
سرپرس�ت وزارت آموزش و پرورش در انتقاد از 
جامان�دن دانش آموزان م�دارس دولتي عادي 
از گردون�ه رقاب�ت نف�رات برتر كنك�ور گفت: 
»رتبه ه�اي اول كنك�ور به عملكرد م�دارس و 
مديران آموزش و پ�رورش ارتباطي ندارد!« اين 
فرافكني در حالي اس�ت كه بررس�ي رتبه هاي 
برتر كنكور ش�ش سال اخير، نش�ان از شكاف 
عميق آموزش�ي دارد كه مس�ئوالن و مدارس 
متهم اصلي آن هستند. مطابق آنچه از صحبت 
آقاي سرپرس�ت برمي آيد، اگ�ر كنكور مالك 
مميزي براي نشان دادن اعتبار آموزش و پرورش 
نيست، پس اساساً چرا كنكور برگزار مي شود؟! 
چون چرخ مافيا بچرخد؟! خبر بدتر اينكه آقاي 
سرپرس�ت آمار ديگري هم داده اس�ت: »بيش 
از 85 درص�د قبول ش�دگان كنكور ب�ه پنج تا 
ش�ش اس�تان تعلق دارند«. اين يعني عدالت 
آموزشي در كش�ورمان وضعيت ناگواري دارد.

سيدجواد حس��يني، سرپرس��ت وزارت آموزش و 
پرورش تحليل وضعي��ت م��دارس را از روي آمار 
رتبه هاي ده گانه اول كنكور  تحليل درستي نمي داند! 
اگر رقابت كنكور مالك ارزيابي مدارس نيست، پس 
مالك ارزيابي مدارس كش��ور چه گزينه هايي بايد 
باشد؟ وضعيت ايمني يا وضعيت بهداشتي چطور؟ 

مالك ارزيابي از نظر آقاي حسيني چيست؟
 بودجه 3 برابري كجا هزينه مي شود؟

سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه 
طرح مدارس، مناطق، استان ها و دانش آموزان الزم 

به توجه را با توزيع ترجيحي بودجه در دستور كار 
داريم به خبرنگاران گفت: »به عنوان مثال بودجه 
دانش آموزان عشايري سه برابر دانش آموزان عادي 
اس��ت و بايد اين مناطق بيش از پيش مورد توجه 
قرار بگيرند.« البته او نمي گويد كه بيش��ترين آمار 
بازماندگان از تحصيل ه��م متعلق به دانش آموزان 
عشايري است! نسبت معلمان به دانش آموز، وجود 
مدارس چندپايه ب��ا محروميت هاي زي��اد، وجود 
مدارس كپري به رغم شعارها مبني بر برچيده شدن 
اين مدارس، وجود مدارس��ي ك��ه در چادرها برپا 
مي ش��ود و نبود س��رويس بهداش��تي براي اغلب 
مدارس عش��ايري يا بخش��ي از مدارس دورافتاده 
تنها بخشي از معضالتي است كه سخنان سرپرست 

آموزش و پرورش را زير سؤال مي برد. 
 سخنان سرپرست و نتيجه بالعكس

اما شاه بيت سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
آنجا بود كه با بيان اينكه تحليل وضعيت مدارس از 
روي آمار رتبه هاي ده گانه اول كنكور در پنج رشته، 
تحليل درستي نيست، گفت: »رتبه هاي اول كنكور 
به عملكرد م��دارس و مدي��ران آموزش و پرورش 
ارتباطي ندارد بلكه به استعداد شخصي و تالش خود 
دانش آموزان مربوط است. بيش از ۲۰ سال است كه 
يزد ميانگين رتبه قبولي هايش در كنكور باالتر و در 
جايگاه اول است، اما امسال دو دانش آموز در نفرات 
برتر داشت.« آقاي حسيني همچنين گفته است: 
»بيش از 85 درصد قبول شدگان كنكور به پنج تا 

شش استان تعلق دارند«.
اين در حالي است كه بررسي رتبه هاي برتر كنكور 

از س��ال 9۲ تا امروز با س��خنان سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش داراي منافات است. 

در ضمن اگر به گفته ايشان بيش از ۲۰ سال است 
كه يزد ميانگين رتبه قبولي هايش در كنكور باالتر 
و در جايگاه اول است، چرا در سال هاي قبل هم اين 
استان در بين رتبه هاي برتر كنكور )حتي رتبه هاي 

دو رقمي( هيچ جايگاه مهمي نداشته است؟
 مشكل از كجا شروع مي شود؟

تابستان سال 139۲ مركز اطالع رس��اني و روابط 
عمومي وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد: »تمام 
رتبه هاي اول تا سوم كنكور رش��ته هاي تجربي و 
رياضي فيزيك به مدارس دولتي اختصاص يافت و 
پنج رتبه نيز مربوط به مدارس تيزهوشان و يك رتبه 

هم مربوط به مدارس شاهد است.«
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در اين بيانيه 
آدرس غلط داده است. مشكل دقيقاً از جايي شروع 
مي شود كه مدارس س��مپاد )تيزهوشان(، هيئت 
امنايي و مدارس عادي، نمونه دولتي و غيره همگي 
دولتي محسوب مي شوند، اما تفاوت هاي چشمگير 

با هم دارند. 
 سهم چشمگير كالنشهرها

س��هم مدارس عادي در رتبه هاي برتر سال 9۲ در 
تمامي رشته ها صفر است و 8۰درصد رتبه هاي برتر 
سمپادي هس��تند كه ۲۰ درصد هم سهم مدارس 
هيئت امنايي و غيرانتفاعي است.  بررسي رتبه هاي 
برتر كنكور سال 93 هم نشان مي دهد، 7۰ درصد 
آنها از مدارس فرزانگان و تيزهوشان هستند و ساير 
پذيرفته ش��دگان ه��م در مدارس نمون��ه دولتي، 

هيئت امناي��ي و غيرانتفاع��ي تحصي��ل كرده اند.  
در بين رتبه هاي برتر س��ال 9۲ ح��دود 55 درصد 
پايتخت نشين و در بين رتبه هاي تك رقمي سال 

93 هم 45درصد از آن تهراني ها هستند. 
  اهميت تراز دانش آموزان براي مدرسه

جاي خالي مدارس عادي در پرورش رتبه هاي برتر 
كنكور در سال هاي 94 و 95 هم به چشم مي خورد. 
در س��ال 94 ح��دود 8۰درصد و در س��ال 95 هم 
حدود 75درصد رتبه هاي برتر از مدارس فرزانگان و 
تيزهوشان هستند و از بين ساير پذيرفته شدگان هم 
هيچ يك از مدارس عادي نيستند، ضمن اينكه در هر 
دو سال تمامي رتبه هاي برتر از كالنشهرها بوده اند. 
احم��د محم��دي، رتبه ي��ك تجربي س��ال 95 و 
فارغ التحصيل يكي از دبيرس��تان هاي سمپاد در 
گفت وگوي خود با يك خبرگزاري درباره برنامه هاي 
مدرسه شان گفته بود: »بحث كنكور براي ما در سال 
سوم دبيرس��تان به صورت جدي از سوي مدرسه 
پيگيري مي شد، به گونه اي كه به ما تكاليف تستي 
مي دادند و آزمون ها نيز به طور مرتب برگزار مي شد 
و همچنين ترازمان در هر آزمون براي مدرسه مهم 
بود.« همين سخنان نشان مي دهد كه برنامه ريزي 

مدارس چه تأثيري در رشد دانش آموزان  دارد. 
 بهترين رتبه ها در مدارس گرانقيمت

نگاهي ديگر به آمار و ارقام كسب نتايج نشان مي دهد 
كه در سال 96 در مجموع 36رتبه برتر در پنج رشته 
امتحاني رياضي، تجربي، علوم انساني، هنر و زبان 
سهم تهراني ها بيش از 47درصد بوده و استان هاي 
آذربايجان شرقي، اصفهان، يزد، كردستان، مازندران 
و خراسان جنوبي از ديگر استان هاي موفق در كنكور 
96 بوده اند؛ البته در سال 96 هيچ اثري از مدارس 

دولتي در بين رتبه هاي تك رقمي كنكور نيست. 
مدرسه 15نفر اول كنكور سال 97، هم پولي و هم 
غيردولتي بوده اس��ت. نگاهي به نتايج كنكور 97 
و98 رتبه هاي برتر نشان مي دهد، ضرب المثل »هر 
چقدر پول بدهي، همان ق��در هم آش مي خوري« 
ميان كنكوري ها صادق است و مدارس گرانقيمت 

بهترين رتبه ها را از آن خود كرده اند. 
 بي اعتنايي به شكاف آموزشي

تمام اين ش��رايط در حالي اس��ت كه مس��ئوالن 
آموزش وپرورش بر اين باورند كه آموزش وپرورش 
در كشور گران اداره مي شود! و سياستگذاري ها در 
مسير ارزان  كردن هزينه هاي اداره آموزش وپرورش 
تعيين مي شود. از سوي ديگر برنامه ريزي هاي اشتباه 
در سال هاي اخير عالوه بر چند دسته كردن مدارس، 
بار هزينه هاي آموزش را به دوش خانواده ها انداخته 
اس��ت.  ادامه چنين ش��رايطي نه تنها به كيفيت 
آموزش لطمه زده است بلكه به نابرابري اجتماعي 
هم دامن مي زند. يعني دانش آموزان كشور از شرايط 

و امكانات برابر تحصيل برخوردار نيستند. 
س��خنان سرپرس��ت آموزش و پرورش هم نش��ان 
مي ده��د ك��ه وي ن��ه تنه��ا در راس��تاي كاهش 
نابرابري هاي اجتماع��ي گام بر نمي دارد بلكه اصاًل 
گسترش روزافزون شكاف آموزشي در كشور را هم 

كه اصل مشكل است، قبول ندارد. 
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اعتراضات سازمان يافته انجمن ها و نظام پزشكي شهرستان ها به اجراي قانون  از كدام اتاق فرمان هدايت مي شود؟

تاخت وتاز عجيب پزشكان بر سر يك كارتخوان! 

کنکور 98 از بی عدالتی آموزشی پرده برداشت
سرپرست وزارت آموزش و پرورش: 85درصد قبولی های كنكور فقط از 6 استان هستند! 

تحليل آماري »جوان« از 6 سال اخير نشان مي دهد دانش آموزان مدارس دولتي و غيرپولي نتوانسته اند شاخ كنكور را بشكنند

آنطور كه معاون فني 

زهرا چيذري
و نظارت س�ازمان   گزارش  2

پزش�كي  نظ�ام 
مي گويد، پزشكاني كه در بخش دولتي خدمات 
ارائه مي دهند، بيش از هزار ميليارد تومان ماليات 
پرداخت مي كنند و پزشكان در بخش خصوصي 
هم از منظم ترين مؤديان مالياتي هستند، اما با 
وجود اين معلوم نيس�ت چ�را تفاهمنامه اخير 
سازمان نظام پزشكي با سازمان امور مالياتي و 
الزام پزشكان براي نصب دستگاه كارتخوان در 
مطب هايش�ان تا ان�دازه اي اس�باب ناراحتي و 
اعتراض پزشكان را فراهم كرده كه از تمام نقاط 
كشور انجمن ها و ادارات نظام پزشكي دست به 
قلم شده و با تندترين ادبيات عليه اين تصميم 
تاخته و خواس�تار تجديدنظر و توقف اين طرح 
شده اند! بهانه اين پزشكان هم براي توقف طرح 
الزام نص�ب كارتخ�وان هم يك�ي تبعيض بين 
پزش�كان و س�اير صنوف براي ال�زام به نصب 
كارتخوان است و ديگر آنكه اين قانون كيفيت 
ارائه خدمات پزشكي را تحت تأثير قرار مي دهد!

س��ازمان نظام پزش��كي ش��هريار، اردبيل، خوي، 
ساوه، مراغه، زاهدان، بوش��هر، ميناب، سقز و بانه، 
شاهين شهر و بسياري از شهرهاي كوچك و بزرگ 
در روزهاي اخير دس��ت به قلم ش��ده اند و خطاب 
به محمدرضا ظفرقن��دي، رئيس س��ازمان نظام 
پزش��كي نامه اي نوش��تند و در كنار رؤساي نظام 
پزشكي ش��هرهاي مختلف كش��ور انجمن ها هم 
همين نامه نگاري ها را داشتند. انجمن راديولوژي 
ايران، انجمن قلب ايران، انجمن داروسازان، انجمن 
جراحان گوش، حلق و بيني، ترجيع بند تمام اين 
نامه ها هم يك چيز است؛ توقف و ابطال تفاهمنامه 
نظام پزشكي با س��ازمان امور مالياتي براي نصب 
كارتخوان در مطب پزش��كان! اي��ن همه اعتراض 
براي نصب كارتخوان و رب��ط دادن اين موضوع به 
كيفيت ارائه خدمت به بيماران در حالي است كه با 

عنايت به تورم و به خصوص تورم در بخش سالمت و 
دستمزدهاي كالن گروه هاي پزشكي براي ويزيت و 
خدمات جانبي آن بديهي است، بيماران اگر بخواهند 
هزينه هاي سالمتشان را نقد حساب كنند بايد يك 
چمدان پول همراه داشته باش��ند، اما با راه اندازي 
و نصب كارتخوان كيفيت ارائه خدمت قاعدتاً بايد 

افزايش داشته باشد. 
 يك تهديد جدي !

تهديد به كاه��ش كيفي��ت ارائه خدمت ب��ا الزام 
نصب كارتخوان تنها در يك صورت مي تواند قابل 
توجيه باشد؛ اينكه برخي پزش��كان براي مقابله با 
اين الزام و دس��تورالعمل تعمداً بخواهند كيفيت 
كارش��ان را كاهش دهند، اين همه مقاومت براي 
نصب كارتخوان و ش��فافيت دريافت و پرداخت ها 
در مطب ه��ا، داروخانه ها و درمانگاه ه��ا آن هم در 
شرايطي كه شخص رئيس و مسئوالن سازمان نظام 
پزشكي تأكيد دارند، پزشكان از منظم ترين و خوش 
حساب ترين مؤديان مالياتي  هس��تند ابهامات را 
پيرامون اين همه اعتراض بيشتر مي كند و اينكه در 

مطب پزشكان و مراكز درماني واقعاً چه خبر است و 
نصب كارتخوان از چه رازي پرده برمي دارد كه با اين 

همه مخالفت مواجه است. 
 اتاق فرمان اعتراض ها به نصب كارتخوان

ساده انگارانه اس��ت اگر تصور كنيم اين همه نامه 
از نظام پزش��كي شهرستان هاي كوچكي همچون 
شهريار به رياست س��ازمان نظام پزشكي مي تواند 
بدون برنامه و تصادفي نوش��ته ش��ده باشد. حجم 
اعتراضات، ادبيات آنها و درخواست مورد تأكيدشان، 
همه و همه بر اين داللت دارد كه اتاق فرماني واحد 
هدايت كننده تمام اين جريان هاست! به خصوص 
اينكه گ��روه قابل توجهي از پزش��كان از قبل براي 
راحتي خود و بيمارانشان از دستگاه هاي كارتخوان 
اس��تفاده مي كردند و به قول وزير بهداشت سابق 

»هندوانه فروش كنار خيابان هم كارتخوان دارد.«
 تفاوت ماهيت س�اير خدمات ب�ا خدمات 

نظام سالمت 
شايد تنها بخش قابل قبول مواضع پزشكان در برابر 
تفاهمنامه سازمان نظام پزش��كي و سازمان امور 

مالياتي براي نصب كارتخ��وان در مطب ها و مراكز 
پزشكي باشد؛ اينكه محدودكردن اين الزام و اجبار 
به داشتن كارتخوان براي قشر پزشك مي تواند به 
نوعي تبعيض را در اجراي قانون به ذهن متبادر كند. 
جالب اينجاست برخي مش��اغل ديگر هم چندان 
تمايلي به نصب كارتخوان و پايانه فروشگاهي ندارند 
يا در صورت داشتن كارتخوان آن را در جايي دور از 
دسترس مشتري قرار مي دهند و گاهي وقت ها در 
اس��تفاده از آن اكراه دارند. با وجود اين توجه به دو 
نكته در اين ميان ضروري به نظر مي رسد؛ نخست 
اينكه اغلب مش��اغل خدماتي و صنوف كارتخوان 
دارند و دوم درباره ماهيت متفاوت مش��اغلي نظير 

قصابي و نانوايي با سالمت است. 
 صرفاً جهت اطالع !

حاال در برابر اين اعتراضات سازمان نظام پزشكي در 
اطالعيه اي استفاده از كارتخوان را در راستاي تكريم 
و تسهيل حداكثري امور بيماران دانسته و در عين 
حال تأكيد كرده اس��ت: اعتراض خود را مكرراً به 
مصوبه بند »ي« تبصره 6 قانون بودجه سال 98 كه 
مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته، به دليل 
اعمال و ابالغ تبعيض آميز و وهن آلود الزام و شمول 
انحصاري قانون به جامعه پزش��كي اعالم كرده و از 
طريق نمايندگان محترم مجلس، شوراي نگهبان، 
مجاري قانوني و رسانه ها اعتراض خود را پيگيري 
خواهد كرد. در اي��ن اطالعيه اب��الغ اجرايي ماده 
قانوني فوق توسط سازمان امور را جهت انجام وظيفه 
اطالع رساني دانسته و تأكيد شده است: اين اطالعيه 
مفهوم حقوقي تفاهمنامه يا قرارداد و...  بر آن مترتب 
نيست.  معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي 
هم با تأكيد بر اينك��ه در اين تفاهمنامه به موضوع 
الزامي بودن اشاره اي نشده بلكه از پزشكان دعوت 
شده كارتخوان نصب كنند، تأكيد مي كند:»توجه 
داشته باشيم كه حس��اب تمام مردم ايران از سال 
97 طبق قانون به سامانه هاي سازمان امور مالياتي 
متصل است و حس��اب ها بررسي مي ش��ود و اين 

موضوع مختص پزشكان نيست.«

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 سيدمحمد حسيني نوشت: مسلمانان بزرگ ترين قرباني جنايات 
امريكا در يمن، فلسطين و ديگر نقاط جهان هستند، حال وزير خارجه 
امريكا عيد قرب��ان را به آنان تبريك مي گوي��د و در واقع نمك بر زخم 

مي پاشد! زهي بي شرمي و وقاحت!
-----------------------------------------------------

  يزدي با انتشار اين اسكرين شات از صفحه محسن هاشمي 
رفس�نجاني توئيت كرد: س��ال 69 عده اي از نهضت آزادي و ملي 
مذهبي ها به مرحوم هاش��مي نامه اي مي نويس��ند و از سياست هاي 
اقتصادي ايشون انتقاد مي كنند. ۲3نفر ايش��ان بازداشت مي شوند از 
جمله مرحوم عزت س��حابي، بنا بر نقل قول وقتي به هاشمي اعتراض 
مي شود چرا سحابي گرفتار شده؟ جواب مي  دهد: رويش زياد شده بود 

مي خواستيم رويش را كم كنيم.
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس و به نقل از خبرگزاري بريتانيايي 
ديلي ميرور نوشت: ممنوعيت دست دادن و بغل كردن جنس مخالف 

در ادارات انگلستان براي كاهش آمار آزار جنسي. 
-----------------------------------------------------

 علي عليزاده با انتشار اين عكس نوش�ت: جفري ايپستين به جرم 
قاچاق دختران كم سن براي استفاده جنس��ي زنداني بود. خيلي ها ازجمله 
ترامپ مظنون به رابطه با دختران ايپستين بودند. حاال مي گويند اين مخزن 
اسرار در انفرادي خودكشي كرده. بار ديگر كه امريكاپرستان از خودكشي سعيد 

امامي وكاوس امامي شبهه ساختند اين خبر را به صورتشان پرت كن. 
-----------------------------------------------------
 قلي پور توئيت كرد:  يكي از شاخص هاي  فساد خيريه ها هستند. 
بسياري از مفس��دان اقتصادي هم خيريه راه اندازي كرده اند. در حال 
حاضر 15 هزار خيريه در ايران وجود دارد كه گردش مالي آنها 4۰ هزار 
ميليارد تومان تخمين زده مي شود و تاكنون هيچ كدام هم صورت هاي 

مالي خود را منتشر نكرده اند، چرا؟
-----------------------------------------------------

 عادل بركم با انتش�ار اي�ن عكس توئيت ك�رد: ماليات تنبيه 
نيست! استاد سالح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني ماليات شركت هاي 
بزرگ تپسي و اس��نپ را »تنبيه كارآفرينان« مي داند! پيش از اين هم 
دكتر نمكي، وزير بهداش��ت در برابر ماليات پزش��كان، ماليات را ادب 
كردن دانسته بود! باعث تعجب نيس��ت كه چرا وزرا، صاحبان منافع و 

برگزيدگان اصناف ماليات را تنبيه مي دانند؟!
-----------------------------------------------------

 افشين با انتش�ار اين عكس نوش�ت: پل چمران به ولنجك به 
سرعت ساخته ش��د، ولي بيش از يك سال اس��ت كه به بهره برداري 
نرسيده اس��ت. چرا؟ چون فراموش ش��ده بود كه خروجي پل نياز به 

تعريض دارد!نمونه اي از مديريت شهري ما. 
-----------------------------------------------------

 سيد محمد با انتشاراين عكس نوش�ت: تو قطار بودم كه دوتا 
خانوم روبه رويي بي حجاب بودن و واقعاً آزارم ميدادن. موقع پياده شدن 
روي برگه يه جمله نوشتم، گذاشتم جلوشون و پياده شدم. سپاسگزارم 

از اينكه دو ساعت آزادي رو از چشمان من گرفتيد. 

رسانه روباه پير
 به دنبال پيرکردن ايران

بالفاصله بعد از انتش��ار بيانات رهبري به مناس��بت يك��م ذي الحجه، 
سالروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت زهرا )س( كه در ديدار جمعي 
از زوج هاي جوان در فروردين 1398 ايراد شده بود؛ بي بي سي فارسي 
با انتش��ار خبر و تحليل هاي متفاوت نس��بت به آن واكنش نشان داد. 
جمعيت ايران موضوعي است كه رهبري در سال هاي اخير و در همين 
جلسه چندين بار تذكر دادند و همچنين بارها توسط بي بي سي فارسي 
با تيترهايي همچون »ايران صد ميليوني: جا براي زندگي نيس��ت« يا 
»آيا بايد نگران پيرشدن جمعيت ايران بود؟« يا »سياست هاي جديد 

جمعيتي: مداخله حكومت« در صدر اخبارش قرار گرفته است. 
رهبر انقالب در ديدار فروردين س��ال 98 با زوج هاي جوان، به اهميت 
جمعيت و ضرورت افزايش جمعيت اش��اره مي كنند. مثالي از امريكا 
مي زنند كه در آنجا بعض��ي خانواده ها كه جمعيت زي��اد دارند، مورد 
تش��ويق قرار مي گيرند. اين موض��وع به مذاق دول��ت انگليس خوش 
نيامده  است و بي بي سي با تحريف سخنان اصل قضيه كاهش جمعيت 
را به حاشيه برده است. بي بي س��ي به جاي »بعضي« از »هر« استفاده 
كرده است تا نس��بتي دروغ به رهبر انقالب بدهد و ايشان را بي اطالع 
از آمارهاي جمعيتي نش��ان دهد. اولين بار نيس��ت كه سياست هاي 
جمعيتي و فرزندآوري در ايران مورد توجه رس��انه هاي خارجي قرار 
مي گيرد. از زماني كه مس��ئوالن متوجه فريب دشمن و خطر كاهش 
جمعيت شدند و تصميم بر تغيير سياست ها گرفتند، آنها جنگ رواني 
عليه سياست هاي جمعيتي را در رسانه هاي خود شروع كردند، اما خود 
كشورهاي غربي در رابطه با مسئله جمعيت چگونه رفتار كرده اند كه 

اين گونه به سياست هاي جمعيتي ايران مي تازند؟
جمعيت از مؤلفه هاي قدرت كشورهاست. دستيابي به علم و فناوري 
در گرو داشتن افراد متخصص است. هرچه جمعيت بيشتر باشد تعداد 
افراد متخصص بيشتر و سرعت حركت هم بيشتر مي شود. از اصلي ترين 
مؤلفه ها براي رسيدن كش��ورها به اهدافشان، نيروي متخصص جوان 
اس��ت. سياس��ت هاي جمعيتي در حفظ يا از دس��ت دادن اين مؤلفه  
قدرت اثرگذار است. به همين علت در طي اين سال ها ساير كشورها به 
خصوص اروپايي ها بيكار نبودند. در مقابل اجرايي نشدن سياست هاي 
افزايش فرزندآوري در ايران، كشورهاي اروپايي سياست هاي جمعيتي 
خود را به صورت حساب شده تنظيم كردند. آنها سياست هاي جمعيتي 

خودرا عاقالنه و حساب شده تنظيم كرده اند. 
به عنوان مثال انگليس مجموع��ه اي از مزاياي متنوع براي تس��هيل 
تشكيل خانواده و فرزندآوري دارد. اين مزايا شامل معافيت هاي مالياتي 
براي خانواده ها، كمك مالي براي نگه��داري فرزند، مرخصي همراه با 
حقوق براي زايمان، كمك هزينه بارداري، هديه مادرش��دن و كمك 
هزينه مسكن مي شود. دولت انگليس حتي به خانواده هايي كه بچه اي را 
به فرزندخواندگي قبول مي كنند كمك مالي مي كند. جالب است بدانيد 
كه توني بلر و ديويد كمرون چهار فرزند داش��تند و بوريس جانس��ون 
نخست وزير جديد انگلستان نيز هم چهار فرزند دارد. اينها فقط بخشي 

از سياست هاي جامع افزايش جمعيت دولت انگليس است. 
سياست هاي افزايش جمعيت در انگليس هزينه هاي زيادي براي دولت 
داشته اما آنها را پرداخت كرده اس��ت و اجازه نداده جمعيت كشورش 
كاهش پيدا كند. در س��ال ۲۰15 تعداد 59 هزار نفر هديه مادر شدن 
را دريافت كرده ان��د كه رقم اين هديه در كل ح��دود 3۰ ميليون پوند 
شده است. در همان س��ال دولت به 63هزار نفر كمك هزينه بارداري 
پرداخت كرده است كه مبلغ كل آن 443 ميليون پوند بوده است. دولت 
انگليس به خوبي مي داند اگر هزينه هاي افزايش جمعيت را پرداخت 
نكند چندين سال بعد كش��ورش با خطر بزرگ تر و پرهزينه تر پيري 

جمعيت روبه رو مي شود. 
چه اتفاق��ي افتاده، دولت انگلي��س مردمش را به فرزندآوري بيش��تر 
تشويق و سياس��ت هاي افزايش جمعيت را دنبال مي كند، ولي رسانه 
دولت انگليس، بي بي س��ي سياس��ت هاي جمعيتي اي��ران كه 5 هزار 
كيلومتر با آن فاصله دارد را هدف مي گيرد. در داخل كشور نيز به گفته  
نصراهلل پژمان فر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، جرياني با داده هاي 
اشتباه سعي در كم اهميت نش��ان دادن بحران جمعيت داشته اند. به 
نظر مي رسد رسانه هاي خارجي و بعضاً داخلي دامي حساب شده براي 
مسئوالن و مردم پهن كرده اند تا با وارونه جلوه دادن واقعيت محاسبات 
مس��ئوالن و مردم را بهم بريزند و خطر كاهش جمعيت را بي اهميت 

جلوه دهند. 
*پژوهشگر جمعيت

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

 مديرعامل س��ازمان بهش��ت زهرا)س( گفت: با هدف پاسخگويي 
آسان تر و سرعت عمل بيش��تر در ارائه خدمات، شماره تلفن 4 رقمي 

153۰ جهت تماس با ناوگان حمل متوفي، پيش بيني شده است. 
 رئيس دانشگاه فرهنگيان از تهيه طرحي براي افزايش سقف سني 
شركت كنندگان آزمون استخدامي آموزش و پرورش خبر داد و گفت: 
اين طرح در انتظار امضاي رئيس جمهور است. بر اساس اين طرح، سقف 
سني دارندگان مدرك كارداني3۰ سال، سقف سني دارندگان مدرك 
كارشناسي تا 35 سال، دارندگان مدرك كارشناسي ارشد تا 4۰ سال و 

دارندگان مدرك دكتري تا 45 سال خواهد بود. 
 مديرعامل سازمان بيمه س��المت ايران گفت: با پيگيري هاي انجام 
شده هفته گذشته چند حكم براي ش��ركت هاي متخلفي كه اقدام به 
ارس��ال پيامك هاي جعلي از سوي بيمه س��المت ايرانيان مي كردند، 

صادر شده است. 
 سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش از اس��تخدام 13 ه��زار معلم 

حق التدريس تا اول مهر در اين وزارتخانه خبر داد. 
 فوق تخصص گوارش و كبد با بيان اينكه هپاتيت C از طريق سوزن 
آلوده، تزريق موادمخدر و تزريق غيربهداشتي انتقال مي يابد، گفت:اين 
بيماري درمان دارد و بايد فرد داروهايي را به مدت س��ه تا ش��ش ماه 

مصرف كند. 
 معاون پرورش��ي و فرهنگي آموزش و پرورش از اجراي ۲۰ طرح و 

برنامه براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مدارس خبر داد. 
 مديركل برنامه ريزي و توس��عه اجتماعي جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان از تشكيل مجمع خيران ازدواج در برخي از استان هاي كشور 
خبر داد و گفت: خيران اين ح��وزه در زمينه برگزاري مراس��م، تهيه 
جهيزيه، خدمات ويژه ازدواج با تخفيف توسط اصناف به زوج هاي جوان 

فعاليت مي كنند. 
 مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با 
اشاره به اقدامات انجام شده به منظور ايمن سازي بازار تهران گفت: قرار 
است در ايستگاه هاي بازار موتور چهار چرخ مورد استفاده آتش نشانان 
قرار گيرد و تا سه ماه آينده اين تجهيزات مورد بهره برداري قرار خواهند 

گرفت. 
 مديرعامل شركت شهر سالم با اشاره به پايش سالمت هزار و 1۰۰ 
كودك كار در پايتخت گفت: وضعيت سالمت برخي از اين كودكان در 

حالت هشدار است و اين افراد نياز به والد درماني دارند. 
 مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان »مشكالت خانوادگي« و 
»ارتباطي« را مهم ترين مشكالت مطرح ش��ده با خط تلفني »صداي 
يارا« عنوان كرد و گفت: مهم ترين مشكالت خانوادگي مطرح شده با 54 
درصد مربوط به آگاهي از شيوه فرزندپروري، 13/۲درصد مشكالت تك 

فرزندي و 1۰ درصد نيز اختالف در شيوه تربيت بوده است. 

وارده
محمد حسن سلطاني*


