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یک توئيت

رهبر انقالب در پیامی به فعاالن حوزه جمعیت:

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده از ضروریترین فرائض و سیاستی حیاتی است

رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از
فعاالن دلسوز حــوزه جمعیت ،تــاش برای
افزایش نسل و جــوان شدن نیروی انسانی
کشور و چارهجویی برای نجات کشور از آینده
هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و
از ضروریترین فرائض دانستند .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن پیام کــه دی ــروز در نشست ستاد ملی

رسانه های جهان
نیویورک تایمز:
گـــســـتـــرش نـــوع
امــــیــــکــــرون بــه
دانشمندان پاسخ
ناراحتکنندهای
داده اســـــت.
کــارشــنــاســان فــکــر م ـیکــردنــد که
مصونیت با دریافت واکسن یا عفونت
قبلی ،مانع از عفونت مجدد میشود،
امــا ظهور نــوع امیکرون ایــن فرضیه
و تصور را تغییر داده اســت؛ چراکه
بسیاری از افراد پس از واکسیناسیون
و حتی مدتی پس از ابتال ،مجدد به
نوع امیکرون مبتال شدند.
اکنون هیچ نشانهای از ناپدیدشدن
این ویروس نیست و گونههایی تولید
میکند کــه از ســد دفــاع بــدن عبور
میکنند.
کــوویــد 19شاید بــا آمــدن دو یــا سه
موج در سال ادامه یابد که این همان
موضوعی است که دانشمندان از آن
به شدت میترسند .مشکل اصلی این
است که ویروس کرونا در آلودهکردن
مجدد مردم ماهرتر شده است.
ه ـماکــنــون ،در آمــریــکــا و آفریقای
جنوبی ،کسانی کــه بــا اولــیــن نوع
امیکرون آلوده شدهاند ،عفونت دوم را
با سویههای جدیدتر گزارش کردهاند؛
سویههای  BA.2یا  BA2.12.1در
ایــاالت متحده و  BA.4و  BA.5در
آفریقای جنوبی.
جولیـت پولیـام ،اپیدمیولوژیسـت
در دانشـگاه اسـتلنبوش در آفریقـای
جنوبی ،میگوید« :ویـروس به تکامل
خود ادامه خواهد داد و احتما ًال افراد
زیـادی در طـول زندگـی خـود ،دچـار
عفونتهای مجـدد بسـیاری خواهند
شـد».

گـــاردیـــن  :شمار
ســیــاهپــوســتــان،
آمــریــکــایــیهــای
التـــــیـــــنتـــــبـــــار
و مــــهــــاجــــران
از کــشــورهــای آمــریــکــای جــنــوبــی و
سرخپوستان در ایاالت متحده آمریکا که
در اثر ابتال به کووید ۱۹بیمار و بستری
شدند و جان سپردند ،در برخی دورهها
به دوبرابر آمریکاییهای سفیدپوست
رسیده است.
ایاالت متحده در اصالح نظام بهداشت
و درمان خود ،همواره با مشکل مواجه
بــوده اســت .رونــد واکسیناسیون در
ابتدای کار ،به ویژه برای جوامع اقلیت،
کمدرآمد و ساکنان مناطق دورافتاده،
ُکند بود.
سیاستهای بنیادین دولــت آمریکا،
از جمله استقالل ایـــاالت در اتخاذ
تصمیمهای مــربــوط بــه همهگیری و
عادات فرهنگی و خوراکی و اجتماعی
نیز در عملکرد ضعیف آمریکا در مواجهه
با کووید ۱۹-موثر بوده است.

جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر ستاد قرائت
شد ،به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
بــا ســام بــه همه کسانی کــه دلــســوزانــه و
عاقبتاندیشانه به فعالیت در حوزه جمعیت
روی آورد هانـــد ،و با تشکر از مسئوالنی که
در مجلس و دولـــت بــه چــار هجــویــی بــرای

نجات کشور از آیند ه هولناک پیری جمعیت
میپردازند ،بار دیگر تأکید میکنم که تالش
بــرای افــزایــش نسل ،و جــوان شــدن نیروی
انسانی کشور و حمایت از خانواده ،یکی از
ضرور یترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم
است .این فریضه درباره افراد و مراکز اثرگذار
و فرهنگساز ،تأکید بیشتر مییابد .این یک
سیاست حیاتی برای آیند ه بلندمدت کشور

عزیز ماست .کاوشهای صادقان ه علمی نشان
داده است که این سیاست را میتوان با پرهیز
از همه آسیبهای محتمل یا موهوم پیش
برد و آینده کشور را از آن بهرهمند ساخت .به
دستاندرکاران این حسنه ماندگار توصیه
میکنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن ،به
فرهنگسازی در فضای عمومی و نیز در نظام
بهداشتی اهمیت دهند.

سکته قانون جمعیت ،پس از تولد
بااتماممهلت 6ماههدستگاههابرایتدوینآییننامههاوآغازاجرایقانونجوانیجمعیت،هنوزآییننامهها دردستگاههاآماده
نشدهاست.دبیرستادملیجمعیتدرگفتوگوباخراسانازمهلتدوهفتهایبرایتکمیلدستورالعملهاخبردادهاست

زیر دوســال هم میتوانند آغــاز طرح خود را به
تعویق بیندازند.
وضعیت اجـــرا :فاطمه محمدبیگی ،نایب
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت ،به
خبرگزاری مجلس گفته اســت« :دولــت برای
اجرای این ماده ،مهلت ششماهه درخواست
کرده بود که این مهلت تمام شده و باید هرچه
زودتــر فرایند اجــرای ایــن مــاده قانونی فراهم
شود».

مصطفی عبدالهی -مهلت ششماهه قانون
«حمایت از خــانــواده و جــوانــی جمعیت» به
دستگاههای اجرایی ،بــرای تهیه آییننامه به
منظور اجرای این قانون به پایان رسید و دولت
هم روز گذشته با تشکیل نخستین جلسه ستاد
ملیجمعیتنشاندادکهعزمشبرایاجرایآن
جدی است .صدور پیام دیروز رهبر معظم انقالب
به نخستین جلسه این ستاد هم بار دیگر تاکیدی
بر این بود که اهمیت جوان شدن جمعیت کشور
وحمایتازخانواده،موضوعیراهبردیاستکه
باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

▪تاکید بر اجرای کامل قانون ،تالش برای رفع
اشکاالت و تعارضات

▪قانون عالی در گام اجرا

تقارن پایان مهلت اولیه قانون به دستگاههای
اجرایی و تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی ،با
 30اردیبهشت ،روز ملی جمعیت و سالروز ابالغ
سیاستهای کلی جمعیتی ،ما را بر آن داشت تا
روند اجرای قانون مصوب مجلس در این حوزه
را بررسی کنیم .این قانون که  19آبان 1400
به دولت ابالغ شد ،شامل حمایتها و تسهیالت
بسیار خوبی برای ازدواج و فرزندآوری است که
میتواند نقش اثرگذاری در جلوگیری از پیری
جمعیت داشته باشد .اما پس از تصویب و ابالغ
آن ،حاال گام مهم ،اجرای آن است که باید دید
دولت در برداشتن آن چقدر موفق خواهد بود.
در این گزارش روند اجرای برخی از مواد مهم
این قانون را که مستقیما با مسائل اقتصادی و
رفاهی خانواده برای فرزندآوری ارتباط دارد،
بررسی کردهایم.
▪اهدای زمین؛ منتظر تصویب آیین نامه در
هیئت دولت
ماده  :4دولت مکلف است یک قطعه زمین یا

واحد مسکونی حداکثر به میزان  ۲۰۰مترمربع
را پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به خانوادهها
تحویل دهد.
وضعیت اجــــرا 11 :اســفــنــد  1400سند
اولین زمین مسکونی رایگان با حضور معاون
رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به یکی از
خانوادههای صاحب چهارقلوی متولد سال
 ۱۴۰۰به صورت نمادین ارائه شد.
وضعیت 21 :اردیبهشت مــاه امسال وزارت
راه و شهرسازی در اطالعیهای از آغاز ثبتنام
واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارهای
دارای  ۳فرزند خبر داد و  4روز پس از آن نیز،
اینگونه اعالم شد که ۲۹هزار و ۶۵۰سرپرست
خــانــوارهــای مشمول ایــن قــانــون در سامانه
 saman.mrud.irثبت نام کــردهانــد .البته
طبقاعالمپروانهاصالنی،اجرایاینمادهقانون
نیازمندتصویبآییننامهاستکهبههیئتدولت
ارائه شده اما هنوز تصویب نشده است.
▪ادعای خودروسازان

مــاده  :12شــرکـتهــای خــودروســاز داخلی
مکلفاند از زمان ابالغ این قانون یک خودروی
ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر
پس از تولد فرزند دوم به بعد تحویل دهند.
وضعیت :طبقادعایوزارت،خودروسازانطی
ششماه اخیر حدود  10هزار خودرو به مادران
مشمول تحویل دادهانــد؛ اما رئیس فراکسیون

جوانی جمعیت گفته است طبق گزارشهای
مردمی مادران زیادی موفق به ثبتنام و دریافت
خودرو نشد هاند.
▪ابــاغ بانک مــرکــزی ،آغــاز ثبت نــام هــا و
کارشکنی برخی بانک ها
ماده  :10این ماده شامل پرداخت «تسهیالت

قرضالحسنه تولد فرزند» است و طبق ابالغیه
 31فروردین بانک مرکزی ،برای تولد فرزند اول
 20میلیون تومان ،فرزند دوم  ،40فرزند سوم
 ،60فرزند چهارم 80و فرزند پنجم و باالتر100
میلیون تومان تسهیالت داده میشود.
وضعیت اجرا :گــزارش خراسان حاکی است
ثبتنام از متقاضیان آغاز و البته به آنها اعالم
شده است که باید چندماه منتظر باشند .برای
اجــرای این ماده  ،فراکسیون جوانی جمعیت
تاکنون دو جلسه بــا بانک مــرکــزی داشــتــه و
آنطــور که رئیس فراکسیون به تسنیم گفته
است «با وجــود همت مدیران بانک مرکزی و
راهاندازی سامانه جامع برای پرداخت تسهیالت
فرزندآوری ،اما در اجرا بهویژه در شهرستانها
شاهد کارشکنی بانکها هستیم».
▪خوابگاه های متاهلی ،شاید  5سال دیگر
ماده  :7دانشگاههای دولتی باید  10درصد

درآمد اختصاصی و  10درصد اعتبارات تملک
داراییهایسرمایهایساالنهخودرابرایاحداث
و تجهیز خوابگاههای متاهلی هزینه کنند.
وضعیت اجرا 18 :اردیبهشت «زهره سادات
الجــوردی» عــضــو هیئت رئیسه کمیسیون
فرهنگی به ایرنا گفت ،طبق گزارش وزارت علوم
خوابگاههای متاهلی تجهیز شــده ،اما دو روز
بعد ،در 20اردیبهشت 47 ،نماینده مجلس در
تذکر کتبی به رئیسجمهور و وزیر علوم ،ضرورت
تامین خوابگاههای دانشجویی متأهلی و
مجردی در اجرای قانون جوانی جمعیت را
یــادآور میشوند .یک مصداق دیگر درباره
دقیق نبودن گزارش وزارت علوم هم اینکه،
معاون دانشجوییدانشگاهعالمهطباطبایی
همین دو روز قبل به ایسنا گفت« :مکانیابی
برای خوابگاههای متاهلی دانشگاه انجام
شدهاستامانمیتوانیمبادرآمداختصاصی
خود آن را احداث کنیم و باید به دنبال تأمین
منابع دیگر مانند کمک خیران باشیم».
دکتر هاشم داداشپور رئیس سازمان امور
دانشجویانهمگفتهاست:امیدوارمباتالش

دانشگاههاکمبود وخألخوابگاههایمتاهلیدر
یک بازه زمانی پنجساله برطرف شود.
▪مهلت درخواستی دولــت بــرای مــاده 27
تمام شد
ماده  :27طبق این ماده و در راستای حمایت

از مادرانی که پزشک و پیراپزشک هستند ،به
ازای هر فرزند به مدت ششماه از خدمتشان
کسر خواهد شد .همچنین بانوان متأهل دارای
فرزند میتوانند تعهدات خود را در محل سکونت
خانواده بگذرانند و مادران باردار و دارای فرزند

این بررسیها نشان میدهد که هنوز مقدمات
کامل اجرای قانون توسط دولت فراهم نشده
اســت .نکتهای که رئیسجمهور هم دیــروز در
نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت به آن اشاره
و اظهار کرد« :در گام اول تمامی دستگاهها و
نهادها موظف هستند قرارگاههای مربوط به
جمعیت را در مجموعههای خود تشکیل دهند و
هرچه سریعتر آییننامههای مرتبط با آن را آماده
و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند».
آیتا ...رئیسی بر اجرای دو ماده مهم این قانون
هم تاکید کرد و گفت« :باید آییننامههای مربوط
به پرداخت تسهیالت برای بانکها آماده و هرچه
سریعتر اجرایی شود».

مهلت  2هفتهای به دستگاه ها برای تکمیل آییننامه های اجرای قانون
دکتر «سید کاظم فروتن» ،دبیر ستاد ملی
جمعیت،عصردیروزپسازبرگزارینخستین
نشست ستاد ملی جمعیت در گفتوگو
بــا خــراســان بــه نکاتی دربـــاره اجـــرای این
قانون و تصمیمات این نشست اشاره کرد:
* ستاد ملی جمعیت و دبیرخانه ستاد با این
هدف تشکیل شده است که بتوانیم تمامی
مواد قانون را عملیاتی کنیم.
* اجرای این قانون باید برای مردم ملموس
باشد و همه از حمایتها و تسهیالت آن در
زمینه وام ازدواج ،وام فرزندآوری ،تسهیالت
مسکن و ...مطلع باشند.
* شــش مــاه ســپــری شــده از ابـــاغ قانون
جــوانــی جمعیت ،بیشتر بــه آمــاد هســازی
زیــرســاخ ـتهــای دســتــگــاههــای اجــرایــی
اختصاص یافت؛ اما از حاال و با تشکیل ستاد
ملی ،دیگر نباید بهانهای برای اجرا وجود
داشته باشد.
* دســـتـــگـــاههـــا بـــایـــد آی ــیـ ـنن ــامـ ـهه ــا و

دستورالعملهای
الزم را هــــر چــه
ســریـعتــر تکمیل و
بــــرای تــصــویــب به
هیئت دولــت ارائــه
کنند .برخی این کار
را انجام دادهانــد و در مواردی مانند زمین و
خودرو ،ثبتنامها نیز آغاز شده است .برخی
هم هنوز آییننامهها را تکمیل نکردهاند که
در این خصوص در جلسه ستاد ملی مقرر شد
حداکثر دو هفته دیگر برای انجام این کار
مهلت داده شود.
* پس از این مرحله ،مسئولیت نظارتی ستاد
با جدیت انجام خواهد شد و روند عملیاتی
شدن قانون را رصد میکنیم .اگر مادهای از
قانون بدون دلیل موجه ،اجرایی نشده باشد،
تذکر خواهیم داد و اگــر هم مشکالتی در
مسیر اجرا وجود داشته باشد ،آن را بررسی و
برای رفعکردنش همکاری میکنیم.

۹
گزیده

ادعای وزیر ارتباطات در پاسخ به
خراسان درباره کندی اینترنت:

مشکلیدرزمینهاینترنتوجودندارد
به اندازه نیاز کشور پهنای باند تامین
شده است

هــادی محمدی -وزیر
ارتــبــاطــات و فــنــاوری
ارتباطات بدون ارائه آمار
و ارقام از وضعیت پهنای
باند اینترنت کشور و این
که آیا پهنای باند به میزان کافی توسعه داده شده
است یا نه ،گفت :به اندازه نیاز کشور پهنای باند
تامین شده است و مشکلی در زمینه اینترنت
وجود نــدارد .عیسی زارعپــور دیــروز در حاشیه
جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خراسان که
برخی کارشناسان علت کندی اینترنت را توسعه
نیافتن پهنای باند به میزان الزم می دانند ،گفت:
به اندازه نیاز کشور پهنای باند تامین شده است
و مشکلی در زمینه اینترنت وجود ندارد .کندی
و تندی سرعت اینترنت باید مالک داشته باشد؛
االن مراجعی هستند که سرعت را میسنجند،
روز گذشته در نتایج تست جهانی که ماهانه
انجام میشود ما با رتبه  ۷۳یک پله ارتقا داشتیم.
وی افــزود :ما در حوزه ارتباطات ثابت به شدت
مشکل داریم که برای امروز و دیروز نیست؛ االن
سرعت میانگین ثابت برای ما  ۱۰است در حالی
که متوسط سرعت در دنیا  ۶۰است و به مدت
10سال است که در رتبه  144هستیم.

ارائه مستندات توسط مشاور رئیس
سازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریایران

سدآتاتورکوسدسازیهایترکیه
متهمردیفاولگردوغبارمنطقه

درپــی انتقادهای گسترده به سدسازی های
ترکیه که منجر به کاهش ورودی حقابه ها و بروز
گرد و غبارهای منطقه ای شده است ،وزارت
خارجه ترکیه  22اردیبهشت این نظر را که
سدهای کشورش باعث ایجاد توفا نهای شن
و گرد و غبار در ایران شده غیرعلمی دانست و
اعالم کرد :علت اصلی توفانهای شن و گرد و
غبار در ترکیه و ایران ،گرد و غبار بیابانی است
که از آفریقا و خاورمیانه که دو منبع مهم گرد و
غبار در جهان هستند ،وارد می شود .به دنبال
این اظهارنظر وقیحانه ،مشاور رئیس سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری ایران گفت :تا سال
 ۲۰۲۱در محدوده دجله و فرات مرتع و پوشش
گیاهی مناسبی وجود داشت و هورهایی که در
جنوب عراق قرار داشتند هم دارای آب بودند
اما با فراگیری خشکسالی و ایجاد سد آتاتورک
در سرشاخههای رودخانه دجله و فرات ،میزان
آب ورودی از سمت دجله و فرات به تاالبهای
عراق ،جنوب بصره و حتی هورالعظیم در ایران
بسیار کاهش یافته است .رضا بیانی با بیان این
که  ۵میلیون هکتار از محدودهای مهم در موصل
عراق بین دجله و فرات تبدیل به منطقه بیابانی
شده است که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار
ناشی از عراق قرار میدهد ،دیروز به ایسنا گفت:
طبق تصاویر ماهوارهای آبهای زیرزمینی عراق
کاهش یافته است و ایران نیزاز این جهت تحت
تاثیر کانونهای گرد و غبار قرار میگیرد.

