
امروز با جشن شكوفه ها در حالي 1/5 ميليون 
دانش آموز كالس اولي بعد از دو س�ال آموزش 
غيرحضوري به سر كالس مي روند كه همچنان 
كمبود معلم يكي از چالش ه�اي جدي وزارت 
آموزش  و  پرورش است. با وجود اين، سرپرست 
معاونت آموزش ابتداي�ي وزارت آموزش ضمن 
تأكيد بر اينكه براي امسال با چالش معلم مواجه 
بودي�م، مي افزايد: »ب�ا تمهيدات انجام ش�ده 
كالس ب�دون معل�م در دوره ابتدايي نخواهيم 
داشت. « به گفته مس�ئوالن آموزش  و  پرورش 
اما مي�زان كمبود ني�روي انس�اني در 1۴۰۰ به 
۲۰۰هزار نفر رسيده و با توجه به افزايش جمعيت 
بازنشستگان از س�ونامي بزرگ كمبود نيرو در 
وزارتخانه آم�وزش  و پرورش تعبي�ر كرده اند. 

بعد از دو س��ال آموزش غير حضوري امسال اولين 
سالي است كه بوي ماه مهر همراه با سال تحصيلي 
جديد است و كوچه ها و خيابان ها دوباره با حضور 
دانش آم��وزان با لباس ه��اي رنگارن��گ و كيف و 
كوله پشتي بر دوش و صداي غريو شادي آنان رنگ 

و بوي زندگي مي گيرد. 
آنطور ك��ه معصوم��ه نجفي پازوكي، سرپرس��ت 
معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
خبر داده امروز پنج ش��نبه، ۳۱ شهريورماه جشن 
ش��كوفه ها براي كالس اولي ها در سراس��ر كشور 

برگزار مي شود. 
طبق آمارهاي ارائه ش��ده از س��وي وي 8 ميليون 
و ۷۰۴ ه��زار و ۳۲۱ دانش آم��وز در دوره ابتدايي 
ثبت نام كرده اند كه از اين ميزان يك ميليون و ۴۹۱ 
هزار و ۹۰۷ نفر كالس اولي هستند. اين در حالي 
است كه سال گذشته حدود 8 ميليون دانش آموز 
ابتدايي داشتيم ولي امس��ال به حدود ۹ ميليون 

رسيده است. 
به گفته نجفي براي امس��ال با چالش معلم مواجه 
بوديم، اما با تمهيدات انجام شده كالس بدون معلم 

در دوره ابتدايي نخواهيم داشت. 
 فق�دان ت�وازن در اس�تخدام معل�م ب�ا 

بازنشستگي و جمعيت دانش آموزان 
كمبود معلم در كشور يكي از چالش هاي زيربنايي 
اس��ت. اين مش��كل ديرينه با افزاي��ش جمعيت 
بازنشستگان در دهه۹۰، اين مسئله در سال هاي 
اخي��ر به وضعي��ت بحران��ي رسيده اس��ت. طبق 
بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس در سال 
تحصيلي گذشته در ۳۰ استان كشور به جز ايالم 
با كمبود معلم سپري شد و اين كمبودها به سال 

تحصيلي جديد هم منتقل خواهد شد. 
براس��اس اع��الم مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس 
شاخص نس��بت تعداد دانش آموز به معلم كه بنا 
به استانداردهاي تعريف شده براي نمونه در مقطع 
ابتدايي ۱۹/۲ تعريف شده سال گذشته در برخي از 
مناطق شهرستان هاي تهران تا 5۷/۴۳ هم رسيد و 
تهران بدترين شاخص و ايالم بهترين شاخص را به  

خود اختصاص دادند. 
ارديبهشت امس��ال وزير آموزش و پرورش دليل 
اصلي كمبود نيرو را نبود توازن استخدام معلمان با 
روند سير جمعيت دانش آموزان و بازنشستگان اين 
وزارتخانه عنوان كرده و گفته بود: »در سال جاري 
ب��ه ازاي ۷۱هزار معلمي كه بازنشس��ته ش��ده اند 
تنها ۳۴هزار و 8۱۳معلم جدي��د از طريق آزمون 

استخدامي به كارگيري شده اند. «
كمبود معلم در تهران شايد عجيب به نظر برسد اما 
ماجرا از رشد بي رويه مهاجرت به شهرهاي بزرگ و 
استان هايي چون تهران و البرز است كه موجب شده 
با وجود اينكه آمار كلي معلمان در تهران كم نيست، 

اما بسياري از كالس ها يا بدون معلم بماند يا براي 
جبران اين كمبود دانش آموزان بيشتري را سر يك 
كالس بگذارند تا بتوان اين كمبود معلم را جبران 
كنند، اما اي��ن نوع جبران كمب��ود معلم مي تواند 
كيفيت آموزش را به شدت تحت تأثير قرار دهد. به 
خصوص حاال كه بعد از دو سال كرونايي و آموزش 
غيرحضوري كيفيت و سطح تحصيلي دانش آموزان 

به شكلي جدي دچار تنزل شده است. 
  فاصله بي�ن تراك�م كالس ه�اي درس با 

استانداردها 
براساس مصوبه 88۶ شوراي عالي آموزش و پرورش 
»نس��بت دانش آموزان به كل كاركنان آموزشي« 
شاخصي براي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش در 
حوزه نياز نيروي انساني و كمتر بودن آن مطلوب 
است، چراكه موجب مي ش��ود هر يك از كاركنان 
آموزش��ي زمان بيش��تري براي تعامل با تك تك 
دانش آموزان داش��ته باش��ند. اس��تاندارد در نظر 
گرفته شده براي اين شاخص در دوره ابتدايي ۲۰، 
در دوره متوسطه اول ۱8، براي دوره متوسطه دوم 

۱۷ و براي كل دوره ها ۱8 است. 
بررسي اين شاخص در سال تحصيلي نشان مي دهد 
كه اين عدد براي مقطع ابتدايي ۲۶/85، متوسطه 
اول ۱۹/۳۱، متوس��طه دوم ۱۲/۹۲ و كل دوره ها 
۲۰/۷۲ بوده اس��ت. تقريباً در هم��ه پايه ها به  جز 
متوسطه دوم شاخص بيش از حد استاندارد است 
و در مقطع ابتدايي ه��م وضعيت نگران كننده تر و 
اختالف فاحشي با حد استاندارد )۲۰( وجود دارد. 
يعني به ط��ور تقريبي ه��ر ۲۷ دانش آموز به يكي 
از كاركنان آموزشي دسترس��ي داشته اند. اين در 
حالي است كه به  گفته مسئوالن آموزش و پرورش 
ميزان كمبود نيروي انساني در ۱۴۰۰ به ۲۰۰هزار 
نفر رسيده است و آن را با توجه به افزايش جمعيت 

بازنشستگان به س��ونامي بزرگ در دل وزارتخانه 
آموزش و پرورش تعبير كرده اند. 

  تهران ركورددار كمبود معلم در ايران
اصلي ترين و مهم ترين كمبود در حوزه آموزش و 

پرورش به بحث كمبود معلم باز مي گردد. 
طبق گزارش ها، در مقطع ابتدايي استاندارد نسبت 
دانش آموز به گروه معلمان ۱۹/۲ اعالم شده و تمام 
استان هاي كش��ور به جز ايالم در سال تحصيلي 
گذش��ته با كمبود معلم مواجه بوده اند. بيشترين 
نسبت دانش آموز به معلم در شهرستان هاي تهران 
با شاخص 5۲/۹۳ است كه ۳۳/۷۳ واحد بيشتر از 
استاندارد است. اين شاخص در مناطق شهري به 
5۷/۴۳ هم رسيده است. با توجه به اينكه جمعيت 
دانش آموزان دولتي مقطع ابتدايي ۷ ميليون و ۳۶8 
هزار و ۹۶5 نفر و جمعيت معلمان ۲۲۲ هزار و ۳۱۷ 
نفر بوده، كمبود معلم به شكلي كلي)نه به صورت 
نقطه اي( معادل ۱۶۱ هزار و ۴8۲ نفر تخمين زده 
مي شود. در مقطع متوسطه اول، استاندارد نسبت 
دانش آموز به گروه معلمان ۱۹/۱ و همه استان ها 
به جز اردبيل، ايالم، خراسان شمالي و كهگيلويه و 

بويراحمد داراي كمبود معلم هستند. 
شاخص كل كشور نيز كه ۲5/۰۲ است با استاندارد 
فاصله دارد. با توجه به جمعيت دانش آموزان دولتي 
مقطع متوس��طه اول كه ۳ ميليون و ۱۹۱ هزار و 
8۹۶ نفر و جمعيت معلمان ك��ه ۱۲۷ هزار و 5۹5 
نفر بوده، كمبود معلم به شكلي كلي)نه به  صورت 
نقطه اي( معادل ۳۹ ه��زار و 5۲۰ نفر تخمين زده 
مي شود. استان تهران با ش��اخص ۳۳/۷8 در اين 
مقطع هم بيشترين نس��بت دانش آموز به معلم را 
دارد كه ۱۴/58 واحد بيشتر از استاندارد است. اين 
شاخص در مناطق روس��تايي ۱۹/۷۰ و نزديك به 
استاندارد است، اما در مناطق شهري باز هم باالتر 
رفته و به ۳۹/55 رسيده است. در مقطع متوسطه 
دوم استاندارد نس��بت دانش آموز به گروه معلمان 
براي متوس��طه نظري ۱8/۱۶ و متوس��طه فني و 

حرفه اي ۱۲ است. 
هر چند آمارها نشان مي دهد نسبت دانش آموز به 
معلم در اين مقطع نسبت به ابتدايي و متوسطه 
اول، بسيار مطلوب تر است. شاخص كل كشور هم 
۱۶/۴۰ است و به نسبت وضعيت بهتري نسبت به 
مقاطع ديگر دارد. در مقطع متوسطه دوم همچون 
مقطع ابتدايي و متوس��طه اول بيشترين نسبت 
دانش آموز به معل��م در بين مناطق ش��هري در 
شهرستان هاي اس��تان تهران با شاخص ۲۲/8۹ 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه عالوه  بر بررس��ي 
نسبت دانش آموزان دولتي به كاركنان رسمي و 
پيماني گروه معلم به تفكيك مقاطع تحصيلي در 
استان ها، اطالعات اين شاخص براي كل مقاطع 
تحصيلي كش��ور در مناطق ش��هري ۲۹/۱۱، در 
مناطق روس��تايي ۲۰/۱۳ و در كل ۲۶/۰۳ است 
و تهران)شهرستان هاي تهران( با شاخص ۳۷/۶۳ 
وضعيت نامناسب تر و كمبود معلم بيشتري نسبت 

به ساير استان هاي كشور دارد. 
طبيعتاً حل چالش كمبود معلم نيازمند راهكارهاي 
كوتاه مدت، ميان م��دت و بلند مدت اس��ت. حاال با 
حضوري شدن دوباره درس و مدرسه، اين چالش خود 
را عميق تر نش��ان مي دهد و رها كردن آن يعني رها 

كردن سرنوشت و آينده ميليون ها دانش آموز. 
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شاخص نسبت دانش آموز به تعداد معلم در مقطع ابتدايی 19 است، اما اين شاخص در تهران به بيش از 57 رسيده  است

 وزير آموزش و پرورش گفت: درصد قابل توجهي از قيمت سرويس 
مدارس كاهش پيدا كرده و اگر اضافه از مردم گرفته شده اس��ت، بايد 

بازگردانده شود. 
 تفاهمنامه ساخت ۳۰ هزار واحد مسكوني توسط شهرداري تهران با 
همكاري بنياد شهيد، بيمه مركزي، بانك پارسيان و بانك ايران زمين 

منعقد شد. 
 سرپرست معاونت انساني سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در 
برخي از نقاط كشور ديگر فضايي براي دفن زباله وجود ندارد؛ زماني كه 
از وزارت نيرو استعالم مي گيريم كه فضايي را براي دفن پسماند معرفي 

كند، مي گويد كه ديگر فضاي مناسبي وجود ندارد. 
 معاون پيشگيري از معلوليت هاي مركز توسعه پيشگيري و درمان 
اعتياد سازمان بهزيستي كشور از اجراي برنامه پيشگيري و غربالگري 
اختالالت عصبي  - ش��ناختي س��المندان به صورت پايلوت در يزد و 

قزوين خبر داد. 
 مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
تهران از ساخت دو پروژه بزرگ در فاز ۲ برج ميالد خبر داد و گفت: با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي و همكاري توليدكننده داخلي فعاليت 

هزار خودروهاي برقي اشتراكي در تهران آغاز مي شود. 
 مدير كل سرمايه گذاري، زيرساخت و مناطق نمونه گردشگري گفت: 
در هفته گردشگري۱8۳پروژه در سطح كشور با حجم سرمايه گذاري 

۳هزار و ۱۹8 ميليارد تومان افتتاح مي شود. 
 روند تأمين منابع مالي پروژه تكميل و راه اندازي خط متروي تهران - پرند 
همچنان از سرعت مناسبي برخوردار نيست و تناسبي با عزم مديران 

ارشد ذيربط مبني بر افتتاح پروژه تا پايان سال جاري ندارد. 
 مدير مركز فوق تخصصي درمان ناباروري ابن سينا گفت: زوجيني كه 
به دليل تنبلي تخمدان موفق به بارداري نمي شوند، مي توانند از روش 

سلول هاي بنيادي استفاده كنند و به راحتي درمان شوند. 

حسین سروقامت بهبودوضعيت۳۰پهنهپسماند
هدفگذاريشد

مدير كل دفت�ر هماهنگ�ي عمراني و خدمات ش�هري س�ازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش�ور گفت: در سازمان شهرداري ها 
در وزارت كش�ور 3۰ پهن�ه را در بح�ث پس�ماند هدف گ�ذاري 
كرده ايم كه 17 پهنه در اس�تان س�احلي ش�مالي، چهار پهنه در 
استان هاي س�احلي جنوبي، هش�ت پهنه در هر هشت كالنشهر 
و دو پهن�ه در اس�تان هاي كرمانش�اه و ارومي�ه وج�ود دارد. 
سيد حبيب راضي، مدير كل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي با بيان اينك��ه وضعيت حوزه 
محيط زيست در كش��ور چندان قابل دفاع نيست، اظهار كرد: در حوزه 
پسماند ۷5 درصد پسماند عادي را مستقيماً دفن مي كنيم و تفكيك 
از مبدأ نيز تنها ۱۰ درصد انجام مي شود، در حالي كه در برنامه ششم 
اين ميزان ۲8 درصد هدف گذاري شده بود.  وي ادامه داد: بحث هواي 
پاك، مديريت پسماند و فضاي س��بز بايد بر اساس طرح هاي جامع و 
تفصيلي متناسب با هر شهر ديده شود و در اين موضوعات سازوكارهاي 
جديدتري نياز است تا شاهد همكاري و هماهنگي بين بخشي باشيم. 

راضي گفت: در سازمان شهرداري ها در وزارت كش��ور ۳۰ پهنه را در 
بحث پس��ماند هدف گذاري كرده ايم كه ۱۷ پهنه در اس��تان ساحلي 
شمالي، چهار پهنه در استان هاي س��احلي جنوبي، هشت پهنه در هر 
هشت كالنشهر و دو پهنه در استان هاي كرمانشاه و اروميه وجود دارد. 
مدير كل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات ش��هري سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور ادامه داد: مطالعات جدي در اين ۳۰ پهنه و بر وضع 
موجود و سناريوهاي قابل اجرا، شروع شده اس��ت و ۳۰ كارشناس خبره و 
نفرات اول در حوزه پسماند بر اين موضوع كار مي كنند. اين پهنه ها ۶۰درصد 
پسماند عادي كشور را ش��امل مي ش��ود؛ برنامه ها را پيش بيني كرديم تا 
مشكالت پسماند بر اساس آن حل شود و حتي اعتبارات آن نيز پيش بيني 
شده است. همچنين بحث پس��ماند ويژه و عادي و چگونگي تفكيك آن از 

مشكالتي است كه بايد از طريق تعامل با سازمان محيط زيست حل شود. 
وي يكي از راه هاي حركت سريع در حوزه پس��ماند را ورود فناوري ها 
دانست و گفت: معاونت فناوري رياس��ت جمهوري در يك سال اخير 
جلسات هفتگي را براي اين موضوع برگزار كرده است. در اين راستا ۲۳ 
عنوان فناورانه در حوزه پسماند احصا شده است كه از اين تعداد شش 
عنوان در اولويت قرار گرفته اند. همچنين از عناوين در اولويت، روي سه 
 RDF تا چهار مورد هدف گذاري صورت گرفته است.  راضي افزود: توليد
)فرآيند توليد سوخت از زباله( در تهران و اصفهان تا آخر امسال اجرايي 
مي شود.  وي همچنين با اشاره به موضوع استارتاپ ها در زمينه پسماند 
گفت: فناوري هاي نوين براي تفكيك در مبدأ نياز است، چراكه اينگونه 
فرآيند دفع پسماند به خوبي صورت مي گيرد. دستورالعمل استارتاپ ها 
يك ماه پيش ابالغ شد و براساس دستورالعمل وزارت كشور و معاونت 

فناوري شركت هاي مجاز انتخاب و معرفي خواهند شد. 
مدير كل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها، سگ هاي بدون صاحب را مبتال  به كالنشهرها و روستاهاي 
كوچك دانست كه نيازمند قانون جامع و مانعي است و اظهار كرد: البته 
اليحه حمايت از حيوانات و طرح صيانت از حقوق عامه در برابر حيوانات 
خطرناك در دولت وج��ود دارد، اما براي پيش رفتن و كارآمد ش��دن 
زمان بر اس��ت.  راضي در پايان تأكيد كرد: رويكرد توسعه پايدار، بايد 

محور سياستگذاري ها در حوزه مديريت شهري باشد. 

همه چيز از يك تصوير آغاز ش�د. تصوير بش�قاب ساالدي كه 
عضو شوراي ش�هر. . . توئيت كرده و آن را نشان ساده زيستي 

شهردارشان دانسته است!
توئيتي پرحاشيه كه با واكنش گسترده كاربران توئيتر مواجه 

شد. 
يكي با بزرگنمايي عكس نوشت، حاال كه قرار است شام ساالد 

بخورد، چرا پشت قاشقش، دانه برنج مانده است؟
ديگري گفت درس�ت خب�ر جعل كنيد، كي با قاش�ق س�االد 

مي خورد؟ 
س�ومي طنازانه نوش�ت تاكنون نديدم كسي با س�االد، دوغ 
بخورد. احتماالً آقاي شهردار قبل از گرفتن عكس، چلوكباب 

را زده به بدن!
كاري به صحت و سقم خبر ندارم، اما يكي به من بگويد توئيت 
كردن غذاي شهردار توسط عضو شوراي شهر، نشان چيست؟ 
در اين توئيت چقدر روي ش�عور مردم حساب باز شده و بدين 

منوال چند سال مي توان حكمراني كرد؟ 
سكوت مي كنم و عشق در دلم جاري است / كه اين شگفت ترين 
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 ناظمي – بهارستان: من يك جانباز دفاع مقدس هستم كه 
به صورت استيجاري زندگي مي كنم. به دليل ناتواني در تهيه پول 
پيش منزل اجاره اي، مالك در نهايت راضي شد كه وسايل مان 
را به پاركينگ منتقل كند، بعد از آن هر چه سعي كردم از بانكي 
وام دريافت كنم، نتوانس��تم. از رياست بنياد شهيد جناب آقاي 
قاضي زاده تقاضا مي كنم كه به مشكالت من رسيدگي كند تا از 

اين بالتكليفي نجات پيدا كنم. 
 شهروند – تهران: مدارس همچنان در دريافت هزينه هاي 
خارج از عرف ثبت نام مصر هس��تند. براي تحوي��ل كتاب اول 
دبستان دخترم از طرف مدرسه پيام داده اند كه اگر مي خواهيد 
در جشن روز اول و تحويل كتاب به دانش آموزان شركت كنيد 
مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به صورت نقدي براي پرداخت به مدرسه به 
همراه داشته باشيد. تأكيد هم داشتند كه حتماً به صورت نقدي 
باشد! قباًل هم سابقه داشته اس��ت كه وقتي اين پول را پرداخت 
مي كنيم، هيچ رس��يدي بابت دريافت پول به م��ا نمي دهند و 
اعتراض ما هم به جايي نمي رس��د. از آم��وزش  و  پرورش تقاضا 

مي كنم به اين موضوع به صورت ويژه رسيدگي كنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰919۰9۶۸53۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴9۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

آغازابربحرانسالمندياز1418
س�ال 1۴1۰ جمعي�ت س�المند اي�ران از 1۴ درصد عب�ور  مي كند 
و اي�ران رس�مًا ي�ك كش�ور س�المند محس�وب  مي ش�ود. 
احمد دلبري، رئيس مركز تحقيقات سالمندي در يازدهمين سلسله 
نشست سالمت س��المندي با بيان اينكه در حوزه بهداشت و درمان، 
افزايش اميد به زندگي در چند دهه گذش��ته كارنامه موفقي داشتيم، 
اظهار كرد: در كنار افزايش عمر و سال هاي زندگي افراد آيا توانستيم 
كيفيت زندگي افراد را نيز افزايش دهيم؟ متأس��فانه با وجود افزايش 
سال هاي زندگي، امروزه با شمار زيادي از سالمنداني مواجه هستيم كه 

داراي بيماري هاي مزمن فشارخون و قند خون باال هستند. 
دانشيار دانش��گاه علوم بهزيستي و س��المت اجتماعي و رئيس مركز 
تحقيقات سالمندي با اشاره به اينكه توانمندسازي سالمندان بايد قبل 
از ورود آنها به سنين سالمندي صورت گيرد، بيان كرد: ابتدا بايد روند 

سالمندي را در كشور اصالح كرد. 
وي گفت: به افراد بايد آموزش داده ش��ود كه قبل از رسيدن به سنين 
بازنشستگي و س��المندي از خدمات غربالگري استفاده كنند، چطور 
تفريح كنن��د و چطور كار كنند؛ چراكه يك س��وم زندگ��ي آنها هنوز 
پيش رو است. سالمندي و بازنشس��تگي به معناي در خانه ماندن و از 

كارافتادگي نيست. 
دلبري با بيان اينكه ۹۰ درصد س��المندان فعلي كش��ور يك بيماري 
مزمن، ۷۲ درصد آنها ۲ و 5۰ درصد آنها س��ه بيم��اري مزمن دارند، 
گفت: با آموزش اقدامات خودمراقبتي مي توان از شدت اين بيماري ها 

كاست. 
وي با اشاره به يكي ديگر از مهم ترين مشكالت سالمندان  افزود: بيش 
از 5۰ درصد س��المندان اختالل خواب دارن��د، بنابراين مهم ترين، در 
دس��ترس ترين، راحت ترين و ارزان ترين اقدام اصالح سبك بهداشت 

خواب آنهاست. 
رئيس مركز تحقيقات سالمندي با بيان اينكه فقر در جامعه سالمندي 
دو برابر ساير گروه هاست، عنوان كرد: حدود 55 درصد سالمندان كشور 

هيچ گونه مستمري دريافت نمي كنند. 
وي با اشاره به اينكه قانون حمايت از سالمندان در كشور وجود ندارد، 
گفت: نگهداري از والدين س��المند ب��راي فرزندان افتخار اس��ت، اما 
براي دولت يك چالش بزرگ محس��وب مي ش��ود. متأسفانه وضعيت 
صندوق هاي بازنشستگي خوب نيست و مش��اغل ما براي سالمندان 

تعبيه نشده است. 
در همين رابطه، حس��ام الدين عالمه، رئيس دبيرخانه ش��وراي ملي 
سالمندان كشور با اش��اره به اينكه ميانگين سن بازنشستگي در ايران 
5۲ سال است و سال ۱۴۱۰ آغاز بازنشسته شدن متولدين سال ۱۳58 
خواهد بود، گفت: سال ۱۴۱۰ جمعيت سالمند ايران از ۱۴ درصد عبور 

 مي كند و رسماً يك كشور سالمند محسوب  مي شود. 
عالمه با بيان اينكه از سال ۱۴۱8 كه متولدين ۱۳58 به سن ۶۰ سالگي 
 مي رسند، ابر بحران س��المندي آغاز  مي ش��ود، عنوان كرد: جمعيت 
سالمندي كشور در سال ۱۴۲۰ به ۲۱ درصد و در سال ۱۴۳5 تا ۱۴۴5 
به بيشترين تعداد جمعيت سالمند خواهد رسيد؛ به طوري كه بيش از 
۳۳ درصد يا يك سوم جمعيت ايران را سالمندان تشكيل خواهند داد. 
وي با اشاره به وضعيت سالمت و وضعيت خطر سالمندان بيان كرد: از 
بين سالمندان كشور 5 درصد در وضعيت خطر و ۲۲ درصد در وضعيت 
پر خطر قرار دارند. همچنين ظرفيت مراكز نگهداري سالمندان ۱۴ هزار 
نفر، يعني كمتر از ۲ درصد سالمندان كشور است. اين در حالي است كه 
در برخي از كشور هاي توسعه يافته نزديك به ۶۰ درصد سالمندانشان در 
اين مراكز نگهداري  مي شوند، بنابراين كشور از وضعيت مطلوبي براي 

مواجهه با سالمندي برخوردار نيست. 

توزيع5۰۰هزاربستهلوازمالتحرير
ازسويبسيجدانشآموزي

رئي�س س�ازمان بس�يج دانش آم�وزي كش�ور از راه ان�دازي 
پويش »همكالس�ي مهرب�ان 3« خب�ر داد و گف�ت: در اين طرح 
بس�ته هاي لوازم التحرير ايراني تهيه مي ش�ود و ت�ا 15 مهر بين 
دانش آموزان مناطق كمتر برخوردار هر اس�تان توزيع مي ش�ود. 
مجتبي باس��تان، رئيس سازمان بسيج دانش آموزي كش��ور با اشاره به 
اجراي طرح »همكالس��ي مهربان ۳«  اظهار كرد: بسيج دانش آموزي از 
دو سال پيش با كمك نهادها، تش��كل ها، معلمان و خيرين، پويشي را 
با عنوان »همكالسي مهربان« راه اندازي كرد.  وي با بيان اينكه امسال 
پويش »همكالس��ي مهربان ۳« را راه اندازي كرديم، گفت: در اين طرح 
بسته هاي لوازم التحرير ايراني تهيه مي ش��ود. در هر استان اين بسته ها 
تا ۱5 مهر بي��ن دانش آموزان مناطق كمتر  برخوردار آن اس��تان توزيع 
مي شود.  باس��تان با بيان اينكه هدف گذاري امس��ال، 5۰۰ هزار بسته 
است، افزود: افتتاحيه پويش »همكالسي مهربان ۳« را دو هفته پيش در 
استان خوزستان برگزار كرديم كه ۳ هزار بسته در آن روز توزيع شد و قرار 
است در خوزستان ۲۰ هزار بسته لوازم التحرير توزيع شود.  وي ادامه داد: 
دومين ويژه برنامه، در استان فارس برگزار شد و قرار است 5 هزار بسته 
بين دانش آموزان مناطق كمتر برخوردار آن اس��تان توزيع شود؛ البته 
قرار است در اين استان ۲۰ هزار بسته لوازم التحرير توزيع شود.  رئيس 
سازمان بسيج دانش آموزي كش��ور با بيان اينكه دانش آموزان در جمع 
كردن، بسته بندي و توزيع لوازم التحرير خيلي تأثير دارند، گفت: شناسايي 
دانش آموزان نيازمند توس��ط فرمانده واحد بسيج دانش آموزي صورت 
مي گيرد.  وي با تأكيد بر اينكه تمام لوازم التحرير هديه شده ايراني است، 
اظهار كرد: در كنار تهيه لوازم التحرير ايراني، روي دفاتر و لوازم التحرير از 
تصاوير ملي، مذهبي و انقالبي استفاده شده است؛ به اين سمت رفتيم كه 

تصاويري متناسب با دانش آموزان در گام دوم انقالب طراحي شود. 
باستان تصريح كرد: نكته بسيار مهم اين است كه هديه ها با حفظ حرمت 

و كرامت دانش آموزان مناطق كمتر برخوردار و در خفا اهدا مي شود. 

معاون امنيتي وزير كشور: همه دوربين هاي مسير تردد مهسا اميني بازبيني مي شود

احتمال خونريزي مغزي مهسا اميني منتفي است

اغتشاش�گران در مي�ان معترض�ان ب�ه فوت 
مرحومه مهس�ا اميني جوالن مي دهند؛ همين 
موضوع باعث شده اس�ت در برخي از ش�هرها 
و به بهانه اعتراض به فوت مهس�ا اميني، اموال 
عمومي تخريب ش�ود و ش�هروندان عادي هم 
مورد ضرب  و  جرح قرار بگيرن�د. در عين حال، 
واكن�ش مس�ئوالن و نهادها به ف�وت مرحومه 
اميني هم ادامه دارد. معاون امنيتي وزير كشور 
از بررس�ي همه دوربين هاي مسير تردد مهسا 
اميني خبر داده و بررس�ي هاي پزش�كي هم از 
روي عكس هاي سي تي اسكن، احتمال خونريزي 
مغزي مهس�ا امين�ي را منتفي دانسته اس�ت. 

سه شنبه ش��ب تجمعاتي در كرج، تبريز، مشهد، 
بيرجند، كيش، كرمان، يزد، رش��ت، كرمانش��اه، 
اردبيل، اصفه��ان، اروميه، قزوين، زنج��ان، ايالم، 
ساري، اراك، همدان و بجنورد در اعتراض به مرگ 
مهسا اميني اتفاق افتاد. موضوع فوت خانم اميني در 
يكي از روزنامه لوپاريزين فرانسه هم بازتاب داشت. 
 مطهري: برخي مرگ مهسا اميني را وسيله  

مبارزه با حجاب قرار دادند!
علي مطهري، نايب رئيس  سابق مجلس در توئيتي 
نوش��ت: برخي م��رگ مظلومانه مهس��ا اميني را 
وسيله اي براي مبارزه با حجاب و جايگزين كردن 
فرهنگ غربي و بيماري برهنگ��ي اش قرار داده اند. 
زهي خيال باطل! آنها ره به جايي نخواهند برد. اگر از 
موارد نادر بگذريم، مرد و زن ايراني پوشش اسالمي 

را عقاًل و شرعاً انتخاب كرده اند. 
وزير ارشاد در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت كه 
در خصوص مرگ مهس��ا اميني با بيان اينكه همه 
از فوت مرحومه مهسا اميني متأثر هستيم، تأكيد 
كرد: وزارت كشور و نيروي انتظامي مشغول بررسي 

پرونده كامل مرحومه مهسا اميني هستند.

سيد مجيد ميراحمدي، معاون امنيتي وزير كشور 
با بيان اينكه از تمامی دس��تگاه هاي مس��تقيم و 
غير مس��تقيم دخيل در پرون��ده مرحومه اميني 
درخواست اسناد مدارك و فيلم كرديم، گفت: تمامی 
دوربين هاي شهري در مس��ير تردد مهسا اميني 
بازبيني مي شود.  وي خاطر نشان كرد: يك كميته 
تخصصي پزش��كي متش��كل از رئيس كميسيون 
بهداشت مجلس، رياست سازمان نظام پزشكي و 
نماينده راديولوژي و قلب ايران تشكيل شده است. 
منتظر س��ازمان نظام پزشكي و پزش��كي قانوني 

هستيم كه از ۱۰ روز تا دو هفته زمان بر است. 
  واكنش نويسندگان پياده نظام غرب به فوت 

مهسا اميني
 مارگارت اتوود، نويسنده رمان »سرگذشت نديمه« 
در توئيتي مداخله گرايان��ه در خصوص فوت خانم 
اميني نوشت: مرگ بي رحمانه مهسا اميني شايد 

زمان سرنوشت ساز براي ايران باشد. 
پيش از اين نيز جي. كي. رولينگ، نويسنده انگليسي، 
در كنار مارگارت اتوود نويسنده كانادايي و الف شفق 
نويسنده تركيه اي به اين اتفاق واكنش نشان دادند و 

سعي در تهييج زنان ايراني به شورش داشتند. 
همچنين روزنامه گاردين با ذوق زدگي نس��بت به 
برخي تجمعات پراكنده در ايران در گزارشي ابراز 
اميدواري كرده بود مرگ مهسا اميني شايد لحظه 

تعيين كننده اي براي ايران باشد. 
 خونريزي مغزي منتفي است

در بيانيه هيئ��ت ب��ورد راديولوژي آمده اس��ت: 
متخصصان نروراديول��وژي هيئت ب��ورد پس از 
بررسي تصاوير سي تي اسكن مغز مرحومه مهسا 
اميني اعالم مي دارد در سي تي اسكن كه به صورت 
فيلمبرداري از مانيتور تهيه شده است، خونريزي 
در پارانشيم مغزي، خونريزي اپيدورال و سابدورال 

ديده نمي شود . 

 حض�ور 1۸۰۰ اغتشاش�گر س�ابقه دار در 
تجمعات دوشنبه شب تهران

محسن منصوري، استاندار تهران در صفحه توييتر 
خود نوشت: حدود هزارو8۰۰ نفر از افراد كه حاضر 
در تجمعات دوشنبه شب تهران، سابقه  حضور در 
تجمعات و بعضاً اغتشاش��ات قبلي را دارند. از اين 
تعداد ح��دود ۷۰۰ نفر داراي س��ابقه قابل توجه و 
پرونده در دستگاه هاي مختلف انتظامي، امنيتي و 

قضايي هستند. 
 بازداشت  سران اغتشاشگر در مشهد 

محس��ن داوري فرماندار مش��هد گفت: در مشهد 
گروه هاي 5۰ نفره توسط جريان ضد انقالب تشكيل 
ش��ده بود و دس��ت به تخريب زدند كه شناسايي و 
دستگير شدند، بازداشت شدگان از سران جريانات 
اغتشاش��گر و داراي سابقه وابس��تگي به جريانات 

ضدانقالب هستند. 
 تخريب مس�جد، آتش زدن مأمور پليس و 

آمبوالنس
براساس گزارش  رس��انه ها، طي شب هاي گذشته 
برخي عناصر س��ازمان يافته و رابطي��ن گروهك 
منافقين با ورود به تجمعات مردمي اقدام به تخريب 
اموال عمومي، حمله ب��ه خودروهاي ام��دادي از 
جمل��ه آمبوالن��س اورژانس و آت��ش زدن اماكني 
مثل مسجد كردند. اوج  اين  اقدامات نيز در مشهد 
با آتش زدن يك نيروي پليس از سوي آشوبگران، 
شكستن شيشه هاي تعدادي از خودرو هاي عبوري 
و آتش زدن خودروي پارك شده يكي از شهروندان 

مشهدي بود. 
 تضعيف نيروي انتظامي، تضعيف امنيت

حجت االسالم و المسلمين محمدرضا تويسركاني، 
مس��ئول نمايندگي ولي فقيه در س��ازمان بسيج 
مستضعفين گفت: هر چند ما براي مرگ مهسا اميني 
غمگين هستيم، اما بايد صف مردمي كه احساسات 

آنها به درد آمده با كساني كه مسجد آتش مي زنند 
و به قرآن توهين مي كنند، جدا ش��ود.  تويسركاني 
گفت: تضعيف نيروي انتظامي تضعيف امنيت ملي 

است و ضرر آن به آحاد ملت ايران مي رسد. 
 تالش هتاكان براي ايجاد تنش با دانشجويان 

انقالبي دانشگاه تهران
در حالي كه روز گذشته دانشجويان انقالبي دانشگاه 
تهران در حال برگ��زاري راهپيمايي در اعتراض به 
آش��وب هاي اخير بودند، هتاكان به مقدس��ات كه 
خود را در ميان دانشجويان جا داده بودند در تالش 
براي ايجاد تنش و درگيري با پرتاب لگد و ناسزا به 
دانشجويان انقالبي دانشگاه تهران حمله كردند. در 
اين تجمع دانشجويان شعار مي دادند »فكر نكنيد كه 
مهسا از ما جداست؛ اميني هم دختر ايران ماست!«

محمد صالح جوكار، رئيس كميسيون امورداخلي 
كشور و شوراها در مجلس بيان كرد: بعد از تشكيل 
كميته بررس��ي ابعاد ف��وت خانم مهس��ا اميني، 
كميس��يون در چند مرحله از عوامل دستگاه هاي 
اجرايي، مس��ئوالن و فرماندهان در حوزه انتظامي 
و اورژانس و پزشكي قانون دعوت كرد و توضيحات 
الزم ارائه شد. فيلم هاي ضبط شده در طول مسير و 
مكاني كه خانم اميني از هوش رفت مورد بازبيني 
قرار گرفت.  وي در ادامه تأكيد كرد: هيچ گونه آثار 
ضرب و شتم يا تروما يا شكستگي در هيچ عضو بدن 
در معاين��ه اي كه صورت گرفته وج��ود ندارد. ولي 
آزمايشگاه سم شناسي در خصوص نوع داروهايي 
كه مصرف مي كردند و پاتولوژي از اعضاي وي بايد 
گزارش خود را به ما ارائه كنند.  محمدبيگي عضو 
كميسيون بهداشت مجلس نيز اظهار كرد: مهسا 
اميني در كودكي جراحي هيپوفيز داشته و بعد از 
آن قرص لووتيروكس��ين و گاهي كورتون مصرف 
مي كرده اس��ت. احتمال داده مي شود خانم اميني 

دچار ديابت بي مزه بوده است. 
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