هیچ کس از 
ما حمایت نمی کند. قانــون می گوید برای هر نفر 
می توان ۱00میلیون تومان وام گرفت، ما می توانیم 
۲0میلیارد برای افراد تحت پوششمان وام بگیریم، 
تا تجهیزات بخریم و آنها را در خانه و مؤسســات 
مجهز کنیم، اما بانک ها به ما وام نمی دهند، یکی از 
مشکالت ما سرمایه در گردش است. « او می گوید:» 
زمانی که یک معلول مشــغول به کار می شــود، از 
چرخه حمایت دولت خارج می شود، ما می خواهیم 
مردم بدانند که می توان به معلول به جای بســته 

ارزاق، کار داد.«
او درباره آمــار بیکاری افــراد دارای معلولیت هم 
توضیح می دهد و می گوید:» آمارهای جهانی نشان 
می دهد ۷درصد از جمعیت کشــوری مانند ایران، 
از نوعی معلولیت رنج می برنــد، بنابراین با توجه 
به جمعیت کشــور، این افراد 5میلیون و ۶00هزار 
نفر هستند. اما افرادی که تحت پوشش بهزیستی 
هســتند حدود یک میلیون نفر هســتند، از این 
تعداد ۹50هزار نفر معلول جســمی - حرکتی اند 
که می توان برایشان اشــتغال ایجاد کرد. اما حدود 
یک پنجم این افراد تحت پوشش هستند.« به گفته 
آتشــک، بیکاری در جامعه جســمی - حرکتی، 
۶0درصد، در نابینایان ۷5درصد و در ناشــنوایان 

۶5درصد است. نرخ بیکاری در این 
افراد 4برابر افراد عادی است بنابراین 
باید به شــدت از آنها حمایت شود.
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مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری و 
کارآفرینی افراد دارای معلولیت: 

در2هفته  گذشته و پس از 
مردمی ســازی یارانه ها، 
روزانــه 40هــزار تمــاس 
از طریق سامانه 6369 

در 3 شیفت کاری پاسخ 
داده می شود

بیشــترین تماس هــا از خوزســتان، 
بندرعبــاس، کهگیلویــه و بویراحمد و 
حاشیه تهران اســت. یک نفر تماس 
می گیــرد و بــا اینکــه مالــک 4خــودرو 
اســت، امــا چــون در حاشــیه زندگــی 

می کند، انتظار یارانه  دارد

یکی از اپراتورها می گوید: مردم  با ما 
دعوا می کنند که چرا یارانه برایشــان 
توهیــن  برخــی  نمی شــود.  واریــز 
می کننــد. بعضــی هم می گوینــد آنجا 
چه کار می کنید که یارانه ما   پرداخت 

نمی شود؟ 

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

هم اکنون در کـشور داریم. 
به گفته رئیس مـــؤسسه 
تحقیقات جمـعیـت کشور 
میانگین ســنی جمعیت 
کشور در 30سال آینده به 
حدود 4۸ سال می رسد و 
می توان گفت در سال ۱430 
حدود 33درصد از جمعیت 

کشور سالمند می شود.

12میلیون 
مجرد 

از متقاضیــان مشــمول 
وام  پنجــم  نوبــت  در 
وام  بازنـشـســـتگان، 
ضروری ۱2میلیون تومانی 
را دریافت کردنــد. این 
وام بــه بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران کشــوری 
ارائه می شــود. ثبت نام 
اینترنتی دوره جدید این 
وام برای سال ۱40۱، تا پایان 
اردیبهشت ماه جاری ادامه 

دارد.

22هزار و 
913نفر

از دهک های پایین جامعه 
تحت بیمه همگانی سالمت 
قــرار گرفتنــد. به گفته 
مدیرعامل ســازمان بیمه 
ســالمت ایران، جمعیت 
تحــت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیســتی نیز در 
بخش بســتری به صورت 
رایگان تحت پوشش بیمه 
خواهند بود و در سرپایی 
نیز فقــط ۱۵درصد هزینه 

می پردازند.

5میلیون و 
400 هزار نفر

با اولویــت جایگزینی با 
مدارس کانکسی در دستور 
کار بنیاد برکت قرار دارد 
و این مرکز 2هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای این منظور 
تخصیص داده اســت. با 
افتتاح این مدارس تعداد 
مدارس آماده بهره برداری 
و تکمیل شده برکت تا پایان 
سال ۱40۱ به 2هزار مدرسه 

می رسد.

200مدرسه 
جدید با 1000 
کالس درس

در آزمون کارشناسی ارشد 
ســال  ۱40۱دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی 
شــرکت کرده انــد که 
۵3درصد از آنهــا را زنان 
تشــکیل می دهند. طبق 
اعالم ســازمان سنجش 
شرکت کنندگان این آزمون 
در ســال ۱40۱با افزایش 
۱2هزار نفری همراه بوده 

است.

647 هزار و 
209 داوطلب 

آزمون کارشناسی ارشــد 
در ســال گذشته موفق به 
پذیرش در دانشــگاه ها 
شدند. پیش بینی می شود 
که این آمار امسال به باالی 
30درصد افزایش پیدا کند. 
برگزاری این آزمون ها در 
رشته های مختلف تا جمعه 

30اردیبهشت ادامه دارد.

27درصد از 
داوطلبان 

 توفان وحشت
در بازار ارزهای دیجیتال

ترور شخصیت پدر
 محبوبیت او را افزایش داد

 چالش امنیت دریا
 برای گردشگران

 رمزارزها، روزهای بسیار سختی را 
سپری می کنند  اما همچنان امیدوارند

زنده یاد حجت االسالم والمسلمین غالمرضا 
حسنی، به روایت فرزندش

 مطالبات منجیان غریق،   آزادسازی سواحل و ... در گیالن
 و گلستان از مواردی است که باعث چالش شده است 

معلوالن مشغول پاسخگویی هستند


