
حاشيه هاي طرح صيانت همچنان ادامه دارد و 
اين طرح هنوز نتوانسته افكار عمومي و حتي 
نگاه بس�ياري از كارشناس�ان عرصه رسانه را 
با خود همراه كند. جلس�ات بررسي اين طرح 
در پش�ت درهاي بس�ته و ش�فاف نبودن آن، 
به ابهامات موج�ود دامن مي زن�د؛ طرحي كه 
اگر چه ب�ه دنبال صيان�ت افراد به وي�ژه گروه 
ك�ودك و نوج�وان از محتواه�اي غير اخالقي 
در فضاي مج�ازي اس�ت، اما تبلي�غ و ترويج 
مكاتب ماترياليس�تي و مادي گ�را را فراموش 
و ب�ه ح�ال خ�ود ره�ا كرده اس�ت. در چنين 
شرايطي اگر چه نمي توان با اصل ضابطه مندي 
فضاي مج�ازي مخالف بود، ام�ا چگونگي اين 
ضواب�ط و اج�راي آنه�ا موضوع مهمي اس�ت 
كه اثر بخش�ي و قابلي�ت اجراي اي�ن طرح را 
تعيين مي كند. پلتفرم هاي داخلي ارائه ش�ده 
هر چند كاربران�ي را به خود جلب ك�رد، اما به 
لحاظ زيرس�اختي و خدماتي هنوز نتوانس�ته 
كاربران را ب�راي ك�وچ از پلتفرم هاي خارجي 
قانع كند. در چنين ش�رايطي آيا طرح صيانت 
از فضاي مجازي از منظر فني قابل اجراس�ت ؟ 
آيا اي�ن طرح از منظ�ر جامعه ش�ناختي مورد 
پذيرش مردم قرار خواهد گرفت؟ آسيب هاي 
اجرايي نش�دن اين طرح در ص�ورت تصويب 
و ع�دم اقب�ال اجتماع�ي چ�ه خواه�د بود؟
 ب�رای پاس�خ به اي�ن س�ؤاالت و ابهام�ات به 
س�راغ دكتر ص�ادق س�تاری فر، كارش�ناس 
مركز پژوهش های مجلس ش�ورای اس�المی 
رفتي�م و ب�ا وی ب�ه گفت وگ�و نشس�تيم.

فضای كل�ي جامعه نس�بت به طرح 
مثبت نيست و انتقادات زيادي را به 
طرح وارد مي دانند. يك�ي از اهداف 
بح�ث صيان�ت ح�ذف موضوع�ات 
نامناسب و فحشا از شبكه اجتماعي 
اينستاگرام است، اما تبليغ و ترويج 
بس�ياري از مكات�ب مادي گرايان�ه، 
فاشيسم و ماترياليس�م در اين بين 
ناديده گرفته شده اس�ت. از س�وي 
ديگر س�ؤال اين اس�ت آيا اين طرح 
چه ب�ه لح�اظ فن�ي و چه ب�ه لحاظ 
جامعه ش�ناختي قابليت اجرا دارد و 
اگر مردم زير بار اجراي آن نروند، آيا 
اثر نامطلوب اجرا نش�دن و دور زدن 

اين قانون بيشتر نخواهد بود؟
اين طرح بيش��تر ب��راي حماي��ت از كارب��ران و 
خدم��ات پايه كارب��ردي يعن��ي پلتفرم هايي كه 
به كاربران خدمات��ي را ارائه و ش��رايط و ضوابط 
فعاليت را پيش بيني مي كند و طرح اصاًل هدفش 
خارج و مسدود كردن پلتفرم هاي كاربردي مانند 
اينستاگرام نيس��ت و چه بس��ا اگر اين پلتفرم ها 
بتوانند در بستر قانوني فعاليت كنند، حمايت هايي 
را هم از آنها داشته باش��د. منه��اي تبليغ و ترويج 
موارد نامناس��ب، اينس��تاگرام يك پلتفرم مؤثر 
اس��ت كه هزاران كاربر از طري��ق آن امرار معاش 
مي كنند. بنابراين فضايي دوگانه در اين خصوص 
وجود دارد و دسترس��ي ها آزاد است. هم كودكي 
كه در حال حاضر از آموزش هاي مجازي استفاده 
مي كند، مي تواند به محتواي نامناسب موجود در 
اينستاگرام دسترسي داشته باشد و براي كودك و 
نوجوان ما محيط مناسب، امن و سالمي نيست و 
هم فعال بازاري كه حقيقتاً از آن استفاده اقتصادي 
دارد و در حوزه بازاريابي و تبليغات كاال و خدماتش 
نان آوري مي كند، در اين بس��تر فعالي��ت دارند. 
بنابراين در طرح به جد اش��اره ش��ده كه محيط 
كودك و نوجوان ما بايد محيط امن، سالم، ارزان و 

صيانت شده اي باشد. 
تجربه ساير كشورها در زمينه صيانت 
از كودكان در فض�اي مجازي چطور 

است؟
 ما شايد در اين زمينه نسبت به كشورهاي پيشرفته 
بسيار عقب هس��تيم. اتحاديه اروپا س��ال ها اين 
مس��ئله را تصوي��ب و اجرايي كرده اس��ت و تمام 
كشورهاي پيش��رفته دنيا در حوزه هاي آي تي و 
فناوري ضوابطي را در خصوص دسترسي كودك و 
نوجوان پيش بيني و اجرايي كرده اند، اما ما متأسفانه 
هيچ گونه ضوابط��ي را براي دسترس��ي كودك و 
نوجوانمان پيش بيني نكرده اي��م. به خصوص در 
شرايط كنوني كه بيش از 10 ميليون كودك ما به 
فضاي مجازي دسترسي دارند و ما هيچ سياستي 
درباره اب��زار و محتواي دسترس��ي و پلتفرم هاي 
موجود نداري��م. اين طرح نمي گوي��د پلتفرمي از 
دسترس��ي خارج ش��ود، بلكه مي گويد كودك و 
نوجوان من يك حقوقي دارد كه اين حقوق نبايد 
ناديده گرفته شود. حتي براي فعاالن كسب و كار 

هم همينطور. 
اي�ن ح�ق و حق�وق ك�ه مي گوييد 

چيست؟
مثاًل اگر اينستاگرام يكباره تمام آي دي ها و  آي پي 
كارب��ران ايراني را بس��ت در اين ص��ورت فعاالن 
اقتصادي ما قرار است روي كدام بستري فعاليت 
و تبليغ كنند؟ اين امكان وجود دارد و نمي توانيم 
نسبت به آن بي توجه باش��يم. بايد امكان انتخاب 
براي كاربر وجود داش��ته باش��د و فضا به نحوي 
نباش��د كه يك پلتفرم از اين انحصار سوء استفاده 
كند و با انتشار محتواهاي نامناسب فرهنگ يك 
كش��ور را تحت تأثير قرار دهد. ما نمي توانيم انكار 
كنيم كه فضاي مجازي يك��ي از ابزارهاي تهاجم 

و نفوذ فرهنگي اس��ت كه رها ش��ده و بي ضابطه 
هستند، اما از س��وي ديگر فرصت هايي هم ايجاد 
كرده اند. به خصوص براي افرادي كه در حوزه هاي 
سرگرمي و بازاريابي فعاليت مي كنند و نمي توان 
به آن هم بي تفاوت بود. ضلع سومي كه بايد ديده 
شود، اين است كه برخي از اين شبكه ها شبكه هاي 
بين المللي هس��تند و ما مي توانيم از اين فرصت 
اس��تفاده كنيم و به عنوان يك كنشگر فعال پيام 
فرهنگي اجتماعي و سياسي خودمان را به گوش 
دنيا برسانيم و گاهی مي بينيد پيام هاي ما به مذاق 
آنها خوش نمي آيد. همانطور كه ديديد بس��ياري 
از صفحاتي كه در زمان شهادت سردار سليماني 
پيام مي گذاشتند از دسترس خارج شد. زيرا آنها بر 
نمي تابند كه ما از اين ابزار و سيستم براي رساندن 
پيام خودمان به گوش جهانيان اس��تفاده كنيم. 
البته طرح فعاًل در حد يك پيش نويس است و ما 
نمي دانيم مواجهه نمايندگان مجلس با آن چگونه 
خواهد بود، اما در آن پيش بيني شده پلتفرم هاي 
اثرگذار كه داراي كاربران زياد هس��تند، مادامي 
كه جايگزيني برايشان تعريف نشود، از دسترس 
خارج نش��وند. جايگزين هم بايد به گونه اي باشد 
كه در درجه نخست زيرساخت فني الزم را داشته 
باشد و تعداد قابل توجهي از كاربران در شبكه هاي 
پيش بينی شده به عنوان جايگزين حضور داشته 
باشند و انتخاب كنند و مردم بتوانند آزادانه از بين 
پلتفرم هاي موجود مثالً توئيتر، اينستاگرام و تلگرام 

انتخاب كنند. 
يعني در اين طرح قرار اس�ت توئيتر 

رفع فيلتر بشود؟
بله به موجب اين طرح ام��كان رفع فليتر توئيتر و 

تلگرام هم وجود دارد. 
چگونه؟

قباًل در سياس��ت هايي كه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي تصويب و آقاي روحاني ابالغ كرده بود هر 
پلتفرم خارجي كه مي خواهد در كش��ور فعاليت 
كند بايد در كش��ور دفتر حقوقي داشته باش��د و 
اين چيز جديدي نيست كه بخواهد در اين طرح 

آمده باشد. 
خيلي بعيد است كشورهايي كه ما را 
تحريم كرده اند و ب�ا ما ارتباط خوبي 
ندارند براي تأس�يس دفتر و گرفتن 
مجوز در ايران  اقدام كنند، همچنان 

كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است؟
بله ما هم در اين طرح گفته اي��م امكان اينكه آنها 
در كشور ما دفتر حقوقي داشته باشند، خيلي كم 
است، اما مي توانند يك نماينده معرفي كنند. اين 
نماينده مي تواند يك شخص ايراني يا غير ايراني، 
سفارتخانه، يك ش��ركت يا فردي حقيقي باشد و 
در اين طرح اين مسئله پيش بيني شده تا فعاليت 

پلتفرم هاي خارجي تسهيل شود. 
آقاي آذري جهرم�ي   به عنوان وزير 
ارتباط�ات دولت دوازدهم ش�خصًا 
به ديدار پاول دورف رف�ت و با مدير 
تلگرام ب�ه مذاكره نشس�ت،  اما اين 
مذاكره منتج به اين نتيجه كه تلگرام 
بخواهد فعاليت قانوني در كش�ور ما 
داشته باشد و دفتر حقوقي تأسيس 
كند، نش�د؛ حاال چطور ممكن است 
بتوانيم آنها را به معرفي نماينده قانع 

كنيم؟!
اتفاقاً اگر شما سوابق را ببينيد، در آن دوره تلگرام 
پلتفرم مورد اقبال م��ردم نبود و ما به جهت اينكه 
وايبر را حذف كنيم با تلگرام مذاكره كرديم. تلگرام 
قواعد و ضوابط ما را پذيرفت و در كشور ما فعاليت 
كرد، اما وقتي م��ا يك بازار انحص��اري در اختيار 
تلگرام قرار داديم اين پلتف��رم زير توافقاتي زد كه 

با هم بسته بوديم. 

يعني فعالي�ت تلگ�رام در آن دوره 
مجوز داشت ؟!

نمي توانم بگويم مجوز داش��ت، اما توافقاتي بين 
نمايندگان وزارت ارتباطات وقت با تلگرام حاصل 
ش��د و حتي يك جاهايي ما براي تلگ��رام تبليغ 
مي كرديم و كاربرانمان را خيل��ي نظام مند به آن 

سمت هدايت كرديم. 
من با شما موافق نيس�تم ! همانطور 
كه اش�اره داش�تيد در طرح صيانت 
از فض�اي مجازي بح�ث جايگزيني 
پلتفرم داخلي با پلتفرم هاي خارجي 
آمده است، در حالي كه تجربه قبلي 
ما در كوچ كاربران از وايبر به تلگرام 
نش�ان مي دهد پلتفرمي ك�ه بتواند 
خدمات بهت�ري ارائه دهد بدون نياز 
به تبليغ يا تالش خاصي خود به خود 
كارب�ران را به خود جل�ب مي كند و 
برعك�س. بنابراين اگ�ر پلتفرم هاي 
داخلي بتوانن�د خدمات بهتري ارائه 
دهند اين كوچ به خودي خود اتفاق 

خواهد افتاد!
ما چرايي عدم اقبال م��ردم به پلتفرم هاي داخلي 
را بررسي كرديم. مردم مي گويند اوالً زير ساخت 
فني شبكه هاي داخلي مناسب نيست و دوم اينكه 
مي گويند امنيت نداريم و شنود مي شويم. در طرح 
صيانت هر دوي اين نگراني ها پوشش داده شده تا 
هم مردم شنود نشوند و امنيت داشته باشند و هم 
آزادي هاي مشروع در اصل 22 و 23 قانون اساسي 
به رسميت شناخته شده اس��ت. بنابراين با تأكيد 
بر منع شنود، مردم احس��اس كنند مي توانند در 
شبكه هاي داخلي مي شود فعاليت هاي فراغتي و 
شغلي خودشان را رعايت كنند و اين از نقاط قوت 
طرح است. سرعت، محيط ابري، حجم بارگذاري 
داده ها و امكان ارتباطات اجتماعي گس��ترده هم 
از جمله مس��ائلي اس��ت كه در حوزه زيرساخت 
فني مطرح اس��ت. مثاًل ما نتوانسته ايم شبكه اي 
با ارتباط��ات گس��ترده اجتماعي مانن��د توئيتر 
ايجاد كنيم. م��ردم مي خواهند فعاليت اجتماعي 
داشته باشند. در اين طرح حمايت هاي الزم براي 
گسترش زيرساخت هاي فني شبكه هاي داخلي 
پيش بيني ش��ده همچنين در اين محيط حريم 
خصوصي مردم رعايت ش��ود و داده هاي آنان در 
اختيار ديگري قرار داده نشود و از آن سوء استفاده 
نشود و اين مس��ئله جرم انگاري ش��ده و جرمش 

حبس است و اين از نقاط قوت طرح است.  
يكي از مهم ترين ابهامات طرح، ماده 
28 اس�ت. در اي�ن ماده گفته ش�ده 
پلتف�رم خارجي بايد مج�وز بگيرد و 
اگر مجوز نگرفت دولت بايد ظرف يك 
سال جايگزين بياورد، اما اگر بعد از يك 
سال نسبت به جايگزين اقدام نشود، 
تكليف روشن نيست و معلوم نيست 
مثاًل اگر شبكه اجتماعي اينستاگرام 
ظرف يك س�ال مجوز نگرف�ت، قرار 
است بسته ش�ود و مردم مجبورند به 
شبكه جايگزين معرفي شده از سوي 
دولت بروند و اگر نخواهند اين امر را 

بپذيرند چه اتفاقي خواهد افتاد؟

بله، اين يكي از نقاط ابهام آميز اين طرح اس��ت و 
بايد رفع ابهام ش��ود، به نحوي كه هم شبكه هاي 
خارجي موجود در كش��ور فعالي��ت كنند و هم با 
ايجاد يك محيط رقابتي س��الم بين ش��بكه هاي 
داخلي و خارجي، مردم بتوانند خودشان انتخاب 
كنند. كسي مجبور به ترك شبكه اي نشود و شبكه 
خارجي مسدود نشود يا حتي محدوديت به نحوي 
نباشد كه مردم نتوانند فعاليت كنند و در بازاريابي 
و كسب و كارش��ان خللي ايجاد ش��ود. قرار است 
پيش بيني هاي الزم براي رفع اين ابهام ماده 28در 
اختيار كميس��يون قرار گيرد؛ چراكه بس��ياري از 
كاربران نسبت به اين موضوع كه جايگزيني يعني 
چه و آيا قرار اس��ت ش��بكه هاي خارجي مسدود 
ش��وند، ابهام دارند. البته قرار نيس��ت شبكه هاي 
خارجي مسدود شوند و بناس��ت تا فضا به نحوي 
مديريت شود كه فعاليت اين شبكه ها در فضايي 
رقابتي ادامه داشته باش��د و مردم از خدمات آنها 

استفاده كنند. 
از نگاه ش�ما ب�ه عنوان كارش�ناس 
اين ح�وزه ط�رح صيان�ت از فضاي 
مجازي از نظر فني و همچنين از نظر 
جامعه شناختي چقدر قابليت اجرايي 

شدن و پذيرش اجتماعي دارد؟
اين طرح خ��وب تبيين نش��د. االن م��ردم همان 
نقدهايي را ب��ه طرح اع��الم وصول ش��ده مطرح 
مي كنند كه ما س��ابقاً به طرح اوليه داشتيم. مردم 
با طرحي مواجه شدند كه تغيير كرده و حق داشتند 
نسبت به آن موضع گيري داشته باشند. در حالي كه 
طرح جديد نقاط قوت زيادي دارد و البته همين حاال 
هم ضعف هايي دارد كه در كميسيون رفع و اصالح 
خواهد ش��د و ابهام زدايي صورت خواهد گرفت. با 
رفع اين نقاط ضعف امكان اجرايي شدن طرح هم 
فراهم خواهد شد. همچنين اگر نقاط قوت طرح به 
خوبي تبيين ش��ود و مردم بدانند چه مزيت هايي 
دارد و صادقانه با مردم صحبت ش��ود و مردم آگاه 
ش��وند، قطعاً اقب��ال اجتماعي ب��راي اجراي طرح 
ش��كل خواهد گرفت. اهداف بايد به صورت شفاف 
در طرح ديده شود تا مردم اس��تقبال كنند. مردم 
بايد خاطرشان جمع شود كه حريم خصوصي شان 
رعايت مي شود، دسترس��ي هايی كه دارند محدود 
نمي ش��ود، كودكش��ان در محيطي مناسب و امن 
فعاليت مي كند و محتوايي كه به فرزندانشان عرضه 
مي شود، امن و صيانت شده است. اينها نگراني هاي 
مردم است و بايد اين نگراني ها در اين طرح به نحوي 
پوشش داده شود كه كاماًل شفاف و قابل رصد باشد 

در اين صورت مردم استقبال خواهندكرد. 
از نظر فني چطور؟ همانطور كه بحث 
شد ممكن است بعد از يك سال دولت 
نتواند ش�بكه جايگزيني را معرفي 
كند و يا م�ردم به آن اقبال نداش�ته 
باش�ند. در اين ص�ورت تكليف چه 

خواهد بود؟
به لحاظ فني االن شركت هاي دانش بنيان داخلي 
و حتي برخي ازپلتفرم ها ي خارجي در كشورهاي 
همسايه امكان حضور و فعاليت را دارند و نمي توانيم 
بگوييم از منظر فني اين طرح امكان اجرايي شدن 
ندارد. ش��ايد اگر چند س��ال پيش از رجيستري 
صحبت مي ش��د مي گفتند امكان ن��دارد اجرايي 
شود، اما حاال سرعت تغييرات و تحوالت در حوزه 
فضاي مجازي و فناوري اطالعات به نحوي است 
كه مي شود زيرس��اخت هاي فني مورد نياز مردم 
را هم از طريق تقويت شبكه هاي داخلي و بومي و 
هم نظام مند كردن شبكه هاي خارجي تأمين كرد 
و دسترسي هاي موجود براي آينده نه فقط محدود 
نخواهد شد، بلكه بس��ط اين فعاليت ها براي رفع 

نيازهاي مردم بهتر خواهد شد. 
در ص�ورت ع�دم اقب�ال م�ردم به 
جايگزين هاي معرفي ش�ده و تالش 
ب�راي دور زدن قوانين بي�رون آمده 
از دل اي�ن طرح چيزي ش�بيه عدم 
اج�راي قانون ممنوعي�ت ماهواره و 
نصب ديش در پشت بام اغلب خانه ها 
در اين طرح هم آيا نتيجه معكوسي 

نخواهيم گرفت؟
يك وق��ت قوانين ما س��لبي و يك وق��ت ايجابي، 
گاهي حمايتي و گاهي نظارتي هستند و بستگي 
دارد قانون ما چه باشند. اين قانون مي گويد حريم 
خصوصي مردم ما حفظ شود و ش��نود نشود. اين 
قانون ايجابي است و قرار نيست محدوديتي براي 
فعاليت مردم ايجاد كند. اين قانون به جاي آنكه براي 
مردم جرم انگاري كند براي دولت و دس��تگاه هاي 
دولتي جرم انگاري مي كند و بايد ها و نبايدهايش 
براي دستگاه هاي حاكميتي و دولتي است و براي 
مردم حق آزادي و انتخاب قائل شده است. هر قدر 
فضا رقابتي شود و بتواند در راستاي تأمين منافع و 
نيازهاي كاربر باشد، قطعاً با اقبال مواجه مي شود. 
در قانون ماهواره يا قانون جرائم رايانه اي مجازات ها 
متوجه كاربر و شخص استفاده كننده و مردم بود، 
اما اينجا متوجه مسئول است. اين مسئول كيست؟ 
صاحب پلتفرم، صاحب اپراتور و متولي امر وزارتخانه 
است و براي آنها جرم انگاري شده است. پلتفرم در 
مقابل ارائ��ه خدمات به مردم، صاح��ب اپراتور در 
مقابل خدمات ب��ه پلتفرم و دول��ت در مقابل ارائه 
خدمات به اپراتور مسئول است و اين نظام سلسله 
مراتبي مسئوليت را براي ارائه خدمات بهتر به كاربر 
تعريف مي كند، اما چون ابعاد اين قانون فني است 
بايد قانون شفاف اينها را تبيين و تفسير كند تا مردم 

با آن همراهي كنند. 
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سایه روشن های طرح صیانت
گفت وگوي »جوان« با صادق ستاری فر از طراحان طرح صيانت 

 علي عبداهلل پور، مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران، درباره 
آمار مسافران مترو همزمان با لغو دوركاري ها اظهار داشت: همزمان با 
لغو دوركاري ها در تهران آمار مسافران مترو به طور ميانگين ۷ تا 10 

درصد بيشتر شده است. 
 رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه 
هر روز به طور ميانگين 31 كالس درس با زيربناي ۴هزارو200 مترمربع 
در سطح كشور احداث، تجهيز و تحويل شده است، گفت: ميزان مدارس 
نيازمند تخريب و بازسازي يا مقاوم سازي از 30 به 19/5 درصد رسيده و 

تا 10/5 درصد كاهش داشته است. 
 س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اعالم كرد: به منظور تهيه 
تك جلدي كتب درسي، افراد مي توانند از طريق مراجعه به بخش تك 
جلدي سامانه irtextbook. ir  اقدام به سفارش كتاب درسي دوره هاي 
تحصيلي ابتدايي، دوره هاي اول و دوم متوس��طه نظري و كتاب هاي 

عمومي فني و حرفه اي و كاردانش كنند. 
 رئيس كميسيون محيط زيس��ت و خدمات شهري شوراي اسالمي 
شهر تهران بيان كرد: س��اخت هشت مجموعه ايس��تگاه مياني براي 
پردازش و بازيافت زباله را در دستور كار داريم كه كارهاي كارشناسي 

چهار ايستگاه انجام شده است. 

حسین سروقامت

كاهش نیم میلیوني تولد در 5 سال
در فاصله س�ال هاي 94 تا 99 ميزان تولد هر سال كاهشي بوده و 
در سال 99 نس�بت به س�ال 94 نزديك به 570 هزار تولد در سال 
كاهش پيدا كرده است. خوشبختانه با طرح هايي همچون گسترش 
مس�كن ملي و حمايت از زوج هاي جوان، دولت سيزدهم حمايت 
از فرزن�دآوري را در دس�تور كار ق�رار داده چ�ون در حال حاضر 
تمام ش�اخص هاي جمعيتي ايران در وضعيت هش�دار قرار دارد. 
هم اكنون نرخ ميانگين تعداد فرزندان به ازاي يك زن در ايران به حدود 
1/6 رسيده است. اين عدد پايين ترين نرخ باروري را در تمام منطقه غرب 
آسياست. عالوه بر اين موضوع، كاهش سرعت نرخ زاد و ولد هم در 30 
سال اخير به نام ايران ثبت شده و اين در حالي  است كه در 35 سال قبل 

و در اوج جنگ، نرخ باروري در ايران 6/5 فرزند به ازاي هر زن بود. 
بر اساس تعريف سازمان ملل 60 تا ۷5 س��ال را سالمند جوان، ۷5 تا 
90 سال را سالمند و بيش از 90 سال را كهنسال مي نامند. اكنون تمام 
كشورهاي جهان به سمت سالخوردگي حركت مي كنند و در اين زمينه 
از هم سبقت مي گيرند، اما ايران بدون دستيابي به رشد اقتصادي باال 
و بدون بهره  من��دي حداكثري از نيروي جوان، وارد فاز س��الخوردگي 

جمعيت مي شود. 
اگر سرعت حركت كش��ور به سمت س��الخوردگي كاهش پيدا نكند 
تا 30 س��ال آينده ركورد جديدي را در سرعت سالخوردگي جمعيت 
ثبت خواهيم كرد. اين در حالي است كه اكثر كشورهايي كه اكنون در 
وضعيت فوق سالمندي قرار گرفته اند، مرحله جواني تا سالخوردگي را 

در يك دوره زماني بيش از 100 سال طي كرده اند. 
 در همين راستا روز گذش��ته دبير مركز مطالعات راهبردي جمعيت 
كشور با بيان اينكه در حال حاضر تمام شاخص هاي جمعيتي ايران در 
وضعيت هشدار قرار گرفته اند، گفت: در حالي كه در سال 139۴ يك 
ميليون و 5۷0 هزار تولد ثبت شد، اين ميزان مواليد ساالنه كاهش پيدا 
كرد و هر سال ميزان روند كاهشي هم بيشتر شد تا جايي كه در سال 
1399 تعداد مواليد به حدود يك ميليون تولد رسيد؛ يعني در يك دوره 

پنج ساله بيش از 550 هزار تولد را از دست داديم. 
صالح قاسمي افزود: پيش بيني مي شود كه روند كاهش تعداد تولدها 
همچنان ادامه داشته باشد و با توجه به خروج بانوان دهه 60 از سنين 
باروري و با توجه به ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد ايران و البته تغيير 
نگرش ها و س��بك زندگي خانواده ايران��ي، اين روند تع��داد تولد در 

خانواده ها همچنان ادامه پيدا كند. 
وي ادامه داد: از س��وي ديگ��ر با افزاي��ش س��المندي، صندوق هاي 
بازنشس��تگي مانند تأمين اجتماع��ي در معرض ورشكس��تگي قرار 
مي گيرند؛ اين نهادها امروز بدهكارترين نهادها هس��تند و به نظر بايد 
ورشكستگي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي را به 
دنبال افزايش س��المندي پيش بيني كنيم. با افزايش سالمندي، بايد 
سنوات كار و سن بازنشستگي افزايش پيدا كند و به ۷0 سال برسد. بايد 
مردم ماليات بيشتري بدهند، بيمه بيشتري پرداخت كنند، زيرا در حال 
حاضر هر هفت نفري كه در سن كار و فعاليت هستند با پرداخت بيمه 
و ماليات يك سالمند را مديريت و تأمين مالي مي كنند، اما تا سه دهه 
آينده هر سه نفر بايد هزينه هاي يك سالمند را پرداخت كنند و فشار 

زيادي روي طبقات اجتماعي و سازمان هاي حمايتگر خواهد آمد. 
خوشبختانه دولت سيزدهم كار خود را با برنامه هاي مختلفي در حمايت 
از خانواده ها آغاز كرد. دولت جديد تالش كرده درك واقع بينانه اي از 
دنياي جوانان و فهم درستي از خواست ها و نياز هاي آنان داشته باشد. 

گزارش هاي رس��مي هم از كاهش ازدواج در 10 سال گذشته حكايت 
دارد، به همين دليل شناسايي و رفع مشكالت ازدواج و ساخت ۴ ميليون 

مسكن براي قشر آسيب پذير از برنامه هاي مهم دولت است. 

مي گويند قديمي ترين كاريكاتور ايران است؛ خدا مي داند!
مي گويند 116 سال پيش در روزنامه »ادب« چاپ شده است...

باز هم خدا مي داند!
مقايس�ه روش�ن »هيئت ترقي اه�ل اروپا« و »هيئ�ت تنزل 
مردم آس�يا« كه در قالب دو نردبان چوبي به تصوير كش�يده 

شده است. 
نردبان س�مت راست نماد جامعه غربي اس�ت. روي پلكان آن 
سه نفر عاشقانه در حال كمك به يكديگرند تا از نردبان ترقي 

باال بروند. 
نردبان سمت چپ نماد مردم آسيا – شما بخوانيد ملت ايران- 
است. روي پلكان نردبان، سه نفر ايستاده اند. نفر بااليي پاي بر 
سر وسطي مي كوبد كه س�قوط كند. نفر پاييني نيز پاي وي را 

محكم گرفته كه باال نرود. 
يكي پا كوبيده و ديگري پا مي كشد!

تصوي�ري كه از 116 س�ال پي�ش تا همي�ن ح�اال در اذهان ما 
ايرانيان رسوب كرده است؛ از شما مي پرسم، اين تصوير واقعي 

ماست؟!

428

واكنش رئيس قضا به پرونده »سرقت بادام هندي«
مردم در همه زمینه ها

 از ما انتظار عدالت دارند
خب�ر محكومي�ت كيف�ري ف�ردي ب�ه 10 م�اه حب�س و 40 
ضرب�ه ش�الق ب�ه اته�ام س�رقت س�ه بس�ته ب�ادام هن�دي، 
رئي�س ق�وه قضائي�ه گف�ت: ام�روز م�ردم در هم�ه زمينه ها از 
ما انتظ�ار عدال�ت دارند، ن�ه فقط عدال�ت در صدور ي�ك حكم. 
در پي انتش��ار خبر محكوميت كيفري فردي ب��ه 10 ماه حبس و ۴0 
ضربه ش��الق به اتهام سرقت سه بس��ته بادام هندي، حجت االسالم و 
المسلمين محسني اژه اي در جلس��ه صبح روز شوراي عالي قضايي با 
تأكيد بر وظيفه حكومت در اجراي عدالت اظهار كرد: »امروز مردم عزيز 
ما در همه زمينه ها از ما انتظار عدال��ت دارند، نه فقط عدالت در صدور 
يك حكم؛ امروز نيازمند هستيم كه در همه بخش ها و همه زمينه ها به 
عدالت رفتار كنيم.«  همچنين مركز رس��انه قوه قضائيه در واكنش به 
حكم صادره در پرونده سرقت بادام هندي، طي اطالعيه اي اعالم كرد: 
براي بررسي حكم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندي و 
موضوع عدم تناسب مجازات تعيين شده با جرم رخ داده، هيئت ويژه اي 
در دادگستري استان قم تشكيل شده اس��ت.  در اين اطالعيه با تأكيد 
بر اصل تناسب بين جرم و مجازات آمده است: با توجه به لزوم تناسب 
بين جرم و مج��ازات و ابعاد حقوقي اين پرون��ده هيئت مذكور تالش 
خواهد كرد تا از تمام ظرفيت هاي قانوني براي تقليل مجازات و كمك 
به محكوم اين پرونده استفاده شود.  اين اطالعيه مي افزايد: با توجه به 
ابعاد مختلف پرونده و اينكه فرد مذكور در سال 98 نيز به جرم سرقت، 
محكوميت يك س��ال حبس را داشته كه به واس��طه بازگرداندن مال 
سرقتي اجراي حكم او تعليق گرديده، هيئتي ويژه مأمور شده موضوع 

را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار دهد. 

علیرضا سزاوار

آمار تزريق واكسن در تهران از 14/5 دوز فراتر رفت

22 شهر كشور در وضعیت قرمز كرونایی
تاكن�ون ح�دود 51 ميلي�ون نف�ر دوز اول  و حداق�ل 30 ميليون 
نف�ر ه�م دوز دوم واكس�ن كرون�ا را تزري�ق كرده ان�د و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور از 81 ميليون دوز گذشته است. 
در طول 2۴ س��اعت منتهي به دوش��نبه، 1۴0 بيمار كوويد 19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به 125 هزار 
و 363نفر رسيد.  ميزان واكسيناسيون در تهران هم نشان مي دهد از 
جمعيت 12 ميليون و 1۴9 هزار نفري كه جامعه هدف باالي 12 سال 
را تشكيل مي دهد، حدود 9 ميليون نفر دوز اول و 5 ميليون نفر نيز هر 
دو دوز را دريافت كرده اند.  همچنين در شبانه روز منتهي به دوشنبه، 
953 هزار و 98۴ دوز واكسن كرونا در كشور تزريق شد. در حال حاضر 
22 شهر كشور در وضعيت قرمز، 128 شهر در وضعيت نارنجي، 215 

شهر در وضعيت زرد و 83 شهر در وضعيت آبي قرار دارند. 
از روز دوم تا ديروز 3 آبان هم بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۷هزار و 516 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايي شد كه 

يك هزار و 1۷1 نفر از آنها بستري شدند. 
خوشبختانه تاكنون 5 ميليون ۴29 هزار و 982 نفر از بيماران هم بهبود 

يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
ديروز در جلسه ستاد كروناي استان تهران هم آمار آخرين وضعيت اين 
بيماري در استان تهران ارائه شد. بر اين اساس در دهه سوم مهرماه و 
در مقايسه با دهه دوم همين ماه تعداد ميانگين بيماران سرپايي كرونا 
از 8هزارو1۴3 نفر به 6هزارو9۴5 نفر در روز، ميانگين تعداد بس��تري 
بخش عادي از 622 نفر به ۴88 نفر در روز، ميانگين تعداد بستري در 
بخش ويژه از 1۷2 نفر به 156 نفر در روز و ميانگين تعداد فوتي ها از 88 
نفر به ۷3 نفر در روز كاهش يافته است.  در شهرستان هاي استان تهران 
كمترين مراجعه به مراكز درماني در زمينه بيماري كرونا در هفته چهارم 
مهرماه به ترتيب مربوط به فيروزكوه و دماوند و بيشترين مراجعه مربوط 

به شهريار و بهارستان است. 

زهرا چيذري 
  گفت وگو

با اقدامات بسيج و خيرين 

تمامي ایتام كمیته امداد 
داراي حامي شدند 

 ب�ا اقدام�ات ص�ورت گرفت�ه از س�وي كميت�ه ام�داد ، بس�يج 
و برخ�ي دس�تگاه ها  ، تع�داد حامي�ان ايت�ام از 721 ه�زار 
نفر به ي�ك ميلي�ون و 111 ه�زار و 790 نفر رس�يده ك�ه اين نرخ 
ب�ا رش�د 54 درص�دي هم�راه بوده اس�ت و ب�ه گفت�ه رئي�س 
كميت�ه ام�داد در اي�ن نه�اد يتيم ب�دون حام�ي وجود ن�دارد. 
سيد مرتضي بختياري، رئيس كميته امداد در حاشيه همايش ملي ايران 
مهربان اظهار كرد: سال گذشته با اقداماتي كه صورت گرفت و بر اساس 
تفاهمنامه اي كه با سازمان بسيج به امضا رسيد، وعده اي به اهالي رسانه 
داده شد و آن وعده جشن پايان وجود يتيم بدون حامي در سالجاري 

بود كه خوشبختانه اين جشن امروز محقق شد. 
وي با بيان اينكه با برگزاري جشن پويش ايران مهربان از اين پس يتيم 
بدون حامي در مجموعه امداد نداريم، گفت: اين البته آغاز كار است و به 
اين معنا كه هر چه حامي بيشتر داشته باشيم رسيدگي به امور ايتام نيز 
بهتر است و ما ايتامي را داريم كه بيش از 10 حامي و بيش از آن دارند و 
پرداختي به آنها قابل توجه است.  رئيس كميته امداد با اشاره به حمايت 
كميته ام��داد از ۷30 هزار دانش آموز و 55 هزار دانش��جو و همچنين 
6 هزار نخبه توس��ط امداد گفت: تعدادي از اين افراد يتيم هستند كه 

حمايت هاي خوبي از آنها انجام مي شود. 
بختياري به ورود پش��ت نوبتي ها به چرخه حمايتي امداد اشاره كرد و 
گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و تورم تعداد مراجعات به كميته امداد 
نيز افزايش يافته است و در تالش هستيم در يك بازه زماني كوتاه حتي 
به صورت موقت از اين خانواده ها حمايت كنيم و اين كار در قالب تبصره 
1۴ انجام بش��ود. همچنين ممكن اس��ت افراد جديدي تحت پوشش 
قرار بگيرند. عالوه بر اينكه پرونده همه پش��ت نوبتي ها بررسي شده و 

مستمري پرداختي و حمايت از آنها، از آبان ماه صورت مي گيرد. 
همچنين معاون توسعه مش��اركت هاي مردمي كميته امداد با اشاره به 
متوسط سرانه كمك پرداختي به ايتام گفت: قبل از پويش ايران مهربان 
س��رانه كمك پرداختي به ايتام 399 هزار تومان بود كه بعد از پويش به 
613 هزار تومان افزايش يافت كه با رشد 5۴ درصدي همراه بوده است.  
عس��گريان افزود: تعداد حاميان از ۷21 هزار نفر به يك ميليون و 111 
هزار و ۷90 نفر رسيده كه اين نرخ با رشد 5۴ درصدي همراه بوده است. 
 همچنين سردار زهرايي، رئيس بسيج سازندگي در همايش ملي ايران 
مهربان با بيان اينكه در ي��ك كار بي نظير كميته ام��داد به دنبال اين 
بود ايتام در از رفاهي با س��طحي متوسط و رو به عالي برخوردار شوند، 
كاري كه همت همه نهادها و دس��تگاه هاي اجرايي و به ويژه خيران را 
مي طلبيد، گفت: شاهديم با تصاعدي هندسي همه خيرين و مردم به 
اين پويش بزرگ پيوستند. مردم در تنگناي معيشتي و اقتصادي ثابت 
كردند در كنار يكديگر مهربانانه و رو به جلو به همنوعان خود خدمت 
مي كنند و اين خدمت را توفيق مي دانن��د.  وي افزود: در نظام مقدس 
جمهوري اسالمي نوكري مردم توفيقي است كه نصيب برخي مي شود 
كه به عنوان مس��ئول قرار گرفتند و اين پارادايم خدمت گذاري معمار 
كبير انقالب بوده اس��ت.  زهرايي گفت: خيرين ثابت كردند حلقه هاي 
مياني واقعي بين مردم و نيازمندان و دستگاه هاي حاكميتي هستند 
كه نمونه آن را در ايران مهربان ديديم. ما هم به نمايندگي از سازمان 
بسيج مستضعفان سعي مان بر اين بوده است و اميدواريم كه مورد رضاي 
خداوند قرار گرفته باشيم كه از ظرفيت اقشار بيست و دو گانه بسيج و 
پايگاه هاي مقاومت بهره ببريم در اينك��ه تحقق منويات حضرت آقا و 
سياست هايي كه در كميته امداد است چه در ايران مهربان و چه در ايران 
همدل و چه در خدمت رساني و مسكن محرومان و ساير موضوعاتي كه 

كار مشترك انجام مي شود، به وظيفه خود عمل كرده باشيم. 


