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بحران ها یکــی دو تا نیســت... از 
کم آبی و خشکسالی گرفته تا آلودگی 
هوا و ریزگــرد. در کنــارش باید نرخ 
عجیب و غریب تورم و نرخ تاســف بار 
بیــکاری را هم دید. ســرانه آموزش، 
فرهنگ و هنر و ورزش و ســامت هم 

که اصا جایی برای عرض اندام ندارد.
 در حالی که حتی شــبح حل این 
مشکات و کمبودهای طاق و جفت در 
دورنمای آینده اقتصادی و اجتماعی 
ایران هم دیده نمی شود، دولتمردان در 
کشور بِجد سیاست افزایش جمعیت را 
پیگری می کنند. هر چند این جدیت 
هم وقتی پای پول و اعطای تسهیات 
به میان می آید، با ناخن خشکی دنبال 
می شود و با شرط و شروط فراوان همراه 

است و مشمول همه نمی شود. 
دیــروز رئیــس گــروه اعتبارات 
بانک های تجاری اداره اعتبارات بانک 
مرکزی از ثبت نام ۲۸۰ هزار متقاضی 
دریافت تسهیات فرزندآوری از زمان 
راه اندازی ســامانه، ایــن مرکز خبر 
داد و گفــت که پرداخت تســهیات 
در ۱۳ اســتان آغاز شــده است. این 
آمار در حالی ارائه شــد که در روزهای 
گذشــته خبرهایی در خصوص عدم 
موفقیت گروهی در ثبت نــام در این 
سامانه رسانه ای شــده بود. خبرهایی 

که در پی اش مشخص کرد تسهیات 
فرزندآوری تنها در شهرهایی پرداخت 
می شــود که نرخ باروری آنهــا از رقم 

مشخصی پایین تر است. 
فرزند بیشتر؛ وام بیشتر

از چهارم اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ 
ثبت نام وام فرزنــدآوری در حالی در 
ســامانه بانک مرکزی آغاز شد که بر 
اســاس مصوبه مجلس و دستور بانک 
مرکزی، وام قرض الحسنه فرزند اول 
۲۰ میلیون تومان، وام فرزند دوم، سوم 
و چهارم به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون 
تومان است و خانواده هایی که ۵ فرزند 
و بیشتر دارند مشمول وام ۱۰۰ میلیون 
تومانی می شوند. دوره بازپرداخت هر 
یک از این تسهیات نیز به ترتیب ۳۶، 
۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهــه اعام شــده 
است و مشمول فرزندانی می شود که 

از ابتدای سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده اند.

همچنیــن، کارمزد تســهیات 
فرزندآوری حداکثر ۴ درصد به صورت 
ساالنه اســت و پرداخت آن مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته 

از متقاضی یا یک ضامن معتبر است.
ده ها وعده عمل نشده

هر چند که بسیاری این مبلغ مشوق 
را در ازای این حجم از تورم شــوخی 
ناخوشــایندی می دانند و معتقدند، 
چنین تسهیاتی کمتر کسی را ترغیب 
به فرزنــدآوری می کند، امــا در عین 
حال نگاه بــه تجربیات گذشــته هم 
نشان می دهد که تاکنون حتی همین 
وعده های ناچیز هم یا عملی نشده یا 
در نیمه و به دلیل نبود اعتبارات الزم 

متوقف شده است.
از طرح اختصاص ســهام بورس به 
فرزندان ســوم و چهارم به بعد گرفته 
تا کاهش زمان خدمت سربازی پدر. از 
وام مسکن ۷۰ میلیون تومانی تا اهدای 
بســته های یک میلیون تومانی برای 
تأمین هزینه پوشک و پوشاک نوزاد.... 
اینها گوشــه ای از طرح هایی است که 
دلواپسان کاهش جمعیت در ایران که 
اتفاقا شمار زیادی از آنها دستی هم در 
آتش سیاســت گذاری در امور کشور 
دارند هر از چندی برای ترغیب مردم 
به فرزندآوری از آســتین درمی آورند. 
سیاست هایی که معموال، نه کسی را 
تشویق کرده و نه حتی ضمانت اجرایی 

داشته است.
حتی سال گذشــته امیرحسین 

بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک 
طرح جوانی جمعیت اعــام کرد که 
بــه خانواده هایی که فرزند ســوم به 
دنیا بیاورند، زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری 
واگذار می شــود. که خــب هیچ گاه 

عملی نشد.
  متولدین چه استان هایی 

وام می گیرند؟
دیروز هاشم موالیی،  رئیس گروه 
اعتبــارات بانک های تجــاری اداره 
اعتبارات بانک مرکــزی با بیان مبلغ 
پرداخت تسهیات فرزندآوری که بین 
۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، گفت: 
»پرداخت تسهیات برای متقاضیانی 
است که نرخ باروری شهرستان محل 

تولد فرزند یا پدر کمتر از ۲.۵ باشد«. 
اما در این میان آنچه توجه ها را بیش 
از پیش به خود جلب کرد، نرخ باروری 
مورد اشــاره بود. یعنی در صورتی که 
نرخ باروری اســتانی باالی ۲.۵ باشد، 
از دریافــت وام فرزنــدآوری محروم 

می شود.
بــه ایــن ترتیــب، سیســتان و 
بلوچستان به عنوان یک استان با نرخ 
باروری ۲.۷ در ســال ۱۳۹۹، از جمله 
اســتان های محروم از نظر اقتصادی 
کشور است که از تسهیات فرزندآوری 

محروم شده است.
اما اســتان های تهران بــه همراه 
ســمنان، البرز، مازنــدران و گیان 
پنج اســتان با میزان باروری »بسیار 
پایین« مشــمول این وام هســتند. 

همچنین ۵۸ درصد از اســتان ها در 
ســال ۹۹ »باروری کمتر از ســطح 
جانشــینی« یعنی بیــن ۱.۵ تا ۲.۱ 
فرزند، ۱۶ درصد از استان ها »باروری 
بسیار پایین« یعنی ۱.۳ فرزند و کمتر 
از آن، ۱۳ درصد از استان ها »باروری 
پایین« یعنی ۱.۵ فرزند و کمتر از آن 
و ۱۳ درصد از استان ها »باروری باالتر 
از سطح جانشینی« یعنی بیشتر از ۲.۱ 

فرزند داشته اند.
بنابراین، اســتان های ذکر شــده 
که نرخ باروری پایینی در ســال های 
اخیر داشــته اند، می توانند تسهیات 

فرزندآوری را دریافت کنند.
در حالــی که از ســویی بــه نظر 
می رســد، توجه به نرخ بــاروری در 
اســتان می توان، معیار خوبی برای 
اعطای تسهیات باشد؛ نباید این نکته 
را از یاد برد که رقم های ذکر شده برای 
اعطای وام به اســتان هایی که اغلب 
جمعیت باالیی دارد و متوســط تورم 
در آنها نیز باالتر اســت، مناسب نبود 
و به نظر کمتر کسی را به فرزندآوری 
ترغیــب می کند. در عیــن حال این 
اعداد برای استان های کم برخوردار، 
چــون سیســتان و بلوچســتان 

اغواکننده تر است. 
 نگرانی بجا 

در خصوص پیری جمعیت
در یکی دو سال اخیر موجی تازه از 
نگرانی در میان برخی مسئوالن کشور 
درباره کاهش نرخ زاد و ولد و پیر شدن 
جمعیت به وجود آمده اســت. حتی 
برخی در ایــن زمینه هشــدار داده  و 
معتقدند با تداوم وضعیت فعلی، ایران 
تا ۲۰ سال دیگر به یکی از کشورهای 
پیر جهان تبدیل خواهد شد و حتی پا 
را از این فراتر نهاده و می گویند؛ تا سال 
۱۴۳۰ پیرترین کشور دنیا خواهیم شد! 
گرچه بسیاری این نظر را اغراق آمیز و 
اشتباه ارزیابی می کنند، اما با پذیرش 
رونــد کاهش نرخ رشــد جمعیت در 
کشور، شرایط، اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی را دلیل این امر عنوان کرده و 
راه  حلش را هم ثبات اقتصادی و امنیتی 
می دانند نه طرح های یک شبه که هیچ 

ضمانت اجرایی ندارد.
سیاست های بدون ضمانت اجرا

با افزایــش نگرانی ها درخصوص 
کاهــش جمعیت جوان کشــور، در 
یک دهه گذشته برخی مسئوالن امر 
طرح های پراکنده ای را برای تشویق 
به فرزندآوری ارائه دادند که برخی از 
آنها همچون اعطای وام و سهام، هیچ 
ضمانت اجرایی نداشت و برخی از آنها 
هم چون افزایش مرخصــی زایمان 
زنان شــاغل و اعطای مرخصی کوتاه 
مدت به پدران تنها بخشی از جمعیت 
شاغان را پوشش می داد و عما قدم 
موثری در راســتای افزایش جمعیت 

برداشته نشد.

بی توجهی به نرخ بیکاری و تورم
اما جــدای از طــرح اخیر مجلس 
برخــی کارشناســان عاقه منــدی 
سیاست گذاران کشــور را به افزایش 
جمعیت کشور بدون توجه به وضعیت 
اقتصــادی و منابع زیســت محیطی 

اشتباه می دانند.
آن طور که کارشناسان می گویند 
نرخ باروری، طبق آمار ثبت احوال در 
ســال ۹۸ به ۱.۸ فرزند به ازای هر زن 
رسیده است. گفته شده است این رقم 
در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا کمتر 
هم شــده و به مرز ۱.۶ رسیده است. 
رقمی که با این میــزان افت هم ایران 
را به پیرترین کشور دنیا بدل نمی کند.

در ســناریوهای پیش بینی شده 
مرکــز آمار ایــران،  اگر نــرخ باروری 
۱.۵ فرزند به ازای هر زن باشــد، رشد 
جمعیت تا سال ۱۴۲۵ همچنان ادامه 
خواهد داشــت و جمعیت ایران از مرز 
۹۵ میلیــون نفر خواهد گذشــت که 
حدود ۱۹ 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 معادل ۶۵ درصد خواهد 
بود و سال ها نیروی کار کافی برای اداره 
اقتصــادی جامعه در اختیــار خواهد 
داشــت.این در حالی است که در حال 
حاضر نیز با وجود اینکه جمعیت جوان 
زیاد است، کشور با نیروی بیکار زیادی 
مواجه است و همین موضوع هم تاثیر 
بســزایی در کاهش گرایش به ازدواج 

داشته است.
 بحران آب و افزایش جمعیت

براســاس تحقیقــات، یک درصد 
افزایــش جمعیت بــه افزایش چهار 
درصدی تقاضا برای آب منجر می شود، 
چون این جمعیت نیازمند مواد غذایی، 
شرب، امکانات بهداشــتی، صنعتی، 
خدماتی، توسعه شهری و ... است که 
تأمین تمام این نیازها بدون مصرف آب 

امکان پذیر نیست.
این در حالی اســت که ایــران با 
جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر منابع 
آبی محــدودی را در اختیــار دارد که 
براساس تخمین مؤسسات بین المللی 
این منابع در ســال های آتی کمتر هم 
خواهد شد. موردی که به نظر می رسد 
عاقه مندان افزایش جمعیت آن را به 

کلی از یاد برده اند.

تسهیالت جدید فرزندآوری اعالم شد؛

وام های نامکفِی مشروط

بررسی

فات ایــران از هــزاران ســال پیش به 
عنوان یکی از اســتراتژیک ترین نقاط جهان 
شــناخته می شــود. بخش اعظمــی از این 
اهمیت اســتراتژیک به دلیل وجود یکی از 
مهمترین، غنی ترین و مورد مناقشــه ترین 
پهنه های آبی دنیاست. »خلیج فارس« که ۱۰ 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ برای گرامیداشت 
آن اختصاص پیدا کرده است، نه تنها در ایران 
و برای ایــران بلکه در دنیا و بــرای جهانیان 
ارزش زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی غیرقابل انکاری دارد. 
به گزارش ایســنا، وقتی به محیط زیست 
خلیج فارس نگاه می کنیم، جنگل های حرا، 
آبسنگ های مرجانی، مصب ها، خوریات و... 
ازجمله زیســتگاه های آن هستند همچنین 
در آب های خلیج فارس گونه های مهم و روبه  
انقراضی زیســت می کنند که ازجمله آن ها 
می توان به الک پشت های دریایی اشاره کرد.

خلیج فارس به عنوان حیاط مشترک ایران 
و چند کشور عربی، میهمانان شرقی و غربی 
زیادی نیز دارد که از نقاط دوری پا به سواحل 
نیلگونش می گذارند. این میهمانی شــلوغ و 
پر ســر و صدا بیش از هر چیزی اکوسیستم 
و محیط زیست این خلیج را آزار می دهد؛ از 
آلودگی های نفتی گرفته تا جنگ های آتشین 

در کنار صید بی رویه و جارو کردن کف دریا با 
ابرکشتی های ماهیگیری، همه و همه سبب 
شده اند تا امواج نیلگون خلیج فارس با نفت و 
خون آمیخته شوند. بسیاری از زیستگاه های 
خلیج فارس بــه  دلیل فعالیت هــای صید و 
صیــادی از بین رفته اند. اســتخراج نفت در 
پهنــه آبی خلیج فــارس، حمــل و نقل آن، 
شکســتن لوله های مســیر انتقال نفت و... 
آلودگی هایی را به خلیــج منتقل می کند و 
در نهایت اکوسیســتم دریایی و ســاحلی را 
در معرض خطــر قرار می دهــد.۵۰ درصد 
آلودگی خلیج فــارس از این طریــق تولید 
می شود. آلودگی نفتی در خلیج فارس یکی 
از عواملی است که باعث شده تمام پنج گونه 
الک پشت دریایی موجود در کشور در معرض 
انقراض قرار گیرنــد. آالینده هایی که باعث 
تهدید حیات پســتانداران دریایی می شوند 
می توانند ناشی از مواد نفتی یا مواد شیمیایی 
باشد که از طریق پســاب کارخانه ها و پساب 
فاضاب ها وارد دریا می شــوند عاوه بر این 
الستیک، پاستیک و ســایر زباله هایی که 
در دریا رها می شوند باعث خفگی موجودات 
دریایی می شوند و به مرور زمان با خرد شدن 
به قطعات کوچک، مواد سمی و نفتی از خود 
برجای می گذارند و باعث آلودگی منابع غذایی 

پستانداران دریایی می شوند.»بلوم جلبکی« 
یکی دیگر از تهدیداتی اســت کــه می تواند 
متوجه پستانداران دریایی شود. بلوم جلبکی 
زمانی اتفاق می افتد که نیترات و فسفات در 
آب دریا بنــا به علل مختلفــی از جمله ورود 
فاضاب به دریا افزایش پیدا کند و شرایط دریا 
باعث بلوم جلبکی می شــود یعنی یک نوع از 
جلبک که در واقع نوعی از »فیتوپانکتون ها« 
هستند، به شدت رشد می کند و روی سطح 
آب را می گیرد. رشــد جلبک روی سطح آب 
عاوه بــر اینکه باعث جلوگیــری از نفوذ نور 
خورشید به دریا می شود باعث خفگی آبزیانی 

می شــود که این جلبک ها وارد آبشش آن ها 
می شوند یا آن ها را می خورند و در نهایت ماده 
غذایی پستانداران دریایی نیز تحت تاثیر قرار 

می گیرد.
از سوی دیگر اکوسیســتم خلیج فارس با 
ورود پساب های شــهری و صنعتی نیز آلوده 
می شود. اســتحصال زمین از دریا و خشک 
کردن بخشــی از آن برای استقرار تجهیزات 
صنعتی یا توســعه فعالیت های گردشگری 
غیرپایدار نیز زیســتگاه ها و تنوع زیستی را 
به نابودی می کشــاند که این مســئله نیز در 

خلیج فارس مشاهده می شود.

راه پاک کردن لکه های سیاه نفتی 
خلیج فارس چیست؟

شرکت های بهره بردار باید در اسرع وقت 
نسبت به ارائه برنامه زمان بندی اجرای پروژه 
اقدام کنند اما تا اجرای کامل پروژه بهسازی 
و تعویض خطوط فرســوده کــه متولی آن 
در منطقه خلیج فارس شــرکت نفت فات 
قاره است، این شــرکت ملزم به ارایه گزارش 
به موقع از هر گونه نشت نفت به سازمان های 
مرتبط و نظارتی از جمله ســازمان حفاظت 
محیط زیست و اقدام ســریع برای پاکسازی 
و امحای آن با کمک و همکاری سازمان بنادر 
و دریانوردی کشور اســت همچنین یکی از 
این اقدامات موثر برای تشــخیص منشا این 

آلودگی ها انگشت نگاری مواد نفتی است. 
تغییرات اقلیمی نفس خلیج فارس را 

تنگ تر می کند
فاکتــور دیگری که نه تنهــا خلیج فارس 
بلکه تمام دنیا ناگزیر با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، تغییرات اقلیمی است. خلیج فارس 
دریایی نیمه بسته  است و این موضوع سبب 
می شــود که جریان آب در خلیج فارس کم 
باشد و دمای آب افزایش پیدا کند. این موضوع 
در کنار گرم شدن زمین و تغییر اقلیم، تاثیری 

منفی بر زیستگاه های خلیج فارس دارد.

حال ناخوش محیط زیست خلیج فارس؛ از لکه های نفتی تا صید ترال

سیستان و بلوچستان به 
عنوان یک استان با نرخ 

باروری ۲.۷ در سال ۱۳۹۹، 
از جمله استان های محروم 

از نظر اقتصادی کشور است 
که از تسهیالت فرزندآوری 

محروم شده است

ایران با جمعیتی حدود 
85 میلیون نفر منابع آبی 

محدودی را در اختیار 
دارد که براساس تخمین 

مؤسسات بین المللی این 
منابع در سال 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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سعیده علیپور

انتقاد رئیس پلیس راهور ناجا از خودروسازان:
مگر TNT در باک خودرو 

می گذارید که بعد از تصادف 
منفجر می شود؟

رئیس پلیس راهور 
ناجا گفت: من نمی دانم 
در بــاک خودروها چه 
کار می کنند که پس از 
تصادف منفجر می شود 
کجای دنیا چنیــن اتفاقاتی می افتد که در صنعت 
خودروی ما به وجود می آید. خودروســازان مگر 
TNT در باک خودرو می گذارید که بعد از تصادف 

منفجر می شود؟
سردار سید کمال هادیان فر به عصرایران گفت: 
سازمانی که مدعی کنترل و نظارت است و این کار را 
نکرده باید پاسخگو باشد. برایم باعث تاسف است که 
رئیس سازمان استاندارد هنوز قطر باک خودروها را 

اندازه نگرفته است.
    

بازداشت چهار فعال صنفی 
فرهنگیان تهران 

سحرگاه دیروز شنبه ۱۰ اردیبهشت و در آستانه 
روز معلم، چهــار فعال صنفــی فرهنگیان تهران 

بازداشت شدند.
به گزارش کانال کانون صنفی معلمان ایران؛ علی 
اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابرا 
هیمی از فعاالن صنفی فرهنگیان تهران بازداشت 
شدند و همچنین منزل شهرام حیدری دیگر فعال 

صنفی معلمان، تفتیش شد. 
    

 ۲5۰ قلم دارو
 زیر چتر حمایت بیمه 

رئیس سازمان غذا 
و دارو گفت: ۲۵۰ قلم 
دارویی که سال گذشته 
دچــار افزایش قیمت 
شدند، تحت پوشش 
بیمه قرار گرفت.به گزارش ایرنا، بهرام دارایی افزود: 
نابسامانی نیز در مورد ارز ترجیحی ایجاد شده که 

امیدواریم بزودی برطرف شود.
    

 فرونشست به مسجد
 سید اصفهان رسید

کارشناسان زمین شناسی و ســازه بعد از آثار 
فرونشست بر مجموعه تاریخی میدان نقش جهان 
و پل های تاریخی، این بار برای مسجد سید اصفهان 

ابراز نگرانی کرده اند.
 در تصاویر منتشر شــده در خبرگزاری ایرنا به 
وضوح ترک های عمیق نقش بسته بر این مجموعه 

تاریخی قابل مشاهده است.
    

 تصویب تزریق دوز چهارم
 برای افراد باالی ۷۰ سال 

ســخنگوی ستاد 
ملی کرونــا از تصویب 
تزریــق دز چهــارم 
واکســن کرونــا در 
گروه های سنی باالی 
۷۰ سال و افراد دارای بیماری های زمینه ای یا نقص 

ایمنی خبر داد.
به گزارش ایسنا،  عباس شــیراوژن در توییتی 
درباره مصوبه جدید جلسه دیروز ستاد ملی کرونا،  
نوشت: » در آخرین جلسه )۱۰ اردیبهشت( ستاد 
ملی  کرونا مصوب شد: در جهت تقویت سطح  ایمنی 
گروه های در معرض خطــر، از همه افراد باالی ۷۰ 
ســال و افراد دارای بیماری های زمینه ای یا نقص 
ایمنی، درخواست می شود یک نوبت  واکسن عاوه 

بر نوبت های قبلی تزریق نمایند«.
     

 میزان زکات فطره امسال
 اعالم شد 

مسئول بخش اســتفتائات دفتر مقام معظم 
رهبری اعام کرد: امسال برای زکات فطره هر نفر 
معادل ۳ کیلو گندم ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته 

شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد رضایی 
درباره میزان زکات فطره افزود: بــرای افرادی که 
می خواهند برنج پرداخت کنند قیمت ۳ کیلو برنج را 
درنظر بگیرند از هر نوع برنجی که تمایل داشته باشند.
وی گفت: زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب 
عید تا ظهر روز عید است، اما کسانی که نماز عید به جا 
می آورند احتیاط این است که قبل از نماز عید آن را 
پرداخت کنند.رضایی افزود: رعایت قوت غالب فرد 
الزامی ندارد بلکه مقصود قوت غالب شهر است و در 
هر صورت پرداخت ۳ کیلو گندم یا قیمت آن کفایت 
می کند، ولی بهتر است کسانی که مصرف اصلی شان 

برنج است، برنج را در نظر بگیرند.

از گوشه و کنار


