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30درصــد از میــزان درآمــد هــر 

بیمه شونده ای در ایران به سازمان تامین گزارش
اجتماعی پرداخت می شود تا در ازای آن 
خدمات مختلفــی را طبق قانون دریافــت کند؛ ازجمله 
خدمــات درمانــی، مســتمری دوره بازنشســتگی و 
ازکارافتادگی، کمک هزینــه ازدواج و... . با این حال طبق 
اعام مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در 
ســال1399، بیش از 45درصد پرونده های ثبت شده در 
دیوان عدالت اداری به امور کار و تامین اجتماعی اختصاص 
داشته است. مشکات ساختاری و همچنین سازوکارهای 
اداری و قانونی مختلفی راه بروز این نارضایتی ها را هموارتر 
کرده است. کارگروه پیگیری سیاست های تامین اجتماعی 
برای رفع این نارضایتی ها تشکیل شده است. بزرگ ترین 
چالش پیش روی ســازمان تامین اجتماعی در ایران در 
دهه های گذشته، حرکت این مجموعه به سمت عدم تعادل 
بین هزینه ها و درآمدها بوده؛ دخل و خرجی که با وجود 
بازده منفی و طی مسیر افول، همچنان به راه خود ادامه داده 
است. این روزها سازمان تامین اجتماعی بیش از 15میلیون 
بیمه شده اصلی دارد که کمتر از یک میلیون نفر از آنها بیمه 
شده اختیاری هستند. حدود یک میلیون و500کارگاه تحت 
پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند. همچنین بیش از 
3میلیون و500بازنشسته، ازکار افتاده و بازمانده در گروه 
مســتمری بگیران تامین اجتماعی قرار دارند.کارگران، 

کارفرمایان و دولــت به عنوان 3ضلــع ذی نفع در تامین 
اجتماعی دالیل خاص خود را برای نارضایتی از این مجموعه 
دارند ؛ درحالی که کارگران از ناکافی بودن حقوق و مزایای 
بازنشستگی ناراضی هستند و خدمات تامین اجتماعی را 
متناسب با ســهم دریافتی این ســازمان از حقوق خود 
نمی دانند، دولــت از هزینه گزاف بازنشســتگی و تامین 
اجتماعی شــکایت دارد و کارفرما هم به ســهم خود از 
کمرشــکن بودن حق بیمه پرداختی بــه ازای هر کارگر 

گله مند است.

دخل و خرج ناسازگار
بدهی هــای انباشــته یکی از مشــکاتی اســت که 
تامین اجتماعی این روزها با آن سر و کله می زند. علیرضا 
حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: »امروز 
اگر تمام ذخایر سازمان تامین اجتماعی را در حوزه شستا 
و سایر دارایی ها تجمیع و به قیمت روز محاسبه کنیم، 
عددی که حاصل می شود کفاف پرداخت هزینه های 
6ماهه سازمان براساس بودجه امسال را نمی دهد؛ البته 
این معادله بسیار خوش بینانه تنظیم شده است. اینجا 
یک سؤال پیش می آید: این ســازمان با این وضعیت 
چطور می تواند در آینده به تعهدات خود در قبال جامعه 
14میلیونی بیمه شدگان و جامعه تقریبا 3.5میلیون 

نفری بازنشستگان پایبند بماند و به وظایف خود عمل 
کند؟ بنابراین انجام تعهدات سازمان، امروز با چالش های 
اساسی مواجه است؛ برای نمونه، سازمان در سال1400، 
بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته که 
قادر به پرداخت آن نبوده؛ پیش بینی می شــود هزینه 
تامین مالی این بدهی ها یا همان ســود تسهیات در 

سال جاری به رقم 15هزار میلیارد تومان برسد.«

بازنشستگان؛ ناراضیان تأمین اجتماعی
بازنشســتگان تامین اجتماعی، به عنــوان مهم ترین 
گروه ذی نفع در این ســازمان شــناخته می شوند که 
بیشترین میزان نارضایتی ها را از این خدمات در کشور 
دارند. حســن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکســوتان 
جامعه کارگری می گویــد: »در زمینه افزایش حقوق 
فعلی، تمامی منابع از قبل مشخص شده و دولت مبلغ 
اضافه ای از آنچه قبا مقرر شده الزم نیست اختصاص 
دهــد.« او افزایش حقوق بازنشســتگان در بازه 37 تا 
50درصدی را در شرایطی که قیمت کاالهای اساسی 
با افزایش 150درصدی روبه رو هســتند، دلیل ایجاد 
تورم در کشــور نمی داند و می گوید: »اگر دولت همان 
2ماه پیش افزایش حقــوق را تصویب کرده بود، امروز 
بازنشستگان و مستمری بگیران می توانستند با قیمت 
قبل از گرانی های اخیر بسیاری از وسایل معاش خود 

را تهیه کنند.«12میلیون مستمری بگیر بازنشسته در 
ایران در 2ماه گذشته با اما و اگرهای زیادی در رابطه با 

پرداخت معوقات و افزایش مستمری ها روبه رو بودند.

کارگروه پیگیری سیاست های تأمین اجتماعی
»تعویق در پرداختی ها، کم توجهی به ارباب رجوع به ویژه 
بازنشستگان، نابسامانی، اختاف در الیه های مدیریتی و 
به کارگیری بخشی از مدیران از یک طیف خاص بدون توجه 
به تخصص و شایستگی آنها« ازجمله محورهای گزارشی 
بود که از نارضایتی ها در تامین اجتماعی به مجلس شورای 
اسامی راه یافت و کارگروه نظارتی ای برای رسیدگی به آن 
در کمیسیون اجتماعی مجلس دایر شد. مدتی نگذشت که 
صدای اعتراض رهبر معظم انقاب هم به نحوه ارائه خدمات 
در تامین اجتماعی و نحوه عمــل به تعهدات از طریق این 
سازمان به گوش رسید. سیاست های کلی و مصوب تامین 
اجتماعی که از طرف رهبر انقاب به روسای قوای سه گانه 
و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اباغ شد، به دنبال 
دریافت برنامــه جامعی برای اصاح عملکــرد و مقررات 
مربوط به تامین اجتماعی می گشــت و مهلت 6ماهه ای 
برای آن اختصاص پیدا کرده است؛ »استقرار نظام تأمین 
اجتماعی به صورت جامع و کارآمد، اصاح قوانین، ساختار ها 
و تشکیات سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی، 
امور حمایتی با هدف رفع فقر و آســیب اجتماعی، حفظ 
قدرت خرید اقشــار ضعیف جامعه، بسط و تأمین عدالت 
اجتماعی و...« ازجمله الزامات این سیاست های کلی اباغ 
شده است. صمداهلل فیروزی، عضو کارگروه دائمی پیگیری 
سیاست های کلی تامین اجتماعی می گوید: »سیاست های 
کلی تأمین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری اباغ 
شده، برای اجرایی شدن نیازمند قوانین است و این قوانین 
را باید با توجه به وســع و ظرفیت موجود جامعه بنویسم. 
برای اجرایی شدن این سیاست ها باید از تعلقات شخصی و 
بخشی خارج شویم و منافع مردم را مورد توجه قرار دهیم. 
برگزاری جلسه مشورتی مدیران عامل ادوار تأمین اجتماعی 
برای عملیاتی سازی این ســند، ابتکار بسیار خوبی است.
دبیرخانه ای که در سازمان تأمین اجتماعی برای پیگیری 
این سیاست ها تشکیل شــده، آماده دریافت نقطه نظرات 
و پیشــنهادهای مدیران عامل ادوار تأمین اجتماعی برای 
عملیاتی سازی این سیاست هاست.«    معاون توسعه و تعمیم 
بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با 
گذشت یک ماه از اباغ سیاست های کلی تامین اجتماعی 
توســط رهبری، از اقدامات جدید تامین اجتماعی برای 
پوشش بیمه ای بیشتر در کشور می گوید: »هم اکنون گروه ها 
و اصنافی داریم که از پوشش بیمه برخوردار نیستند و رابطه 
کارگری و کارفرمایی آنها برقرار نیست. به دنبال آن هستیم با 
این  گروه ها نیز در قالب بیمه توافقی، قرارداد ببندیم. اکنون 
با 2۸گروه ازجمله سازمان نظام پزشکی قرارداد بیمه توافقی 
داریم. همچنین اخیرا با انجمن روانشناســان و مشاوران 
خانواده، صندوق ذخیره بسیجیان و چند شرکت فعال در 

حوزه مجازی نیز توافقاتی صورت گرفته است.«

تأمیناجتماعیزیرذرهبین
حلقه نارضایتی ها از تأمین اجتماعی هر روز گسترده تر می شود؛ بازنشستگان، کارگران و کارفرماها

اگر وزارت آموزش و پرورش اطاعات دانش آموزان و مدارس را در اختیار 
وزارت رفاه قرار دهد شاخص فقر هر مدرسه محاسبه می شود

۱۹درصد ۱۸ تا ۲۴ساله ها مدرک 
متوسطه دوم ندارند

 مدیر دفتر مطالعــات رفاه وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که آموزش
اگــر وزارت آمــوزش و پرورش 
اطاعات الزم درباره دانش آمــوزان و مدارس را در 
اختیار وزارت رفاه قرار دهد، می توانیم مشخص کنیم 
شاخص فقر هر مدرسه ای چقدر است. سیدهادی 
موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در سلســله نشســت های فقر 
چندبعدی و سیاســت های فقرزدایی که به »فقر 
آموزشی در ایران« اختصاص داشت، با بیان اینکه 
براساس آمار و شاخص های ارائه شده موجود، فاز اول 
توسعه آموزشی را در کشور به خوبی طی کرده ایم که 
به طــور نســبی قابل قبول اســت گفــت: اما در 
شاخص های کیفیت آموزش، وضعیت مناسب نیست 
که آن هم وابسته به عوامل درونی و بیرونی خانواده ها 
و مدرسه است. وی افزود: بحث آموزش را محدود به 
مدرســه نباید کــرد، چراکه وضعیــت اقتصادی 
خانواده ها روی آموزش اثر می گذارد. موسوی نیک در 
ادامه به نتایج طرح شناســایی کودکان بازمانده از 
تحصیل و بازگرداندن آنها که از سال1395 در وزارت 
رفاه آغاز شده بود اشاره و عنوان کرد: برهمین مبنا 
پیشــنهادی از ســوی وزارت رفاه با عنوان »طرح 
حمایت اجتماعی مدرسه محور« ارائه شده که اهدافی 
چون استقرار حمایت اجتماعی فعال از طریق پنجره 
واحد مدرسه محور و کاهش فقر آموزشی و تبدیل 
مدارس با فقر باال به مدارس با عملکرد باال را مدنظر 
دارد. مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: الزم است به چندنکته اشاره شود، 
نخست آنکه وقتی کودکان بازمانده را رصد می کنیم 
به خانواده و شرایط کودک در خانواده می رسیم. دوم 
آنکه برگرداندن بازماندگان از تحصیل به مدرسه ساده 
نیست و برقراری ارتباط مجدد با مدرسه بسیار دشوار 
است. گذشته از آن، کودکانی داریم که در مدرسه اند 
و شرایطشان بهتر از بازمانده ها نیست و بهتر است به 
آنها توجه شود تا قبل از اینکه مدرسه را رها کنند به 
سراغشان رفته و از خانواده آنها حمایت کنیم. وی با 
تأکید بر اینکه اساسا تجربه نشان داده که مدرسه 
درگاه ورود به جامعه است گفت: به عنوان مثال اگر 
حمایت غذایی از دانش آموزان در مدرســه صورت 
گیرد بر ارتقای کیفیت یادگیری بسیار اثر می گذارد. 
مدرســه می تواند دریچه ای بــرای حمایت های 
اجتماعی باشــد. موســوی نیک افزود: جلساتی با 
آموزش و پرورش داشتیم که اگر اطاعات الزم درباره 
دانش آموزان و مدارس را در اختیــار ما قرار دهند 
می توانیم مشــخص کنیــم که شــاخص فقر هر 
مدرسه ای چقدر است. در کشــور ما به دلیل اینکه 

کدپستی با کدملی متصل نیست شناسایی کودکان 
بازمانده به راحتی امکان پذیر نیست. وقتی تمرکز به 
جای کدملی بازماندگان، بر خود مدرسه باشد امر 
شناسایی دقیق تر انجام می شود. زینب پیروزراهی، 
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیز در این سلسله نشست ها که با 
همکاری دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه و 
مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعه جهاد 
دانشگاهی برگزار شد به ارائه نتایج گزارش در این باره 
که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده بود 
پرداخت و گفت: فقر آموزشی به معنای عدم دسترسی 
درصدی از جمعیت جوان به حداقل استانداردها در 
زمینه دستیابی تحصیلی و دسترسی آموزشی است. 
وی افزود: عوامل اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
خانواده بر فقر آموزشی اثرگذارند. کارشناس دفتر 
مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: نرخ عدم برخورداری از مدرک 
ابتدایی در سنین 12 تا 17ســال در سال1399، 
0.77درصــد و نــرخ عدم برخــورداری از مدرک 
متوسطه دوم در سنین 1۸ تا 24سال، 19.43درصد 
است که در سال های اخیر روند کاهشی داشته است. 
این نرخ در کشورهای دیگر حدود 10درصد است. 
وی با اشــاره به میانگین نمرات آزمون های نهایی 
گفت: متأســفانه برای قبل از پایه دوازدهم تصویر 
دقیقی نداریم. طیف نمرات وسیع است. باتوجه به 
شاخص عدم دسترسی تحصیلی والدین، 4۸درصد 
دانش آموزان ما هیچ کدام از والدین شان تحصیات 
متوســطه به باال ندارنــد. همچنیــن 11درصد 
دانش آموزان هیچ گاه در خانه به زبان فارسی صحبت 
نمی کنند  که باید به کودکان دوزبانه بیشتر توجه 
کنیم. به گفته این کارشــناس دفتر مطالعات رفاه 
اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی 
این گزارش، گفت: زندگی در فقر بر کیفیت یادگیری 
و دسترسی آموزشی کودکان بسیار تأثیرگذار است. 
طرح شناســایی بازماندگان از تحصیل به راهبری 
معاونت رفاه نیز نشــان داده که فقــر مالی، یکی از 
مهم ترین عوامل بازماندگی در کلیه مقاطع بوده است. 
وی افزود: در دسته عوامل اجتماعی و خانوار نیز باید 
گفت که با وضعیت بسیار نامطلوب آموزش پیش از 
دبستان و شرایط نامناسب فرهنگی و اجتماعی خانوار 
برای تحصیل کودکان مواجهیم. وضعیت نامطلوب 
شاخه های فوق نشان می دهد که نرخ باالتر از متوسط 
جهانی پوشش پیش دبستان در ایران نباید برای نظام 
آموزشی راضی کننده باشد. باتوجه به اهمیت آموزش 
کودکان در سنین 3 تا6 ســال، باید آموزش در این 

مقطع اجباری باشد.

دانش آموزان فریب نخورند
  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطاعیه ای 
با تأکید بر اینکه دسترسی به سؤاالت امتحانات نهایی قبل از 
آزمون به هیچ وجه امکان پذیر نیست، از دانش آموزان خواست 
فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورند. شنبه، نخستین روز 
شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در سراسر کشور بود. در 
نخستین روز از برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم و پس 
از حدود نیم ساعت از شروع امتحان، تصویری از برگه سؤاالت 
امتحانی در فضای مجازی انتشار یافت که بافاصله از طریق 
بررسی شواهد و رصد نشانه های قرار گرفته در برگه سؤال، 
حوزه های عامل این انتشار شناسایی و اقدامات حقوقی برای 
برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطاعیه ای با 
تأکید بر اینکه امکان دسترسی به سؤاالت امتحان نهایی قبل 
از آغاز جلسه به هیچ وجه امکان پذیر نیست، بر برخورد قانونی 
با متخلفان تأکید کرد. در متن این اطاعیه آمده است: »با 
توجه به اینکه سؤاالت رمز شده امتحانات نهایی دقیقا پیش از 
شروع هر امتحان از قرنطینه طراحی سؤاالت به طور مستقیم 
با روش الکترونیکی به حوزه های اجرای سراسر کشور ارسال 
و در همان جا رمزگشــایی و در اختیــار دانش آموزان قرار 
می گیرد، دسترسی به ســؤاالت قبل از امتحان امکان پذیر 
نیست و موضوع افشای سؤاالت منتفی است، اما در مواردی 
پس از شروع امتحان، تعداد انگشت شماری از دانش آموزان با 
استفاده از گوشی همراه، ساعت هوشمند و... که موفق شده اند 
با خود به جلسه امتحان ببرند، مبادرت به تصویربرداری از 
سؤاالت و ارسال آن در کانال های خاص می کنند.« در این 
اطاعیه همچنین عنوان شده: »در مواردی نیز افراد سودجو 
و فرصت طلب با استفاده از انتشار سربرگ مجعول سؤاالت 
و تغییرات گرافیکی در آنها و انتشار در فضای مجازی، سعی 
در فریب دانش آموزان دارند که آموزش و پرورش به منظور 
برخورد با این موارد، با صدور دســتورالعمل های حفاظت و 
مراقبت از آزمون ها، تعیین و آموزش ناظرین ثابت توســط 
حراست، به کارگیری مراقبان و همچنین تجهیز حوزه های 
برگزاری امتحانــات به دســتگاه های موبایل یاب و نظارت 
مستمر از حوزه ها توسط ناظرین ستادی استانی و منطقه ای 
برای برقراری نظم و امنیت بیشــتر و جلوگیری از هرگونه 
تخلف برنامه ریزی و اقدام کرده است. درصورت بروز تخلف 
براساس آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی با متخلفان 
برخورد می شود و این موضوع و نوع مجازات مرتبط با تخلف 
در بخشنامه ها و دســتورالعمل های ارسال شده به مدارس 
به اطاع عوامل برگزاری امتحانات و دانش آموزان رســانده 

خواهد شد.«
 

احتمال لغو ویزا در سفر زمینی 
اربعین از سوی عراق

رئیس ســتاد اربعین از احتمال لغو ویزا در ســفر زمینی 
اربعین از ســوی کشــور عراق خبر داد و گفت: »برآورد ما 
این اســت که بیش از 4میلیون زائر به سفر اربعین بروند.« 
مجید میراحمدی، در جلسه ستاد اربعین که روز گذشته 
با حضور رؤسای کمیته ها و اســتانداران ایام، خوزستان 
و کرمانشــاه برگزار شــد، گفت: »یکی از موضوعات این 
جلســه بررســی پروژه های عمرانی در این رابطه بود و با 
وجود اینکه در 2سال گذشــته پروژه عمرانی تعطیل شده 
بود، اما با اقدامات مؤثر در ماه های اخیر این عقب ماندگی 
جبران شــد.  یکی دیگر از موضوعات ما در رابطه با اربعین 
مواجه شدن با فصل گرماســت که در این زمینه نیازمند 
برنامه ریزی حساس و دقیق هستیم تا زائران با مشکل جدی 
در زمینه گرمازدگی مواجه نشوند. تاش های زیادی برای  
ایجاد سایبان و  کارخانه تولید یخ  شده است.« او با اشاره به 
گزارش سفیر ایران در عراق هم گفت:»آخرین گزارشی که 
سفیر ما در عراق اطاع رسانی کرده اند این است که دولت 
عراق اعام کرده برای اربعین ویزا نخواهند داشت. برآورد ما 
هم بیش از 4میلیون زائر در این ایام است.« او با بیان اینکه 
هم اکنون تردد از مرز زمینی به عراق با ویزا امکان پذیر است، 
افزود: »احتمــاال در چند روز آینده تــردد زائران از طریق 
مرز زمینی بدون ویزا را اعام خواهند کرد؛ البته این هنوز 

قطعی نیست.«

کاهش ۱۰ درصدی نمرات 
سوادآموزان

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی از کاهش 10درصدی 
نمرات ســواد آموزی خبر داد و گفت:»آزمون های نهضت 
سوادآموزی به  جز ســال اول کرونا به شیوه حضوری بود 
و با سؤاالت استاندارد برگزار شــد که به صورت میانگین 
در مقایسه با نمرات میانگین ســال های گذشته، کاهش 
حدود 10درصدی را نشان می دهد.« علیرضا عبدی درباره 
برنامه های این ســازمان برای جبــران عقب ماندگی های 
آموزشی احتمالی ناشی از کرونا در سوادآموزان گفت: »از 
همان ابتدای شیوع کرونا، برای مواجهه با این شرایط تدابیر 
و برنامه هایی ویژه در قالب ســوادآموزی نیمه حضوری، 
غیرحضوری و ترکیبی با اســتفاده از فضای مجازی، تهیه 
و تولید برنامه های رادیو، تلویزیون، ســامانه تحت وب و 
آموزش های فرد به فرد و... گرفته شد.« او ادامه داد: »برای 
کیفیت آموزشــی تاش کردیم تا آموزش دهنده ها خأل 
آموزش حضوری را پیگیری و با افزایش دوره آموزشــی تا 
حدی آن را جبران کنند. نکتــه دیگر، جنس کاس های 
نهضت هســت، چون عموما تعــداد یک یا 2ســوادآموز 
در کاس حضــور دارنــد، کمتر کاس هــای نهضت در 
دوران کرونا آســیب دیده اند. با این حال در همین مقطع 
تصمیماتی گرفته شــده تا 500 مرکــز یادگیری محلی 
که واحدهای آموزشــی ویژه ســوادآموزان در استان ها و 
شهرســتان ها بودند به عنوان مراکز آموزشی سوادآموزی 
نقش آفرینی کنند.« او با اشــاره به تهیه و تولید فیلم های 
آموزشی در راستای تسهیل آموزشی سوادآموزان افزود:» 
نتیجه تدابیر انجام شده، ایجاد پویش برای آموزش مجازی 
توسط آموزش دهنده ها، تهیه و تولید فیلم آموزشی دوره 
انتقال در قالب یک برنامه 150 قسمتی و دوره سوادآموزی 

در 60 برنامه و... بوده است.« / ایلنا

 احمد محمودزاده
 رئیس سازمان مدارس و مراکز 

غیردولتی
از مهرمــاه امســال زبــان فرانســه وارد 
مــدارس غیردولتی می شــود. محتوای 
کتاب درسی زبان فرانسه برای آموزش 
در مــدارس آمــاده اســت و بــه چــاپ 
می رســد. آمــوزش زبــان فرانســه قــرار 
اســت در یک یا دو مدرسه غیردولتی و 
تعدادی از مدارس دولتی از مهرماه اجرا 
شود و از پایه هفتم آغاز می شود. /ایرنا

مسعود یونسیان
متخصص اپیدمیولوژی 

2عامــل می توانــد منجــر بــه ناپایــداری 
شــرایط باثبــات کرونا شــود، یــک اینکه 
واریانت جدیدی جایگزین ویروس فعلی 
یعنی اومیکرون شود و عامل دوم کاهش 
ایمنی بدن پس از گذشــت زمان است؛ 
ایمنی کــه بــا ابتــا بــه بیمــاری یــا تزریق 
واکسن ایجاد شده است. هر یک از این 
دو اتفاق که رخ دهد، شرایط ما به سمت 

بی ثباتی می رود./ ایسنا

نقل قول 

زنــان ایرانــی مجردنــد یــا ازدواج کرده انــد و 
فرزندی ندارند یا یک فرزند دارند. 20درصد 
بــاروری اول در گــروه ســنی بــاالی 35ســال 

اتفاق می افتد.

یک
سوم

باالتریــن رصد  تصاعــدی در کاهش 
موالید رخ داد. اما بیشترین چالش 
در ایــن زمینــه در ســال1400 تجربــه 

شد.

سال
99

جوان مجرد در کشور وجود دارد و نرخ 
مجرد بودن در گروه سنی 20 تا 25سال 
در بیشــتر مناطــق کشــور 42درصــد 

است.

13
میلیون

ســن تجــرد قطعــی اســت، یعنــی اگــر 
فردی تا این سن ازدواج نکرده باشد، 
در گروه تجرد قطعی قرار می گیرد. در 
ســال های اخیر، آمار تجــرد قطعی در 

حال افزایش است.
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