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تست انسانی دومین واکسن 
ایرانی کرونا آغاز شد

رئیس موسســه 
تحقیقات واکســن و 
سرم سازی رازی از آغاز 
تست انسانی واکسن 
تزریقی - استنشاقی 

»کووپارس« از روز گذشته خبر داد و جزییات آن را 
تشریح کرد.  به گزارش ایسنا، علی اسحاقی گفت: 
به طورکلی قرار است ۱۳۳ نفر در فاز اول کارآزمایی 
بالینی واکسن و واکســن نما دریافت کنند که ۱۳ 
نفر پیش قراول هستند. از ۱۳ نفر فرد پیش قراول 
۱۰ اســفندماه در روز اول کارآزمایی بالینی دو نفر 
واکسن یا واکسن نما دریافت می کنند. او افزود: ۱۳ 
نفر ابتدایی قرار است طی هشت روز تزریق واکسن را 
تجربه کنند. دیروز دو نفر و سپس معموالً یک روز در 
میان تزریق واکسن را تا اتمام ۱۳ نفر خواهیم داشت. 

    
برق اهواز قطع است، اما مردم زیر 

نور شمع به جگرکی می روند
بســیاری از مردم 
اهواز این روزها مشغول 
خریدهای نــوروزی 
هستند و اصاًل توجهی 
به خطر شیوع ویروس 

جهش یافته در شهر و دیارشان ندارند؛ غافل از این که 
نوع جدید کووید-۱۹ می تواند بسیار مرگ آفرین 
باشد. به گزارش روزنامه اطالعات، در چنین شرایطی، 
راهکار مسئوالن اهواز، قطع برق بازار این شهر از چند 
شب گذشته است اما نکته قابل تأمل این که حتی در 
چنین اوضاع و احوالی، بسیاری از کسبه، مغازه تاریک 
خود را با شمع های رنگارنگ روشن می کنند و مردم 
هم چراغ قوه به دست، در کافه قنادی ها و جگرکی ها 

شیرینی و شام میل می کنند.
    

رئیس سازمان محیط زیست: 
در زمینه توسعه انرژی های پاک 

رتبه آخر جهان هستیم 
رئیس سازمان محیط زیست ایران گفت: ایران 
در زمینه توســعه انرژی های پاک »ضعیف ترین 
عملکرد« را دارد و »رتبه آخر در جهان« را کســب 
کرده اســت. به گزارش اعتماد، عیسی کالنتری با 
انتقاد از باال بودن شدت مصرف انرژی در ایران، افزود: 
ایران بر اساس گزارش های منتشره مرتبط با معاهده 
پاریس، در زمینه مبارزه بــا گرمایش جهانی نیز 
همراه کشورهایی مثل »آمریکا و عربستان«، دارای 

»بدترین عملکرد« است.
    

هشدار نسبت به مهاجرت پرستاران 
نخبه در روزهای کرونایی

رئیس شورای عالی 
نظام پرستاری نسبت 
به مهاجرت پرستاران 
نخبــه در روزهــای 
کرونایی هشدار داد. به 

گزارش ایلنا، شمس الدین شمسی در مورد مهاجرت 
کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا، گفت: ما هشدار 
دادیم، البته به صورت بیانیه رسمی این کار را نکردیم. 
تعدادی از پرستاران ما هم مهاجرت می کنند، برای 
اینکه شرایط خوبی را برایشان فراهم می کنند و همین 
باعث مهاجرت آن ها می شود، قبالً مدرک زبان شرط 
مهمی بود که آن را هم برداشتند و آسان تر شده، البته 

عمده ی این نیروها که می روند، نخبه هستند.
    

دومین مأمور ناجا دره شهر ایالم به 
شهادت رسید

دومین مأمور نیروی انتظامــی ایالم هم در پی 
شلیک گلوله به شهادت رســید. به گزارش ایلنا، 
دومین مأمور نیروی انتظامی ایالم هم در پی حمله 
اشرار به شــهادت رسید. ســروان روح اهلل باصره از 
نیروهای انتظامی دره شــهر که صبح دیروز براثر 
شلیک قاچاقچیان در ایستگاه بازرسی پل گاومیشان 

دره شهر مجروح شده بود به شهادت رسید.
    

کاهش مراجعات خانواده ها برای 
غربالگری تنبلی چشم کودکان

معاون توسعه و امور 
بهزیستی  پیشگیری 
اســتان تهران گفت: 
تاکنــون ۶۰ درصــد 
کودکان برای غربالگری 

تنبلی چشم مراجعه کرده اند و با کاهش مراجعات در 
این خصوص مواجه بوده ایم. به گزارش ایلنا، محسن 
فتاپور بیان کرد: تنبلی چشــم اگر در زمان مناسب 
تشخیص داده شــود قابل درمان است، اما اگر بعد از 
۷ سالگی یا نهایتاً ۱۰ ســالگی تشخیص داده شود 

نمی توان اقدامی برای آن کودک انجام شود. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

از روزگاری که دوای درد مشکالت 
زن و شوهرها و شیرینی زندگی بچه ها 
بودند زیاد نگذشته است. تا همین چند 
ســال پیش هم بچه دار شــدن پس از 
ازدواج بسیار سریع رخ می داد اما حاال 
یا زوج های جوان تمایلی به فرزندآوری 
ندارند یا این اتفاق آن قدر دیر رخ می دهد 
که زوج ها توان و شرایط بچه دار شدن 
برای بار دوم را ندارند. پای درد و دلشان 
که بنشینید حتماً این جمالت را از زبان 
آن ها خواهید شــنید: »بچه بیاوریم 
که چه؟ وقتی شرایط مملکت ساعتی 
عوض می شود« یا »مگر ما چه گلی به سر 
پدر و مادرمان زدیم؟« یا »شرایط مالی 
اجازه نمی دهد«. گروهی هم که دلشان 
می خواهد در آینده پدر و مادر شــوند 
ترجیح می دهند اگر از کشور مهاجرت 
کردند و زندگی شان سروسامان گرفت 
بعد اقــدام به بچه دار شــدن کنند. در 
این میان اما نهادها و مسئوالن برای 
ترغیب زوج ها به فرزندآوری طرح ها 
و پیشــنهادهای عجیب وغریبــی 
می دهنــد. پیشــنهادهایی که عماًل 

هیچ کاربردی ندارد. 
 خانواده ها تمایلی 

به بچه دار شدن ندارند
قضیه عدم تمایل به بچه دار شدن تا 
جایی پیش رفته است که امروز بعضی 
از زنان یا در موارد زیــادی مردان یکی 
از شــروط ازدواج را با این عنوان ثبت 
می کنند که هیچ وقت بچه دار نشوند. 
شــایع ترین دلیلی که در ایــن رابطه 
می توان به آن اشاره کرد سختی زندگی و 
شرایط نابسامان اقتصادی است. بچه دار 
شــدن هزینه های زیادی را به خانواده 
تحمیل می کند و بچه داشــتن دیگر 

هیچ شباهتی به قدیم ندارد. هزینه های 
خرید لوازم ضروری و نه حتی وسایلی 
که کاربرد لوکس و غیرضروری دارند سر 
به آسمان می کشد و بهتر است در رابطه 
با هزینه های دکتر زنان و بیمارســتان 
و انــواع و اقســام آزمایش ها صحبت 
نکنیم، اما عالقه نداشتن به فرزندآوری 
در خانواده هایــی کــه به قول معروف 
دستشان به دهنشان می رسد، بیشتر 

دیده می شود.
به عقیده روانشناسان در سال های 
اخیر زندگی سخت تر نشده چون امروزه 
امکانات و رفاه بیشتر است اما پیچیده تر 
شده، به این معنا که زندگی خانوادگی از 
حالت سنتی و ساده خود فاصله گرفته و 
پیش به سوی مدرنیته و پیچیدگی های 
ناشــی از آن در حرکت است، بنابراین 
لزوماً برای استحکام و رضایتمندی در 
زندگی مشترک، باید مهارت هایی داشته 
باشیم و آن ها را به کار بگیریم. از سوی 
دیگر احتمال اینکه این موضوع به بدنه 
خانواده و سیستم جامعه آسیب جدی 

وارد کند، وجود دارد.
زوج های جوان به آینده 
فرزندانشان فکر می کنند

بیشتر زوج ها، وقتی مشکل اقتصادی 
دارند، دوســت ندارند که فرزند داشته 
باشــند. در هیــچ دوره و زمانی، فرزند 
به اندازه امروز هزینه بــردار نبود. قباًل 
فرزند عصای دســت پدرومادر بود، اما 
امروزه مساوی هزینه هاست. خیلی از 
کارشناسان اعتقاد دارند که مشکالت 
اقتصادی، مهم ترین عامل برای انصراف 
از بچه دار شدن است. نتایج یک پژوهش 
نشان داده است که مشکالت اقتصادی 
تنهــا عامل عــدم تمایــل زوجین به 
فرزندآوری نیست. »توجه افراد به نیازها 
و عالیق فردی« و »نگرانی نســبت به 
آینده«، به ویژه در افراد دارای تحصیالت 
و درآمد باال، مهم ترین مانع فرهنگی و 

 اجتماعی برای خواســتن فرزند است. 
بر اســاس گزارشــی که ایسنا منتشر 
کرده است، عدم تمایل به فرزندآوری 
و به دنبال آن کاهش میــزان باروری 
کل در سال های اخیر، تجربه مشترک 
کشورهای پیشــرفته و بســیاری از 
کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران 
است. نرخ کلی باروری؛ میانگین تعداد 
فرزندانی اســت که یــک زن در طول 
دوران باروری خود به دنیا می آورد و نرخ 
جایگزینی جمعیت؛ میزان کلی باروری 
اســت که منجر به جبران جمعیت در 

گذشته با جمعیت جدید می شود.
طی دو دهه گذشته، میزان باروری 
کل در ایران به زیر »سطح جایگزین« 
ســقوط کرده اســت. به گفته برخی 
جمعیت شناســان »چنانچــه میزان 
باروری کل به میزان زیادی به زیر سطح 
جایگزین )دو فرزند بــه ازای یک زن( 
سقوط کند، جمعیت، سالخورده شده 
و شاخص وابستگی اقتصادی افزایش 
می یابد. در چنین شرایطی دولت ها نیز 
به شدت درگیر مشکالتی مثل تأمین 
نیروی کار فعال، بحران ســازمان های 
بازنشستگی و نظام خدمات بهداشتی 
و درمان می شوند«. کارشناس کمیته 
مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی 
شورای عالی انقالب فرهنگی، مطالعه ای 
را به منظور تعییــن دالیل عدم تمایل 
زوجین تهرانی به فرزنــدآوری انجام 

داده اند. 
به گفته کارشناسان، بعد از مشکالت 
اقتصادی، »نگرانی از آینده فرزندان« و 
»تداخل فرزندآوری با عالیق، تفریحات 
و برنامه هــای کاری و تحصیلی فرد«، 
دو دلیل مهم فرهنگی و اجتماعی برای 
نخواستن فرزند است که در تحقیقات 
پیشین کمتر به آن ها اشاره  شده است. 
بر همین اساس پژوهشگران این تحقیق 
معتقدند: »حتی برخورداری اقتصادی 

خانواده نمی تواند به تنهایی مشــوقی 
برای داشتن فرزند باشد«.

 طرح های تشویقی 
دیگر جواب نمی دهد

با تمام این تفاســیر اما مسئوالن با 
پیشنهادهای ناکارآمد سعی در تشویق 
زوج های جوان برای آوردن فرزند سوم 
می کنند؛ پیشــنهادهای مشابهی که 
سال ها پیش هم مطرح شــده بود اما 
با شکست مواجه شــدند. در راستای 
سیاســت فرزنــدآوری، پرداخــت 
تســهیالت قرض الحســنه ودیعــه 
مســکن به مبلغ ۷۰ میلیــون تومان 
برای خانواده های فاقد مســکن دارای 
فرزند ســوم در الیحــه بودجه ۱٤۰۰ 

پیش بینی شده است.
آن طور از خبرها شــنیده می شود 
بانک مرکزی در الیحه بودجه امســال 
مکلف شده اســت تا با اختصاص مبلغ 
۲۱۰ میلیارد تومان از طریق بانک های 
عامل و از محل ســپرده های جاری و 
قرض الحســنه نظام بانکی، نسبت به 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه 
مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون تومان اقدام 
کند. این تسهیالت که عنوان وام ودیعه 
مسکن دارد به خانوارهای فاقد مسکن 
که صاحب فرزند سوم شده یا می شوند 
تعلق خواهد گرفــت. بازپرداخت این 

تسهیالت برای خانوارهای فاقد مسکن 
که صاحب فرزند ســوم در سال های 
۱۳۹۹ و ۱٤۰۰ شــده یا می شــوند، 

حداکثر ۲۰ ساله است.
پیش ازاین هم در سال ۹۳ طرحی 
تصویب شــده بود که بر اســاس آن با 
توجه به ســن مادر و تعــداد فرزندانی 
که به دنیا آورده اســت سکه طال هدیه 
می دادند کمی بعدتر هم گفته شــد به 
خانواده ها زمین هدیه داده می شــود. 
ازاین دست طرح ها و تشــویقی ها در 
سال های اخیر به وفور دیده  شده است اما 
ظاهراً هیچ کدام برای تشویق خانواده به 

فرزندآوری مؤثر و کارساز نبوده است.
سهام به کار خانواده فقیر نمی آید

یکی دیگر از راهکارهایی که دولت 
بــرای افزایــش فرزنــدآوری در نظر 
گرفته است، ارائه ســهام به متولدین 
۱٤۰۰ است. در ادامه بررسی جزییات 
الیحه بودجه ۱٤۰۰ و بــا مصوبه روز 
گذشته مجلس، متولدین سال ۱٤۰۰ 
صاحب سهام بورس می شوند. این در 
حالی اســت که پیش تر با زمزمه طرح 
تشویقی زادوولد مجلس و ارائه سهام به 
فرزندان سوم و چهارم خانواده، برخی از 
کارشناسان و مسئولین امر، اخذ چنین 
تصمیماتی را راهکار مناسبی در جهت 

افزایش جمعیت نمی دانستند.
مطابق با مصوبه اخیر مجلس، دولت 
مکلف اســت به سرپرســت متولدین 
۱٤۰۰، یک میلیــون تومان بالعوض 
از محل یــک درصد از یــک دوازدهم 
هزینه های شــرکت های دولتی برای 
خریــداری واحدهــای صندوق های 
سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس 
بدهد. از حدود شــش ماه قبل اخباری 
درباره طرح تشویقی مجلس مبنی بر 
ارائه سهام به فرزندان ســوم و چهارم 
به بعد خانواده ها تحت عنوان »ســهام 
آیندگان« به گوش می رسید. طرحی 
که محمدمهدی تندگویــان، معاون 
ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان آن را پیشــنهادی مقطعی و 
وابسته به متغیرهای دیگر دانست که 

چاره درد رشد منفی جمعیت نیست.
برهمین اســاس تندگویان گفته 
بود سود و ضرر مشــوقی مانند بورس 
و اینکــه به طور دقیق در چــه دوره ای 
امکان استفاده از آن وجود دارد مشخص 
نیست. همچنین این را هم گفته بود که 
راه حل بسیاری از مشکالت نظیر رشد 
منفی جمعیت و کاهــش فرزندآوری 
مشوق هایی دائمی و مادام العمری نظیر 
معاف شــدن از مالیات و پرداخت های 
درمان و بیمــه به صــورت پلکانی و یا 
افزایش مشهود حقوق است که به صورت 
ملموس در زندگی خانواده ها لحاظ شود 
و نه به عنوان یک کمک عائله مندی که 

تأثیر چندانی هم نخواهد داشت.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان معتقد بود که در صورت 

عدم بررسی اساســی برای رسیدن به 
جمعیت جایگزین بــا کاهش ازدواج و 
زادوولد و درنهایــت کاهش جمعیت 

مواجه خواهیم شد.
از سوی دیگر شــهال کاظمی پور، 
جمعیت شناس نیز درباره طرح سهام 
آینــدگان مجلس و ســایر طرح های 
پیشنهادی دولت برای افزایش جمعیت 
گفت: بــورس طرح موفقــی در ایران 
نیســت به خصوص در این اواخر که با 
شکست مواجه شده اســت، بنابراین 
به شــخصه فکر نمی کنــم بتواند در 

راستای فرزندآوری موفق عمل کند.
بــه گفتــه کاظمی پــور، اگرچه 
اختصاص سهام برای آینده فرزندان با 
فرض اینکه ۱۰۰ درصد نتیجه مثبت 
داشته باشد می تواند مؤثر باشد اما نکته 
حائز اهمیت این است که این سهام تا 
چه میزان کمک احوال خانواده فرزند 
متولدشده خواهد بود؟چراکه خانواده ها 
به علت مشــکالت مالی که اکنون در 

زندگی دارند بچه دار نمی شوند.
 ارائه تسهیالت مقطعی 

تأثیری در رشد جمعیت ندارد
تجربــه تمام این ســال ها نشــان 
می دهــد طرح هــای مقطعــی هیچ 
تأثیــری در باال رفتن رشــد جمعیت 
ندارد. به نظر می رســد ارائه تسهیالت 
مقطعی بی توجه به شرایط جامعه هدف 
دریافت کننده تســهیالت، نمی تواند 
گامی مهم در راستای افزایش جمعیت، 
ازدواج و باروری شود و برای رسیدن به 
چنین اهدافی باید به سمت مشوق های 

دائمی و مادام العمر حرکت کرد.
این اواخــر با بــاال رفتن ســطح 
تحصیالت زنان و آگاهی زوج ها نسبت 
به گذشــته؛ فرزندآوری امری مهم در 
زندگی آن ها به حســاب می آید و برای 
آینده فرزندشان برنامه دارند. زوج های 
جوان به تحصیل، به شرایط مالی، آینده 
و موضوعــات دیگری فکــر می کنند 
که در نســل های قبلی کمتر به آن ها 
پرداخته می شــد. با این حساب بهتر 
است دولت و نمایندگان فکری به حال 
بهبود شــرایط جامعه کنند نه اینکه با 
طرح های شتاب زده و ناکارآمد جوانان 
را به فرزندآوری ترغیب و بعد آن ها را با 
هزار و یک مشکل به حال خود رها کنند. 

با رأی نمایندگان؛ وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیونی با تولد فرزند سوم اعطا می شود

مشوقهاییکهاثرنمیکند!

خبر

مدیرکل دفتر آبخیــزداری و حفاظت خاک 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: 
ساالنه حدود ۲ میلیارد تن خاک در کشور دچار 
فرسایش می شوند و بهترین راهکار برای حفظ 
خاک و جلوگیری از فرســایش و لغزش زمین، 

توسعه آبخیزداری در کشور است.
به گزارش ایسنا، هوشنگ جزی  اظهار کرد: بر 
اثر دو عامل آب و باد به طور متوسط ساالنه ٤.۱۶ 
میلیارد تن فرسایش خاک ایجاد می شود این در 
حالی اســت که به طور متوسط در اقلیم کشور) 
خشــک و بیابانی( ما ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ سال طول 

می کشد تا یک سانتیمتر خاک تشکیل شود.
مدیرکل دفتر آبخیــزداری و حفاظت خاک 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با 
اشاره به تغییر پوشش گیاهی در کشور افزود: در 
کشور ۲۰ میلیون هکتار زمین فرسایش بحرانی 
داریم که در کنار آن تجهیــزات صنعتی، جاده 

و کشــاورزی قرار دارد. فرسایش خاک، سیل و 
فرونشست زمین، سه مخاطره جدی کشور است.
حفظ پوشش گیاهی بهترین راه جلوگیری 

از فرسایش
او بابیان اینکه مناطق فرسایش بادی به سه 
دسته تقسیم می شــود، افزود: مناطق حساس 
و بااهمیــت در مناطق گرم و خشــک و بیابانی 
به توجه بیشــتری نیاز دارد. برای جلوگیری از 
فرسایش خاک بهترین کار حفظ پوشش گیاهی 

و آبخیزداری است.
جزی درباره راهکارهای مقابله با فرســایش 
و رفع عوامل و تثبیت اراضی کشــور اظهار کرد: 
۸٤ میلیون هکتار مرتــع و ۱۷ میلیون هکتار 
جنگل های کشور باید حفظ شود. اولین ضربه در 
ایجاد فرسایش و لغزش های خاک از بین رفتن 

پوشش گیاهی خاک است.
مدیرکل دفتر آبخیــزداری و حفاظت خاک 

ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره 
رابطه بیــن آب وخاک گفت: بهتریــن راه برای 
حفظ آب، »خاک« است. بهترین منبع طبیعی 
حفظ آب و اســتفاده طبیعی از آن نگهداری در 

دل خاک است.
او افزود: با ایجاد پوشــش گیاهــی، آب در 
اراضی شیب دار حفظ می شود و کشاورزی رونق 
می یابد. آبخیزداری برای کشــور یک ضرورت 
است. آبخیزداری هر هکتار زمین ۱.۵ میلیون 

تومان هزینه دارد.
لزوم استفاده از تکنیک های آبخیزداری 

در کشور
هوشــنگ جــزی گفــت: تکنیک هــای 
آبخیزداری کمک بسیار مناسبی برای نگهداری 
پوشش گیاهی اســت. در کشــور ما به تأمین 
پوشــش گیاهی و آبخیــزداری توجه چندانی 
نمی شــود. برای ســاخت یک ســد در کشور 

حدود ۱۲ هزار میلیــارد تومــان برابر با هفت 
ســال هزینه آبخیزداری کشور هزینه می شود. 
حدود ۸۰۰ هــزار حلقه چاه در کشــور وجود 
دارد )متوسط هر ۲ کیلومترمربع یک چاه( که 
٤۷۰ هزار حلقه چاه مجاز و حــدود ۳۲۰ هزار 
حلقه غیرمجاز است. این چاه ها تهدیدی برای 
 ســفره های آب زیرزمینی و فرونشست زمین 

محسوب می شود.

از سوی دیگر سیدحمیدرضا صادقی، استاد 
مهندسی حفاظت آب وخاک دانشگاه نیز با اشاره 
به ارزش خاک گفت: خاک یک کاال نیست بلکه 
یک منبع ارائه خدمات اســت. باید برای خاک 
اعتبار و ارزش قائل شد. اقلیم ایران دارای تنوع 
بسیار زیادی اســت و ۹۰ درصد از مواد غذایی 
کشور از خاک به دست می آید. خاک اولین حلقه 

چرخه تأمین مواد غذایی است.

یک مسئول در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اعالم کرد؛

فرسایش حدود ۲ میلیارد تن خاک در سال

ارائه تسهیالت مقطعی 
بی توجه به شرایط جامعه 

هدف دریافت کننده 
تسهیالت، نمی تواند گامی 

مهم در راستای افزایش 
جمعیت، ازدواج و باروری 

شود و برای رسیدن به 
چنین اهدافی باید به 

سمت مشوق های دائمی و 
مادام العمر حرکت کرد

نمایندگان در راستای 
سیاست فرزندآوری، 

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ودیعه 

مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون 
تومان را برای خانواده های 
فاقد مسکن دارای فرزند 

سوم در الیحه بودجه ١٤۰۰ 
پیش بینی شده است
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