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با توجه بــه پیــری و کاهش نرخ 
جمعیت،  دولت و رسانه ها در سال های 
اخیر ســعی کرده اند با تبلیغ، تشویق 
و حتی در برخی مــوارد با تهدید مردم 
را راضی بــه فرزندآوری کننــد اما در 
شرایطی که کشــور با آن مواجه است 
بســیاری عطــای بچه داشــتن را به 
لقایش بخشیده اند. در این میان برخی 
مســئوالن اعالم می کنند کــه ایران 
ظرفیت باالیی برای افزایش جمعیت 
دارد. ظرفیتی که گویا فقط این افراد از 

آن باخبر هستند. 
 اظهارنظرهای عجیب 

در مورد ظرفیت باالی کشور
روند رشد جمعیت در کشور نشان 
می دهد که در سال هایی نه چندان دور، 
جامعه ای پیر خواهیم داشت و سالمندان 
سهم قابل توجهی از جمعیت را به  خود 
اختصاص خواهند داد و الزم است در این 
زمینه آینده نگری  شود. برای نمونه، بر 
اساس سرشماری ها، تعداد موالید ثبت 
شده استان اصفهان در سال ۹۵ معادل 
۸۵ هزار نفر، در سال ۹۶ معادل ۸۰ هزار 
و ۵۵۶ نفر و در سال ۹۷ معادل ۷۳ هزار و 
۱۴۳ نفر بوده که این تعداد در پنج ماهه 
اول سال جاری به ۲۶ هزار نفر رسید در 
حالی که انتظــار می رفت در این مدت 

حداقل ۳۲ هزار تولد ثبت شود.
به گواه آمارها در سال ۱۳۹۹ به نرخ 
رشد جمعیت ۰.۶ درصد سقوط کردیم 
و این کمترین نرخ رشدی است که در 
تاریخ کشور ثبت شده و زنگ خطری 
است که به صدا درآمده و عوامل زیادی 
همچون عوامل اقتصادی، فرهنگی و 
همین طور پدیده کرونا باعث ایجاد آن 

شده است.
با وجود شرایط نابسامان و بی ثبات 
اقتصادی امروز بسیاری از زوج ها ترجیح 
می دهند یا بچه نداشته باشند یا به همان 
یک فرزندی که دارند اکتفا کنند چرا که 
ساختن آینده ای حداقلی برای یک بچه 

تقریباً غیرقابل تصور است. 
ایــن در حالی اســت کــه برخی 
نمایندگان مجلس معتقدند خانواده ها 
باید حداقل ســه یا چهار فرزند داشته 
باشــند. از ســوی دیگر هم برخی از 
مســئولین بر این باورند که کشورمان 
هنوز ظرفیت و توان این را دارد که رشد 

جمعیتی داشته باشد. برای مثال روز 
گذشته سید رضا اکرمی، عضو جامعه 
روحانیت مبارز گفته است که ظرفیت 
کشور ما بسیار باال اســت، از این رو نه 
فقط ۸۰ میلیون، بلکه اگر جمعیت ۱۸۰ 
میلیون نفر هم شود، می تواند آن ها را 
تأمین کند. این اظهارنظر عجیب تنها 
مختص عضو جامعــه روحانیت مبارز 
نیســت. آیت اهلل محمدباقر محمدی 
الیینی، نماینده ولی فقیه در اســتان 
مازندران نیز می گویــد: ایران تا ۲۰۰ 
میلیون جمعیت را می تواند اداره کند و 
باید کمک کرد تا ظرفیت و استعدادهای 
افزایش جمعیت فعلیــت پیدا کند و 
وقتی نسل های جدید می توانند وسیله 
رحمت الهی باشــند، نباید جلو آن ها 

را گرفت.

 فرزندآوری آن هم 
با این همه مشکالت؟!

اما سؤال اینجاست که این مسئوالن 
بر چه مبنایی چنین نظریه هایی ارائه 
می دهند؟ در کشــوری کــه در حال 
حاضر با بحــران آب مواجه اســت و 
بسیاری از اســتان ها به همین دلیل 
صــدای اعتراضشــان بلند شــده، 
کشاورزان بیکار شده اند و روستاهایی 
که به دلیل نبود آب خالی از ســکنه 
شده اند چطور می شود ۱۰۰ میلیون 
نفر دیگر را اضافه کرد؟ کشــوری که 
تابستان ها برای تأمین برق مردمش 
باید حداقل چند نوبــت برق مناطق 
را قطع کند یا مردمی که به دلیل فقر 
به حاشیه ها رانده  شده اند و توان رفع 
نیازهای اولیه خــود را ندارند چطور 

می توانند به فکر فرزندآوری باشند؟ 
در کشــوری که هر روز از دانشجو تا 
پزشک و پرستار و مهندس و کارگرش 
در فکر رفتن و مهاجرت هستند چطور 
می توان به فکر افزایش جمعیت بود که 
اگر همه چیز خوب و در جای خودش 
قرار داشت که هر سال این تعداد مهاجر 
قانونی و غیرقانونی نداشتیم. از قیمت 
هردم فزاینده مسکن، دارو، گوشت و 
برنج و بقیه محصوالت هم سخن گفتن 

تکرار مکررات است. 
 حل مشکالت اقتصادی، ارجح

 بر سیاست های تشویقی
مشــکالت اقتصادی در ایــران اما 
بزرگ تریــن دلیل اجتنــاب زوج ها 

از فرزندآوری اســت. نتایج به دســت 
آمده از یک مطالعه حاکی از آن اســت 
که حل مشــکالت اقتصــادی؛ اعم از 
اشــتغال زایی و رونق اقتصادی، بدون 
تصویب سیاست های تشویقی، منجر 
به ازدیاد جمعیت و فرزندآوری می شود.
در شرایط فعلی اقتصادی که حدود 
نصف حقوق یک کارگر تنها برای خرید 
اقالم خوراکی هزینه می شود، زوج ها 
بی توجه به مشــوق های ریز و درشت 
در این طرح، ترجیح می دهند بچه دار 
نشوند. بر اساس محاســبات صورت 
گرفته کمترین هزینه بــرای بچه دار 
شــدن از زمان بارداری تا یک سالگی 
نوزاد حدود ۵۰ میلیون تومان اســت. 
بیشــترین هزینه نیز تا ۱۰۰ میلیون 
تومان برآورد شده که می تواند تا ۱۲۰ 
میلیون تومان نیز افزایــش یابد. این 
هزینه شامل انواع آزمایش ها و معاینات 
دوره ای )فرض بر این اســت که مادر 
و جنین مشــکل حادی ندارند و تنها 
چکاپ ماهانه برایشان ضروری است(، 
مواد خوراکی شامل شیر خشک، انواع 
ویتامین و برخی دارو ها و سیسمونی 
حداقل تا ۶ ماهگی و بــه دور از خرید 
وسایل غیرضروری است. در کنار این 
هزینه ها کــه شــاید مهم ترین دلیل 
برای کاهش فرزندآوری اســت، نبود 

اطمینان خاطر نسبت به آینده شغلی، 
ابهام درخصوص آینده اقتصادی، عدم 
قطعیت در تصمیم گیری های اقتصادی 
بدین صورت که یک روز واردات کاالیی 
ممنوع و روز دیگر آزاد می شود و البته 
رشــد روزانه و هفتگی قیمت ها نیز از 
دیگر مواردی اســت که افراد ترجیح 

می دهند بچه دار نشوند.
خطر بی آبی همین 80 میلیون را 

هم تهدید می کند 
در کنار تمام موارد یادشده، عاملی که 
مانع فرزندآوری زوج ها و عدم احساس 
امنیت خاطر برای زادوولد می شــود؛ 
وضعیت بحرانی منابع طبیعی است. 
برای مثال کمبود آب و خشک ســالی 
یکی از موضوعات نگران کننده ای است 
که می تواند آینده نسل های دیگر را با 
چالش و خطر مواجه سازد. آمار و ارقامی 
که درمــورد میــزان بارندگی و حجم 
ذخایر آب ســدها به طور مرتب اعالم 
می شود، نشانگر آن است که در آینده 
نزدیک، برای همین میزان جمعیت هم 

آب کافی وجود نخواهد داشت. 
به هر حال مســئوالنی که چنین 
افاضاتــی دارنــد آیــا می داننــد که 
کارشناســان اقلیم و منابع طبیعی و 
اقتصاد درباره امکان ناپذیر بودن سیر 
کردن حتی ۱۵۰ میلیون نفر با منابع 

آبی کشور سخن می گویند.
پرسش اساسی تر این است که این 
حضرات واقعا در این کشــور زندگی 
می کنند و درکی از مشکالت و شرایط 

جامعه دارند یا خیر؟ 

بر چه اساسی گفته می شود ایران ظرفیت تأمین 180 تا 200 میلیون نفر جمعیت را دارد؟

80 میلیون نفر و منابع آبی که کافی نیست

خبر

قاچاق پرندگان از ایران به کشور های حاشیه 
خلیج فارس با کسب مجوز های رسمی تبدیل 
به یک تجارت کالن شده است و میراث طبیعی 

ایران را به تاراج می برد.
به گزارش فارس، اخیراً مجوز صادرات ۸۵۰ 
قطعه پرنده زینتی به کشــور کویت با امضای 
رئیس اداره کل محیط زیست استان خوزستان 
به امضا رسیده است. درحالی که پیش ازاین هم 
سابقه داشته و مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان خوزســتان در توجیه این رویه گفته 
است: صدور مجوز برای پرنده های زینتی مثل 
»بلبل خرمــا« که از گونه هــای غیر حمایتی 
و پرورشی محسوب می شــود، قانونی است. 
چون ازنظر قانونی، تجارت گونه های وحشی، 
صادرات و واردات پرندگان وحشــی، زینتی و 
پرورشی در چارچوب دستورالعمل های جاری 
سازمان حفاظت محیط زیســت امکان پذیر 
است و ازنظر »کنوانسیون سایتیس« )تجارت 
بین المللی گونه های جانــوری و گیاهی( نیز 

منعی ندارد.
در این مجوز صحبــت از انتقال هوایی ۳۰۰ 
قطعه قناری، ۱۰۰ قطعه بلبل خرما، ۱۰۰ مرغ 
مینای پرورشی، ۱۵۰ قطعه فنچ و ۲۰۰ قطعه 

جوجه مرغ است.

 قاچاقچیان روز روشن پرنده ها را 
در خوزستان زنده گیری می کنند

اما ناصر عبیــات، فعال محیط زیســت در 
واکنش به این خبر گفــت: بلبل خرماهایی که 
اجازه صادرات آن داده شده در روز روشن و بدون 
هیچ مزاحمتی از طبیعت خوزستان به وسیله 
قاچاقچیان زنده گیری شده و پرورشی نیستند، 
و  با مجوز محیط زیست از کشور خارج می شوند.
ایمان ابراهیمی، پرنده شناس و مدیرعامل 
انجمن آوای بوم ایران نیز با اشاره به اینکه هر از 
چندگاهی خبر صدور مجوز صادرات پرندگان 
از سوی سازمان محیط زیست  شنیده می شود 
و مســئوالن آن ادعا می کنند که این پرندگان 
پرورشــی هســتند، اظهار کرد: محیط زیست 
شناسنامه ای برای پرندگان پرورشی صادر نکرده 
است که پرورشی یا به اسارت گرفته شدن آن ها 
را بتوان تشــخیص داد. متأسفانه تقریباً بیشتر 
بلبل خرماها و شاهین سانانی که در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس خریدوفروش می شوند، با 
مجوز رسمی به این کشورها صادرشده اند. بیشتر 
بلبل خرماها و شاهین سانانی که در کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس خریدوفروش می شود از 

ایران صادر می شوند. 
ابراهیمی راه حل این مساله را شناسایی توالی 

گونه عنوان کرد و گفت: به زبان ساده از حیواناتی 
که ادعا می شود پرورشی هستند، باید شناسنامه 
داشــته باشــیم، که این شناســایی از طریق 
چیپست گذاری chipset زیر پوستشان ممکن 
است. این پرنده شناس با اشاره به اینکه چیپست 
گذاری پیشرفته ترین کاری است که امروز در 
دنیا برای ردیابی گونه ها انجام می دهند، توضیح 
داد که چیپست ها، تراشه الکترونیک کوچک 
ارزان قیمتی اســت که زیر پوست حیوان قرار 
داده می شــود و امکان خوانش اطالعات آن با 
دستگاه وجود دارد و اعداد ثبت شده در آن نشان 
می دهد که  هر حیوان نشانه گذاری شده در چه 

شرایطی قرار دارد.
 قاچاق پرندگان، 

فساد شبه دولتی مشابه پول شویی
ابراهیمی صدور مجوز ورود و خروج گونه ها 
قبل از الزام چیپســت گذاری را منجر به ایجاد 
یک فساد شبه دولتی مشابه پول شویی دانست 
و اظهار کرد: وقتی گونه ها عالمت گذاری نشده 
باشــند، قاچاقچیان به راحتی می توانند، گونه 
جانوری حاصل قاچاق را با مجوز دولتی و بدون 
اینکه مشخص شود این گونه از کجا آمده است، 

از کشور خارج کنند.
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به شدت 

سیســتم نظارت خریدوفــروش حیوانات را 
در کشورشــان جدی گرفته اند و سودجویان 
از خالءهای قانونــی در ایران اســتفاده کرده 
و پرندگان ایرانی را با کســب مجــوز صادرات 
پرنــدگان زینتی بــا ســود کالن بــه آن ها 

می فروشند.
این پرنده شــناس در توضیح علت رشد این 
نوع تجارت در ایران گفت: کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس در چند سال اخیر به شدت سیستم 
نظارت خریدوفروش حیوانات را جدی گرفته اند، 
درحالی که ایــران در سیســتم های نظارتی 
عقب مانده است و در این شرایط اگر در محدوده 
ایران بخواهند گونه قاچاق را به اروپا منتقل کند، 
بدون نیاز به هزینه و ریســک باال با کسب یک 

مجوز قانونی از ســازمان محیط زیست تحت 
عنوان، صــادرات پرنده زینتی ســود کالنی به 

جیب می زنند.
ابراهیمی با تأکیــد بر اینکه ایــن رویه در 
بلندمدت می تواند کشور ما را به پاتوق قاچاقیان 
حیات وحش تبدیل کند. ابراز کرد: برای سامان 
دادن با این موضوع راهی جز چیپست گذاری 
نیســت. چون مافیای قاچاق پرندگان در ایران 
در حال سودجویی با کمک خالءهای نظارتی 
و کســب مجوزهای قانونی هستند و  ایران را به 
یک کردیدور قاچاق قانونــی پرندگان تبدیل 
کرده اند، تجارتی که سود دالری کالنی را برای 
آن ها به ارمغان آورده و آسمان ایران را از پرنده 

خالی می کند. 

تجارتی کالن باهدف تاراج میراث طبیعی کشور؛

قاچاقرسمیپرندگانایرانیبامجوزمحیطزیست

در کنار وضعیت معیشتی 
و مشکالت اقتصادی؛ 

عاملی که مانع فرزندآوری 
زوج ها و عدم احساس 

امنیت خاطر برای زادوولد 
می شود؛ وضعیت بحرانی 
منابع طبیعی به ویژه آب 

است. آمار و ارقامی که 
درمورد میزان بارندگی و 
حجم ذخایر آب سدها به 

طور مرتب اعالم می شود، 
نشانگر آن است که در 

آینده نزدیک، برای همین 
میزان جمعیت هم آب کافی 

وجود نخواهد داشت 

سید رضا اکرمی، عضو 
جامعه روحانیت مبارز در 
اظهار نظری عجیب گفته 
است که ظرفیت کشور ما 

بسیار باال است، از این رو نه 
فقط 80 میلیون، بلکه اگر 
جمعیت 180 میلیون نفر 

هم شود، می تواند آن ها را 
تأمین کند 
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ریحانه جوالیی

منعمدرسهداری
مسئوالنکشوری

مدیرکل مــدارس و مراکــز غیردولتی وزارت 
آموزش وپرورش از موافقت کمیســیون آموزش با 
پیشنهاد تسری قانون »ممنوعیت مدرسه داری برای 
مسئوالن کشور« خبر داد و گفت: باید منتظر بمانیم 
تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض 

منافع، در صحن علنی هم رأی می آورد یا خیر.
به گزارش ایسنا، سعید صالح اظهار کرد: وزارت 
آموزش وپرورش در ســال ۹۸ به صورت داوطلبانه 
بخشنامه ای را با موضعیت تعارض منافع صادر کرد 
که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و شورای 
سیاست گذاری نباید مدرسه راه اندازی شده داشته 
باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفا دهند و 

کناره گیری کنند.
    

مرگیککارگردرحادثه
آتشسوزیپتروشیمیشازند

حادثه کار پتروشیمی شازند در استان مرکزی 
موجب مرگ یک کارگر و سوختگی ۲ کارگر دیگر 
شد.به گزارشــش ایلنا، کارگران تمیزکاری وارد 
الین فلر می شوند. نشــتی این الین موجب بروز 
حادثه می شود. این حادثه موجب مرگ یک کارگر 
و سوختگی ۲ نفر دیگر می شود. سوختگی کارگر از 

ناحیه کمر به پایین و حدود ۵۰ درصد است.
    

پستهایمندرآوردی
شهرداریبایددرگینسثبتشود

عضو شورای شهر تهران در تذکری گفت: نگرانی 
و گالیه من این است که این پست های من درآوردی 
خلق الســاعه از کجا می آید و در شهرداری عنوان 

می شود و به نظرم باید در گینس ثبت شود. 
به گزارش ایلنا، حبیب کاشانی گفت: از کجا این 
پست های سازمانی جدید ایجاد می شود؟ ایشان به 
خانمی که نخواستند کار کنند حکم مشاور با عنوان 
مشــاور در طراحی رویدادها و ارتباطات اجتماعی 
دادند. اگر می خواهیم یک نفر را نگه داریم و توانایی و 
صالحیت دارد حرف دیگری است اما بپرسید آیا در 

صدسال گذشته چنین پستی وجود داشته؟
کاشانی گفت: آیا قرار شده سفره ای بی اندازیم و 
همه دور این سفره بنشینیم و از آن استفاده کنیم؟ 
شخصی با یک تفکر ۴ سال در این پست کارکرده 
و حاال تفکر جدید نمی خواهد از این تفکر استفاده 
کند. این چه بدهکاری اســت که باید یک پســت 
خلق الســاعه ثبت کنیم که فقط ســر یک سفره 

بنشینیم و کسی ناراحت نشود.
    

ادامهانتقادبهانتصابات
درشهرداری

دیگراعضای شورای شــهر تهران نیز در جلسه 
دیروز شــورای شــهر به انتصابات در شهرداری 
انتقاداتی را مطرح کردند.مهدی اقراریان با اشاره به 
انتصاب سرپرست سازمان رفاه، خدمات اجتماعی 
و مشــارکت های مردمی شهرداری گفت: سلسله 
انتصابات خارج از رویه پشت سر هم اتفاق می افتد 
و ما هم عالقه مند نیستیم این ها را در صحن شورا 

مطرح کنیم اما چاره دیگری هم نداریم.
    

بخارینفتی،یکمدرسهدیگررا
درآتشسوزاند

مدرسه روســتای کرم بســت در بخش بیلوار 
کرمانشاه به دلیل نشت بخاری نفتی در آتش سوخت.

به گزارش رکنا، این بخاری نفتی دست کاری و به دلیل 
عدم آشنایی با نحوه روشن کردن آن آتش گرفته و 
سپس به کالس درس سرایت کرده است.ازآنجاکه 
این مدرسه فقط ۲۵ دانش آموز دارد و از شش کالس 
درس آن دو کالس فعال اســت و بــه دلیل نصب 
بخاری برقی دیواری نیازی به روشن کردن بخاری 
نفتی نبوده اســت، اما به دلیل عــدم آگاهی دانش 
آموزان و معلمین از نحوه روشن کردن بخاری، این 

بخاری بعد از نشت نفت زیاد در آتش می سوزد.
    

برایاولینبارپیوندقلبخوک
بهانسانانجامشد

جراحان برای اولین بار در جهان قلب یک خوک 
را به بدن یک مرد ۵۷ ساله با موفقیت پیوند زدند.

به گزارش ایرنا، دانشــگاه مریلند در بیانیه ای 
اعالم کرد: »دیوید بنت«، ۵۷ ســاله، سه روز پس 
از اولین جراحی در نوع خود از وضعیت ســالمتی 
خوبی برخوردار است و برای تعیین اینکه آیا پیوند 
انجام شده در دانشگاه مریلند مزایای نجات بخشی 
دارد یا خیر، تحت نظارت قرار خواهد گرفت.در این 
عمل جراحی که ۹ ساعت طول کشید، پزشکان قلب 
این بیمار را با قلب یک خوک یک ساله ۲۴۰ پوندی 
)حدود ۱۰۸ کیلوگرم( جایگزین کردند. ژن های 
این خوک به طور خاص برای ارائه اندام به انســان 

ویرایش شده بود.

از گوشه و کنار


