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هشدارآبیبهسبکجادوگرسرخواستخدامرانتیزنگنه!




استان های صدرنشین و
قعر نشین واکسیناسیون

3.9 M views

شخم زمین فوتبال در مسجد سلیمان!

3.1 M views

هشدارآبیبهسبکجادوگرسرخ!

ویدئویی از شخم زدن زمین فوتبال ورزشگاه بهنام
محمدی که محل برگزاری بازی های تیم فوتبال نفت
مسجد سلیمان است قبل از شروع هفته دوم لیگ برتر در
شبکههایاجتماعیدستبهدستشدکهبرخیدلیلاین
اقدامرااختالفاتبینهیئتمدیرهتیمبیانکردند.نظری
مدیرعاملسابقنفتمسجدسلیماندراینخصوصگفته:
«قرار بود بعد از فصل گذشته مراحل تعمیر ورزشگاه را
انجام دهیم ،اما متاسفانه به برگزاری بازیها رسید » .او
در ادامه هم گفته« :اختالفات هیئت مدیره وجود دارد اما
ربطی به این موضوع ندارد .متاسفانه ناهماهنگی وجود
داشتهوعمدایاسهوابه فوتبال مسجدسلیمانضربهزده
است .کاربری نوشت« :واقعا اگه اعضای هیئت مدیره به
دلیل اختالف ،مردم مسجد سلیمان رو از دیدن بازی های
تیم شون محروم کردن باید از مدیریت تیم بیرون برن
چون صالحیت شون زیر سواله!»

بحران خشکسالی در کشور از عمده نگرانی کارشناسان
محیط زیست در چند سال گذشته بوده است .در همین
باره علی کریمی ،اسطوره فوتبال کشورمان با انتشار
عکسی از سد خشکشده لتیان ،در اینستاگرامش به
دنبال توجه مردم و مسئوالن به بحران خشکسالی و
مشکالت زیست محیطی آن است که بازتاب زیادی پیدا
کرد .کاربری نوشت« :به این میگن فعالیت اجتماعی نه
اون سلبریتی که توی خونه اش در حالی که توی وان شیر
دراز کشیده از گرونی شیر میگه ».کاربر دیگری نوشت:
«واقعا باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم ،خشکسالی
از رگ گردن به ما نزدیک تــره ».کاربری هم نوشت:
«مدیریت اشتباه چندین دهه باعث شده وضع محیط
زیست این شکلی بشه و خدا کنه رئیس جدید سازمان
محیط زیست حواسش به تغییرات اقلیمی باشه».





بــر اســـاس اعـــام مــرکــز مــدیــریــت آمـــار و فــنــاوری
اطالعات وزارت بهداشت تا ظهر روز گذشته  4آبان
نزدیک به  82میلیون و  500هزار دوز واکسن تزریق
شده که از این مقدار حدود  51میلیون و  400هزار
دوز اول و حدود  31میلیون هم دوز دوم واکسن بوده
است .دکتر علی شریفی زارچی ،سرپرست این مرکز
هم روز گذشته در شبکه خبر گفت ۷۶ «:درصد گروه
هدف باالی  ۱۲سال یک دوز واکسن کرونا را دریافت
کرده اند و  ۴۱درصد گروه هدف باالی  ۱۲سال نیز
هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند ».با این
حال بررسی روند واکسیناسیون استانها تا  4آبان
نشان میدهد که رقم تزریق واکسن در استان ها
یکسان نیست.در بیشتر استانها باالی  70درصد
واکسیناسیون صورت گرفته با این حال برخی استان
ها به باالی  85درصد واکسیناسیون رسیده اند و
برخی استان ها هنوز از  60درصد باالتر نرفته اند.
▪آماری از جامعه هدف

3.4 M views

2.8 M views

استقبالباشعرازوزیر

سفربهپارکفضایی
خبر شروع ساخت یک پارک فضایی در ایستگاه فضایی
توسط شرکت اکتشافات فضایی «بلو اوریجین» در
نیمه دوم دهه میالدی جاری بازتاب زیادی داشت« .بلو
اوریجین»شرکتگردشگریفضاییاستکهجفبیزوس،
بنیانگذار میلیاردر شرکت آمازون ،برای بسترسازی
تورهای فضایی آینده راهاندازی کرده است .جف بیزوس
روز دوشنبه سوم آبان اعالم کرد این ایستگاه به صورت
یک «پارک تجاری چندمنظوره» با مساحتی حدود سی
هزار فوت مکعب خواهد بود و قرار است حداکثر برای
 ۱۰نفر جا داشته باشد و این پارک مکانی برای «هتلداری
فضایی»« ،فیلمسازی در شرایط بیوزنی» و «انجام
تحقیقاتپیشرفته»باشد.بهگفتهشرکت«بلواوریجین»،
مسافرانی که در این پارک فضایی مستقر شوند ،هر روز
 ۳۲بار غروب یا طلوع خورشید را تجربه خواهند کرد.

تولید انبوه تارا اتوماتیک با حضور وزیر صمت در گروه
صنعتی ایرانخودرو از اول آبان آغاز شد اما موضوعی که
بیشازتولیدتاراموردتوجهکاربرانشبکههایاجتماعی
قرار گرفت شعر خوانی یکی از کارکنان ایرانخودرو در
حضور وزیر صمت در خصوص ایران خودرو بود .ابیاتی
از این شعر به این شرح است« :مرحبا صنعتگران وقت
شکوفایی شده  /با حضور سید فاطمی شرکت گل آرایی
شده – آفرین تارا به شرکت جان تازه داده ای  /با سپاس
از جمع یاران کار زیبایی شده» کاربری نوشت « :کاری
اخالقی مدح و مدیحهسرایی چیست ،اما
ندارم که حکم
ِ
کاش اگر شعر سفارشی هم میگویند همان را درست
بگویند ».کاربر دیگری نوشت« :برخالف انتقادهایی که
شده به نظرم هر کس به اندازه ذوقی که داره می تونه از
مسئولی که برای بازدید اومده استقبال کنه».





تخمین جمعیت کل کشور با احتساب جمعیت اتباع
مهاجر کشورهای دیگر  84میلیون و  973هزار نفر
است که از این تعداد  67میلیون و  800هزار و 848
نفر باالی  12سال در کشور وجود دارد.هر چند بر
اساس کل جمعیت کشور پوشش  61درصدی واکسن
دوز اول را داریم اما بر اساس جامعه هدف تا  4آبان
 76درصد از افراد باالی  12سال واکسینه شده اند.
▪هرمزگان و گیالن رتبه اول پوشش واکسیناسیون

آمار مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت
بهداشت نشان میدهد  10استان کشور توانسته اند
باالی  80درصد از افــراد باالی  12سال را واکسن
بزنند .استان های هرمزگان و گیالن با واکسیناسیون
85درصــد افــراد بــاالی  12ســال ،حداقل یک دوز
واکسن دریافت کردهاند .بعد از این دو استان ،زنجان
با واکسیناسیون  84درصد قرار دارد .استان های
آذربایجان شرقی ،اردبیل و مازندران  83درصد،
استان های خراسان شمالی و مرکزی  82درصد
و استان های فــارس و قزوین هم با  81درصــد جزو
استان های باالی  80درصد واکسینه کشور هستند.
▪استان های باالی  70درصد

2.1 M views
2.4 M views

سریعترینمشتزنلرستانیدرگینس
خبر ثبت رکورد یوسف ایمانی بوکسور لرستانی در برج
میالد تهران که توانسته با  ۴۰۳ضربه مشت مستقیم
(چپ و راست) نام خود را در فهرست کتاب گینس جهان
ثبت کند ،مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار
گرفت .به گفته رئیس کمیته ثبت رکورد فدراسیون
ورزش های همگانی استان تهران پیشتر ورزشکار
اسلواکی با ۳۳۴مشت مستقیم نام خود را در جهان مطرح
کرده بود .کاربران اما به این اتفاق واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :من فکر می کردم اینایی که رکورد می زنن
و اسم شون میره توی گینس جایزه می گیرن حاال فهمیدم
که این جوری نیست و فقط یک گواهی بهشون میدن .تازه
باید برای این که زودتر نوبتت بشه به گینس پول هم
بدی!» کاربر دیگری نوشت« :از این که اسم کشورم و
هموطنام رو به عنوان رکورددار ببینم کیف می کنم».

استخدامرانتی 60نمایندهادوارقبل
احمد امیرآبادی فراهانی نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی با اشــاره به این که آقــای زنگنه در دو دوره
مسئولیتش در دولت های آقایان خاتمی و روحانی ۶۰نفر
از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرده در گفت
و گوی ویژه خبری گفت« :زنگنه تنها در دوره قبل۲۵ ،
نماینده و از سال ۱۳۹۲تا سال ۱۴۰۰هم که دوباره وزیر
شد ۳۵،نماینده را به وزارت نفت برده است ».امیرآبادی
افزود« :در طول  ۱۰دوره گذشته مجلس ۸ ،هزار نفر
به ایران خودرو توسط نمایندگان مجلس معرفی شدند
و فقط یک نماینده به تنهایی ۳۰۰ ،نفر را معرفی کرد».
پس از گفتوگوی ویژه خبری «اسامی  ۶۰نفره از جذب
و بهکارگیری نمایندگان ادوار مجلس در وزارت نفت» در
رسانه ها منتشر شد .کاربری نوشت« :باید سازمان امور
استخدامی به این ماجرا ورود کنه و این افراد رو که با
رانت به جایی رسیدن از کار بر کنار کنه».

 14استانکشورهمبامشارکتمردمتوانستهاندباالی
 70درصد از جامعه هدف را که افــراد باالی  12سال
هستند واکسینه کنند .استان های خراسان جنوبی
و کهگیلویه و بویر احمد  79درصد ،استان های چهار
محال و بختیاری ،همدان و یزد  78درصد ،استان های
تهرانوآذربایجانغربی 77درصد،استانهایخراسان
رضوی و اصفهان 76درصد ،استان سمنان 75درصد،
استان گلستان  74درصد ،استان های ایالم و لرستان
 73درصد ،استان کرمانشاه  72درصد و استان های
بوشهر و کرمان هم  71درصد به افــراد جامعه هدف
حداقلیکدوزواکسنتزریقکردهاند.
▪قعر نشین جدول واکسیناسیون

 5استان دیگر کشورمان هنوز به  70درصد تزریق
یک دوز از جامعه هدف باالی  12سال نرسیده اند.
استان البرز  68درصد ،استان خوزستان  67درصد،
استان کردستان  64درصــد ،استان سیستان و
بلوچستان  63درصــد و در استان قم هم تنها 60
درصد از افراد باالی  12سال حداقل یک دوز واکسن
را دریافت کرده اند .این در حالی است که واکسن در
هیچ استانی کمبود ندارد و استان ها به اندازه کافی
انواع مختلف واکسن را دارند.

یکمهتماصیلکاهشجمعیت!

شایداولینکلمهدربارههزینههایفرزندآوریباپوشکشروعمیشودنگاهیبهسیرافزایشقیمتآنو
حمایتهایضروریازفرزندآوریکردهایم

رعیت نواز -یکی از نمادهایی که برای هزینه های بچه داری در همه گفت و گوها مطرح می شود قیمت پوشک بچه است .شاید
شوخی به نظر برسد اما به نظر می رسد جدی جدی یکی از عوامل تاثیرگذار در انگیزه زوج ها برای فرزندآوری با همین گونه
موضوعات گره خورده و آن ها را دچار تردید می کند  .این در حالی است که به گفته دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت
ایران وضعیت کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور «نگرانکننده» است و اگر وضع به همین منوال پیش رود ،از  ۱۵سال آینده
به بعد نرخ رشد جمعیت در ایران منفی خواهد شد .این اتفاق یعنی کشور در حال پیر شدن است و در آینده ای نه چندان
دور مردم به دلیل کهولت سن به مراقبت های بیشتر نیاز دارند همچنین نیروی کار به شکل قابل توجهی کاهش می یابد
که کشور را با مشکالتی مواجه می کند .با این حال بد نیست مسئوالن از قیمت پوشک که این روزها برخی از انواع آن ها
قیمت نیم میلیون تومان را تجربه می کند مطلع شوند و از تجربه های حمایتی دیگر کشورها برای فرزندآوری درس بگیرند.
▪هزینه  4.5میلیونی پوشک هر کودک در ماه

متاسفانه تورم افسارگسیخته در یکی ،دو سال اخیر به حدی
بوده که برخی از خانواده ها در آخر ماه با کسری بودجه
دست و پنجه نرم می کنند و به معنای واقعی و با تمام تالش
برای کاهش هزینه های اضافی خرجشان از دخل شان
بیشتر شده است .در این ماجرا پوشک هم که از نیازهای
اصلی این روزهــای خانواده ها برای داشتن فرزند است
روز به روز گران تر می شود و در برخی مواقع حتی کمیاب
هم می شود .هم اکنون قیمت باالی پوشک کودک ماهانه
هزینه باالیی را به خانوارهای دارای کودک زیر  ٣سال
تحمیل کرده است .به عنوان مثال قیمت درج شده روی
یک بسته ٢۰عددی پوشک سایز ۴کودک ۵٣۰هزار تومان
است و به عبارتی خانوارها بابت هر عدد پوشک حدود ٢۶
هزار و پانصد تومان هزینه میکنند .اگر هر کودک به طور
متوسط روزانه  ۵تا  ۶عدد پوشک مصرف کند ،هزینه خرید
روزانه پوشک خانوار دارای یک فرزند زیر  ٣سال ماهانه ۴
میلیون و  ۶٨۰هزار تومان میشود که برابر با حقوق ماهانه
یک کارگر ساده است!
▪هزینه های تولد از  2تا  10میلیون

باالرفتن هزینه بچه داری حتی پیش از تولد و هزینه های
بیمارستانی تولد یکی دیگر از عواملی است که باعث کاهش
انگیزه زوجها به فرزندآوری می شود و قطعا در نرخ جمعیت
اثرگذار است .به گزارش مجله تخصصی نی نی بان هزینه
زایمان های طبیعی و سزارین در بیمارستان های خصوصی
بین 5تا 10میلیون تومان است که البته با توجه به انتخاب اتاق
های خصوصی و وی آی پی این مبلغ به رقم های باالتری هم
می رسد .در بیمارستان های نیمه دولتی هم بدون احتساب
بیمه ،نرخ زایمان سزارین حدود 4میلیون تومان و زایمان
طبیعی  2میلیون و۵۰۰هزار تومان است که اگر به این مقدار
دستمزد پزشک یا به عبارتی همان زیرمیزی را اضافه کنیم،
می بینیم شرایط زیاد با بیمارستان های خصوصی تفاوتی
ندارد .البته چند وقتی است که بیمارستان های دولتی برای
زایمان طبیعی به شرط داشتن بیمه هزینه چندانی دریافت
نمی کنند هرچند که برخی از پزشکان معروف به دالیلی از
جمله دریافتی بیشتر خودشان به بیماران توصیه می کنند
فرزندشان را در بیمارستان های خصوصی به دنیا بیاورند.
▪هزینه های پیش از تولد

جــدا از آن چــه از هزینه هــای تــولــد نوشتیم بــایــد هزینه
ویزیت هــای ماهیانه مــادر توسط پزشک متخصص که در
مجموع حدود  700هزار تومان می شود ،هزینه حدود 500
هزار تومانی  3تا  5بار سونوگرافی ،هزینه حدود یک میلیون
تومانی غربالگری و  ...را هم برای تولد بچه در نظر گرفت .البته

باید به این هزینه ها ،نرخ کالس های توجیهی و ورزشی را که
برای زنان باردار مایل به زایمان طبیعی ،توصیه می شود هم
اضافه کنیم ،کالس های ورزشی جلسه ای ۲۰هزار تومان
با احتساب ۳جلسه در هفته که از هفته ۱۴بــارداری شروع
می شود و۱۴هفته به طول می انجامد و کالس های توجیهی،
جلسه ای ۱۲هزار تومان که یک دوره آن  ۸جلسه و نزدیک به
۱۰۰هزار تومان می شود.
▪بی تفاوتی مسئوالن به این هزینه ها

باال رفتن هزینه بچه داری از پیش از تولد تا تولد و بعد از مخارج
پوشک گرفته تا هزینه های دیگر عاملی برای کاهش انگیزه
زوجها به فرزندآوری محسوب می شود از همین رو به نظر می
رسد الزم است حمایت های ویژه ای از خانواده ها در بخش
های مختلف از پیش از تولد تا بــزرگ شدن کــودک صورت
بگیرد .در عین حال باید در این بخش مسئوالن نظارت های
سخت گیرانه تری بر قیمت ها داشته باشند چون روندی که
هم اکنون دیده می شود منافات گسترده ای با سیاست گذاری
کلی و تاکید مسئوالن بر لزوم رشد جمعیت کشور دارد.
▪نمونه های خارجی حمایت از فرزندآوری

در بسیاری از کشورهای جهان مشوق هایی برای باال بردن نرخ
باروری برای خانواده ها در نظر گرفته می شود که به اصطالح
به آن «پــاداش نــوزاد» می گویند که بیشتر شامل دستمزد و
حقوقبیشتر،وامهایبالعوض،زمین،معافیتمالیاتیوسایر
امتیازات مالی برای خانواده های تازه بچه دار شده ،می شود
که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.
فرانسه:این کشور حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور
را که رقمی حدود  83میلیارد دالر می شود صرف حمایت از
فرزندآوری میکند .این میزان هزینه به نوبه خود باالترین رقم
در اروپاست .دولت هزینه مراقبت ها از پیش از تولد تا بعد از
تولد را بر عهده می گیرد و به خانواده های باالی 3نفر در تمامی
خدمات عمومی تخفیف های عمده داده می شود.
آلمان:کشور آلمان برای مادرهایی که در خانه مراقب بچههای
خود هستند حقوق هزار و  ۸۰۰یورویی در نظر گرفته است.
مشوق های دیگری از جمله مرخصی طوالنی مدت با حقوق
را برای والدین هم باید به این مشوق ها افزود.
روسیه :روسیه هم چند سالی میشود تسهیالت تشویقی
متعددی را بــرای فــرزنــدآوری خانواد هها در نظر گرفته
است .بر اساس قوانین این کشور ،خانوادههایی با سطح
درآمد پایین به ازای فرزند اول تا  ۱۸ماهگی کودک کمک
معیشتی دریافت میکنند ،فرزند دوم تا  10سالگی و فرزند
سوم منجر به پرداخت وام مسکن با سود بسیار پایین به
خانوارها میشود.البته این مشوق ها جدا از هدیه 7600
دالری پوتین به نوزادان است.

