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واردات ۱۰میلیون واکسن به کشور 
تا نیمه خرداد

رئیس مرکز توسعه 
شبکه وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش 
پزشکی گفت: محموله 
جدید واکسن خارجی 

پنجشنبه این هفته یا حداکثر اوایل هفته آینده به 
میزان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز وارد ایران 
می شــود. به گزارش ایرنا صادق تبریزی افزود: اگر 
تامین واکسن کرونا طبق برنامه به خوبی پیش برود، 
پیش بینی این اســت که تا نیمه خرداد حدود ۱۰ 
میلیون واکسن کرونا به دست ما برسد. وی ادامه داد: 
همچنین واکسن پاستور که با مشارکت کوبا تولید 
می شود و واکسن کوایران برکت تا پایان خرداد تایید 
و تولید می شود و به دست وزارت بهداشت می رسد.

    
با مردان قلدری که مهریه 
نمی دهند، برخورد کنید

رئیس قــوه قضاییه 
با اشــاره بــه دریافت 
گزارش هایــی مبنی بر 
اســتنکاف برخی افراد 
در پرداخت حق زوجه 

به موجب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق زوجه است 
که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید 
با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال 

همسرانشان استنکاف می کنند، برخورد کند.
    

کمبود بیش از ۲۰۰ پایگاه اورژانس 
در تهران

رئیس مرکز اورژانس تهران با بیــان اینکه در 
حال حاضر تهران دارای ۲۲۵ پایگاه اورژانس است 
گفت: با توجه به تراکم و مســیرها، تهران به ۴۲۰ 
پایگاه نیاز دارد. پیمان صابریان به ایسنا گفت: اگر 
تعداد پایگاه ها استاندارد شود تقریبا زمان رسیدن 
به بالین مصدوم و بیمار ۴۰ درصد کاهش می یابد. 
به گفته او در حال حاضر میانگین زمان فعلی ۱۴ تا 

۱۶ دقیقه است. 
    

واکنش نظام پزشکی به ماجرای 
خودکشی چند دانشجو

در انتشــار اخباری 
در خصوص خودکشی 
چند دانشجو پزشکی 
دوره دستیاری، معاون 
آموزشــی پژوهشــی 

سازمان نظام پزشــکی گفت: انصراف و مهاجرت و 
خالی ماندن ظرفیت های دســتیاری در کشور در 
حکم خودکشی جمعی حرفه مقدس پزشکی است 
و آسیب های جدی آن متوجه امر خطیر درمان ملت 
عزیز ایران خواهد شد. علیرضا سلیمی، به ایلنا گفت: 
دوره رزیدنتی جزو سخت ترین دوره های زندگی یک 
پزشک در ایران محسوب می شود، چرا که این گروه 
با مشکالت مختلفی از جمله آموزشی، اقتصادی 
و معیشتی هم زمان دست به گریبان هستند. وی 
ادامه داد: به همین دالیل بود که از ابتدای آغاز به کار 
این دوره از کار سازمان نظام پزشکی، تشکیل دفتر 
دستیاری که یک مطالبه ی بسیار قدیمی در کشور 
بود، پیگیری شد و برای اولین بار این دفتر در سازمان 
نظام پزشکی برای بررسی و حل و فصل این مشکالت 

و رایزنی با متولیان امر تاسیس شد.
    

دانش آموزان مبتال یا مشکوک به کرونا 
در فضای قرنطینه امتحان می دهند 

ز قطعــی  پــس ا
شدن آزمون حضوری 
دانش آموزان پایه نهم و 
دوازدهم دوره متوسطه، 
مدیر کل دفتر سالمت 

وزارت آموزش و پرورش گفت: مقرر شده آن دسته 
از دانش آموزان کرونایی، افراد مشــکوک به کرونا و 
کسانی که بیماری زمینه ای داشته و ریسک ابتال به 
بیماری دارند، در فضای جداگانه و انفرادی در امتحان 
نهایی شرکت کنند. همچنین طبق خوداظهاری 
هر فردی که اعالم کند هنــگام برگزاری امتحانات 
عالئمی از کرونا دارد، جداگانــه امتحان می دهد. 
محمد محسن  بیگی درباره ضوابط و پروتکل های 
بهداشــتی شــرکت در امتحانات حضوری اظهار 
کرد: سال گذشته شرایط مشابه امسال را داشتیم، 
مدارس تعطیل بودند و به جــز پایه نهم و دوازدهم، 
ارزشیابی سایر پایه ها غیرحضوری بود. سال گذشته 
دستوالعمل با کمک وزارت بهداشت تهیه و تنظیم و 
به استان ها ابالغ شد؛ بنابراین تجربه اول ما نیست. در 
سال تحصیلی جدید نیز این موضوع با توجه به شرایط 
جدید و تجارب کسب شده مورد بازبینی قرار گرفته 
و آماده شده است و امروز به استان ها ارسال می شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

از طرح اختصاص سهام بورس به 
فرزندان ســوم و چهارم به بعد گرفته 
تا کاهش زمان خدمت سربازی پدر. 
از وام مســکن 7۰ میلیون تومانی تا 
اهدای بسته های یک میلیون تومانی 
برای تأمین هزینه پوشک و پوشاک 
نوزاد.... اینها گوشــه ای از طرح هایی 
است که دلواپســان کاهش جمعیت 
در ایران که اتفاقا شمار زیادی از آنها 
دستی هم در آتش سیاست گذاری در 
امور کشــور دارند هر از چندی برای 
ترغیب مردم به فرزندآوری از آستین 
در می آورند. سیاست هایی که معموال، 
نه کســی را تشــویق کرده و نه حتی 

ضمانت اجرایی داشته است. 
در آخرین مورد هم، امیرحســین 
بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک 
طرح جوانی جمعیت اعالم کرد که به 
خانواده هایی که فرزند ســوم به دنیا 
بیاورند، زمین ۱۵۰ تــا ۲۰۰ متری 
واگذار می شــود. موردی که نه تنها 
بعید است عملی شود؛  بلکه هر چند 
اغواکننده به نظر می رســد،  بســیار 
نامحتمل اســت که بتواند خانواده ها 
را در مسیر پرمخاطره فرزندآوری در 

ایران، ترغیب کند.
نگرانی در خصوص پیری 

جمعیت
در یکی دو ســال اخیر موجی تازه 
از نگرانی در میان برخی از مسئوالن 
کشــور درباره کاهش نــرخ زاد و ولد 
و پیر شــدن جمعیت به وجود آمده 

اســت. حتی برخی در ایــن زمینه 
هشــدار داده  و معتقدنــد بــا تداوم 
وضعیت فعلــی، ایران تا ۲۰ ســال 
دیگر به یکی از کشورهای پیر جهان 
تبدیل خواهد شــد و حتی پا را از این 
فراتر نهاده و می گویند؛ تا سال ۱۴۳۰ 
پیرترین کشــور دنیا شــویم! گرچه 
بســیاری ایــن نظــر را اغراق آمیز و 
اشتباه ارزیابی می کنند، اما با پذیرش 
روند کاهش نرخ رشــد جمعیت در 
کشور، شرایط، اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی را دلیل این امر عنوان کرده و 
راه  حلش را هم، نه طرح های یک شبه 
که هیچ ضمانت اجرایی ندارد که ثابت 

اقتصادی و امنیتی می دانند.
روند رشد جمعیت در ایران 

ایرانی ها از دیرباز بــه تعدد فرزند 
عالقه منــد بودند، هر چنــد تا اوایل 
دهه ۱۳۳۰ کثرت مرگ و میر اطفال 
به دلیل کمبود امکانات و بهداشــت، 
اثر بــاروری بــاال را خنثــی می کرد 
و در نتیجــه جمعیــت بــه کندی 
افزوده می شــد. با بهتر شدن اوضاع 
بهداشــت و درمان در طول یک دوره 
ده ســاله از ســال ۱۳۳۵، جمعیت 
کشــور با نرخ متوسط رشــد ساالنه 
 ۳.۲ درصــد، بــه ۲۵.7 میلیون نفر 

در سال ۱۳۴۵ رسید.
این روند رو به رشد بود تا در سال 
۱۳۴۵ دولت به طور رسمی سیاست 
جمعیتی خــود را مبنی بــر تنظیم 

خانواده و کنترل زاد و ولد اعالم کرد.
 بــا پیــروزی انقالب اســالمی و 
تغییرات فرهنگی و اجتماعی در کشور 
و همچنین متوقف شدن برنامه های 
تنظیم خانواده، روند افزایش جمعیت 
دوباره ســرعت گرفت. به طوری که 

در نخســتین سرشــماری رسمی 
پس از انقالب، متوســط نرخ رشــد 
ســاالنه حدود ۳.۴ درصد و جمعیت 
 ۴9 میلیــون نفــر در ســال ۱۳۶۵ 

را ثبت کرد.
روند رشــد جمعیت بــه نحوی 
بود که مســئوالن و سیاست گذاران 
دوباره تصمیم گرفتند تا از آغاز دهه 
7۰ سیاســت کنترل موالید و اجرای 
برنامه تنظیم خانواده را اولویت خود 
قرار دادند. پس از گذشــت سه دهه 
اما کشــور به نرخ رشــد ۱.۶ درصد 
رسیده و بسیاری را به تکاپو انداخته 
 تا برای ترغیب مــردم به فرزندآوری 

کاری کنند.
هرچند منتقدان سیاســت های 
دولــت در دهه هفتــاد، معتقدند در 
پیش گرفتــن برنامه هــای تنظیم 
خانــواده، عامل کاهش بــاروری در 
ایران بود، اما بسیاری از کارشناسان 
جمعیتی در ایــران فرآیند باروری و 
زاد و ولد را تحت تأثیر عوامل، شرایط 
و زمینه هــای مختلفی چون افزایش 
هزینه پرورش فرزندان و فشــارهای 
اقتصادی و نگرانی از ثبات شــرایط 

برای پرورش فرزندان خود می دانند.
 سیاست هایی 

برای افزایش جمعیت
با افزایــش نگرانی ها در خصوص 
کاهــش جمعیت جوان کشــور، در 
یک دهه گذشته برخی مسئوالن امر 
طرح های پراکنده ای را برای تشویق 
به فرزندآوری ارائــه دادند که برخی 
از آنها همچون؛ اعطای وام و ســهام، 
هیچ ضمانت اجرایی نداشت و برخی از 
آنها هم چون افزایش مرخصی زایمان 
زنان شــاغل و اعطای مرخصی کوتاه 

مدت به پدران تنها بخشی از جمعیت 
شاغالن را پوشش می داد و عمال قدم 
موثری در راســتای افزایش جمعیت 

محسوب نشد.
اما در سال گذشته مجلس یازدهم 
با تشکیل کمیســیون مشترک طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
و ارائه طرحی با همین نام وارد میدان 
شد و در این مدت دو سرفصل جنجالی 
آن رسانه ای شــد. اولی محدویت در 
غربالگــری جنیــن و محدودیت در 
ســقط جنین بود که منتقدان جدی 
در بر داشــت. منتقدانــی که معتقد 
بودند این محدودیت ها نه تنها خطر 
تولد کودکان معلــول و بیمار و دارای 
نقص های مادرزادی را زیاد می کند و 
عمال قدمی در جهت افزایش جمعیت 
جوان فعــال مدنظر بر نمــی داد، که 
اغلب خانواده هــا را هم از فرزندآوری 

دلزده خواهد کرد.
امــا طــرح دوم کــه در روزهای 
اخیر مطرح شــد، به اعطــای زمین 
بــه خانواده هایــی مربوط بــود که 
فرزند ســوم خود را به دنیا می آورند. 
موردی که بــه نظر می رســد با رفع 
ایراداتی که از ســوی شورای نگهبان 

 مطرح شــده، مصوب خواهد شــد.
امیرحســین، بانکی پــور، رییــس 
کمیســیون مشــترک طرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده در مورد 
جزئیات این خبر گفت: »در این طرح 
اختصاص زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری 
به خانواده ها را برای تولد فرزند سوم 
پیش بینی شــده و مقرر شد زمین در 
شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و روستاها 
برای همــه در نظر گرفته شــود. بر 
اســاس این طرح به خانــواده ای که 
در تهران صاحب فرزند ســوم به بعد 
می شوند زمینی در یکی از شهرهای 
زیر ۵۰۰ هــزار نفر اختصــاص داده 
می شود و اختصاص این زمین حتی 
به کسانی که در گذشته از طرح های 
مســکن اســتفاده کردند یا صاحب 

زمین هستند هم تعلق می یابد«.
رییس کمیسیون مشترک طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
یادآور شــد: »البته زمین به دو روش 
فروش اقساطی و آن هم با قیمت تمام 
شــده و روش دیگر هم به صورت 99 
ساله و که مالکیت آن بر عهده دولت 

است،  تعلق خواهد گرفت«. 
محمد شــاه محمدی کارشناس 
جمعیت معتقد است: »سیاست های 
حمایتی از این دســت، ممکن است، 
افراد دهک هــای اقتصــادی پایین 
جامعه را به فرزندآوری ترغیب کند. 
افرادی که تنهــا اعطای زمین آن هم 
به این شــکل مشــکالت آنها را رفع 
نمی کند و آنها را در مخمصه اقتصادی 

پیچیده تری گرفتار می کند«.
به اعتقــاد ایــن کارشــناس ما 
بــرای طرح هــای جمعیتــی خود 
باید بــه کیفیت زندگــی خانواده ها 
و فرزندانشــان بیندیشــیم و صرفا 
باال بردن عــدد جمعیــت را مدنظر 
قــرار ندهیــم. او ادامــه می دهــد: 
»سیاست هایی از این دست در شرایط 
ثبات اقتصادی، وجود بازار کار و تامین 
امنیت می توانــد راهکارهای خوبی 
باشد، اما در این شــرایط تنها ممکن 
اســت به افزایش جمعیــت افراد در 
دهک های پاییــن جامعه بیفزاید که 
قطعا افزایش جمعیت مطلوب نیست. 
چرا که فرزندان این گروه در حداقل 
شرایط آموزشی بهداشتی، فرهنگی و 
تغذیه ای هستند و در آینده هم ممکن 
است با انواع آســیب های اجتماعی 

مواجه شوند«.
از چاله به چاه

اما جدای از طــرح اخیر مجلس 
برخــی کارشناســان عالقه مندی 
سیاســت گذاران کشــور را بــه 
افزایــش جمعیــت کشــور بدون 
توجه به وضعیت اقتصــادی و منابع 

 زیســت محیطی اشــتباه می دانند. 
آن طور که شهال خسروی مشاور وزیر 
بهداشــت گفته اســت نرخ باروری، 
طبق آمار ثبت احوال در ســال 98 به 
۱.8 فرزند به ازای هر زن رسیده است. 
گفته شده است این رقم در سال 99 
به دلیل شیوع کرونا کمتر هم شده و 
به مرز ۱.۶ رســیده است. رقمی که با 
این میزان افت هم ایران را به پیرترین 

کشور دنیا بدل نمی کند.
در ســناریوهای پیش بینی شده 
مرکز آمار ایــران،  اگر نــرخ باروری 
۱.۵ فرزند به ازای هر زن باشــد، رشد 
جمعیت تا سال ۱۴۲۵ همچنان ادامه 
خواهد داشت و جمعیت ایران از مرز 
9۵ میلیون نفر خواهد گذشــت که 
حدود ۱9 میلیون نفــر از آنها )کمتر 
از ۲۰ درصد( ۶۵ ساله یا بیشترند. در 
این سناریو جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله که 
جمعیت مولد در سن کار است، بیش 
از ۶۱ میلیون نفر معــادل ۶۵ درصد 
خواهد بود و سال ها نیروی کار کافی 
برای اداره اقتصادی جامعه در اختیار 

خواهد داشت.
این در حالی اســت کــه در حال 
حاضر نیز با وجود اینکه جمعیت جوان 
کشور زیاد است، کشور با نیروی بیکار 
زیادی مواجه اســت و همین موضوع 
هم تاثیر باالیی در کاهش گرایش به 

ازدواج داشته است.
 بحران آب و افزایش جمعیت

براســاس تحقیقات، یک درصد 
افزایــش جمعیت بــه افزایش چهار 
درصــدی تقاضــا بــرای آب منجر 
می شود، چون این جمعیت نیازمند 
مواد غذایی، شرب، امکانات بهداشتی، 
صنعتی، خدماتی، توسعه شهری و ... 
است که تأمین تمام این نیازها بدون 

مصرف آب امکان پذیر نیست. 
این در حالی اســت که ایــران با 
جمعیتــی بیــش از 8۲ میلیون نفر 
منابع آبــی محــدودی را در اختیار 
دارد که براســاس تخمین مؤسسات 
بین المللی این منابع در ســال های 
آتی کمتر هم خواهد شد. موردی که 
به نظر می رسد عالقه مندان افزایش 

جمعیت آن را به کلی از یاد برده اند.
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مشوق بعدی: چند می گیری بچه دار شوی؟!

خبر

۱۰ می مصادف با ۲۰ اردیبهشت ماه به عنوان 
روز جهانی پرندگان مهاجر در تقویم نامگذاری 
شده است. این روز بهانه ای برای بررسی وضعیت 
محیط زیســتی پرندگان مهاجر کشــور است. 
هرچند رخدادهای سال های اخیر و مرگ شمار 
زیادی از پرندگان مهاجر در کشــور نشان داده، 
ایران دیگر میزبان مناسبی برای پرندگان مهاجر 
نیست و مسئوالن امر باید هر چه سریعتر بر رفع 

آن بکوشند.
از ســال ۲۰۰۶ میالدی، هر ســاله کمیته 
WMBD »روز جهانــی پرنــدگان مهاجر« 
بر روي یک موضوع متمرکز مي شــود؛ عنوان 
شعار ســال ۲۰۲۱ »آواز بخوان، پرواز کن، اوج 
بگیر- مثل پرنده« تعیین شده است. این کمیته 
در این روز مردم سراسر جهان را دعوت می کند هر 
کجا که هستند با تماشای آگاهانه و گوش دادن 
به آوای پرندگان با طبیعت ارتباط برقرار کنند و 
در یک تالش همگانی و مشــترک جهانی برای 
حفاظت از پرندگان و زیستگاه هایی که آنها برای 

بقا احتیاج دارند متحد شوند.

براســاس آمارهای بین المللــی ۵۳۵ گونه 
پرنده  در ایران دیده می شود که این تعداد حدود 
یک سوم از پرنده های کل دنیا را تشکیل می دهند. 
این در حالی است که از کل پرندگان دنیا، بیشتر 
از ۱9۲ گونه پرنده با خطر انقراض دست و پنجه 
نرم می کنند و بخش بزرگی از پرندگانی که در 
ایران وجود دارد هم از گونه های مهاجر و بخشی 

از آنها در معرض انقراض هستند.
با این حال بر اساس آمارها؛ بیش از 9۰ درصد 
پرندگان مهاجر تنها توســط دام  های هوایی در 
فریدونکنار صید و معدوم می  شوند. به گزارش 
برنا برخی علت مهار نشــدن این نسل کشی را 
کمبود نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و 
برخی نیز وجود مافیای گسترده ای می دانند که 

محیط زیست به تنهایی قادر به مهار آن نیست.
 پرنده مهاجر مناسب 
برای طبخ مرغ ترش!

اسماعیل کهرم، کارشــناس محیط زیست 
درباره وضعیــت پرنــدگان در فریدون کنار به 
گفت: »برای پرندگان اقدامات زیادی انجام شده 

که خالف اخالق و قانون اســت. براساس قانون 
ایجاد تور هوایی ممنوع است. برای مثال وقتی 
تور هوایی مطرح می شــود، برخی افراد بر این 
باورند که یک تور همچون تور والیبال بســته و 
پرنده به داخل آن جای می گیــرد. اما تورهای 
هوایی از سیم و بکسل، حائل هایی تشکیل شده 
که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. در سه 
ماه تابستان این تورها وصل شده و ماهانه اجاره 

داده می شود.
این کارشناس سرشناس محیط زیست ادامه 
داد: مخارج صیادان و قاچاقچیان از راه پرنده ها 
تامین می شود. برای مثال یک جفت غاز بیش از 
۴۵۰ هزار تومان بــرای تهیه مرغ ترش در خطه 

شمال کشور قیمت دارد«.
*فعالیت تورهای هوایی برای شکار پرندگان

کهرم گفــت: »تور هوایی یک ســازه بزرگ 
اســت. در گذشته در ســاحل دریای مازندران 
افراد درصورت اقدام به تور هوایی دستگیر شده 
و مطابق قانون با فرد خاطی برخورد می شــد. 
هرچند در سال گذشــته در تاالب عزیزک در 

مجاورت بابل، صیادان و قاچاقچیان حیوانات به 
رغم مشاهده نیروهای محیط زیستی در منطقه 
باز هم به کار خود ادامه دادند. این مقوله به دلیل 
بی توجهی مسئوالن امر به نکات محیط زیستی 

بروز کرده است«.
ساالنه یک میلیون پرنده خورده می شود

این فعال سرشناس محیط زیست تاکید کرد: 
»باید قوانین محیط زیستی در فریدون کنار به 
شکل مناسب اجرایی شود. عزمی برای مهار این 
نارسایی محیط زیستی وجود ندارد. فریدون کنار 
ســمبل بی رحمی پرندگان مهاجر است. برای 
مثال هر شهری در کشور ما به یک نماد معروف 

است. برای مثال اصفهان به سی وسه پل، ساوه 
به انار، کرمان به زیر و فریدون کنار هم به کشتار 

پرندگان معروف است«.
 او گفت: »ساالنه یک میلیون پرنده در خطه 
شمال کشور در وعده های غذایی خورده می شود. 
پرندگان منبع درآمدهــای کالن در این خطه 
هستند. این در حالی است که بر اساس اقدامات 
محیط زیستی فرزندان شــکارچیان معترض 
به این اقدامات هستند برای مثال در سال های 
اخیر به دفعات دانش آموزان نسبت به عملکرد 
پدران شــان در قالب اقدامات نمادین در زمینه 

شکار و قاچاق پرندگان اعتراض کردند«.

اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:

ساالنه یک میلیون پرنده مهاجر خورده می شود

جدای از طرح 
اخیر مجلس برخی 

کارشناسان عالقه مندی 
سیاست گذاران کشور به 
افزایش جمعیت را بدون 

توجه به وضعیت اقتصادی 
و منابع زیست محیطی 

اشتباه می دانند

در آخرین طرح کمیسیون 
مشترک طرح جوانی 

برای تشویق خانواده ها 
به فرزند آوری قرار است 

به خانواده هایی که فرزند 
سوم به دنیامی آورند، زمین 

150 تا 200 متری واگذار 
 شود
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