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رهبر انقالب :چارهجویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت ،سیاستی حیاتی و مهمترین فریضه است

جريمه احتكار
 300درصد افزايش يافت

ً
قبلا اگ�ر ي�ك محتك�ر كاالي�ي را احت�كار ميك�رد  70درصد
ارزش آن كاال ،مج�ازات آن ش�خص ب�ود .اكن�ون و ب�ا مصوب�ه
جديد ،اي�ن  70درص�د ضري�ب پنج براب�ري ميخ�ورد كه 350
درصد ميشود .در يك س�ال گذش�ته هم  45درصد پروندههاي
قاچاق كاال مربوط به پروندههاي زير10ميليون تومان بودهاس�ت.
البته به گفت�ه رئيس س�ازمان تعزي�رات ممكن اس�ت همه آنها
براي قاچ�اق خ�رد نباش�د ،زي�را تع�دادي از بانده�اي قاچاق،
كااله�اي خ�ود را به ص�ورت خرد ب�ه كش�ور قاچ�اق ميكنند.

اوايل دهه  70كه سازمان تعزيرات تأسيس ش��د اختيار اين را داشت
كه مستق ً
ال در بازار حضور پيدا كند .ضمن اينكه با نظارت خود كشف
تخلف و در همان محل تخلف هم حكم را صادر كند .بعد از اصالح قانون
نظام صنفي ،وظيفه نظارت ،بازرسي و كشف تخلف از تعزيرات حكومتي
سلب و فقط رسيدگي به تخلف به اين سازمان سپرده شد.
نيمي از شهرستانهاي كشور تعزيرات ندارند
س��ازمان تعزيرات حكومتي عالوه ب��ر تمركز بر رس��يدگيها ،تالش
كردهاست از ظرفيتهاي قانوني براي حضور در بازار هم استفاده كند و
به كمك نهادهايي برود كه وظيفه نظارت دارند .تنها ظرفيت قانوني اين
سازمان ،ماده  19آييننامه قانون تعزيرات حكومتي است.
ماده  19آييننامه قانون تعزيرات تصريح كردهاس��ت كه مديران اين
سازمان ميتوانند ش��عبه سيار تش��كيل دهند .اين ماده ظرفيت اين
را دارد كه س��ازمان تعزيرات بتواند به ديگر نهادهاي بازرس��يكننده
كمك كند.
سازمان تعزيرات با استفاده از پتانسيل همين ماده قانوني سال گذشته
گشتهاي مشترك س��يار را هم راهاندازي كرد .رؤساي شعب ادارات
تعزيرات ،قاضي رسيدگيكننده به تخلفات به همراه بازرسان اعضاي
اين گش��تهاي مش��ترك را تش��كيل ميدهند .جالب اينكه حدود
50درصد شهرستانهاي كشور ،فاقد اداره تعزيرات هستند.
سال گذشته سازمان تعزيرات پيشنهاداتي را به سران قوا داد كه خروجي
آن به مصوبهاي در حوزه تعزيرات تبديل شد .بر همين اساس صالحيت
رسيدگي به تمامی تخلفاتي را كه قب ً
ال در صالحيت هيئتهاي صنفي
بود ،مجددا ً به س��ازمان تعزيرات حكومتي برگردانده ش��د .طبق اين
مصوبه اختيار پلمب و نصب بنر مربوط ب��ه تخلف واحد صنفي هم در
صالحيت تعزيرات قرار دادهشد.
در آييننامه س��ازمان تعزيرات ،مقرر ش��دهبود كه هر واحد توليدي و
صنفي احكام سازمان تعزيرات را اجرا نكند ،پلمب ميشود .اين قانون
قب ً
ال ابطال شد و اكنون با مصوبه سران قوا در صورت استنكاف از اجراي
حكم ش��عبه تعزيرات ،اجراي احكام تعزيرات ميتواند واحد صنفي را
پلمب كند.
تقلب در عرضه كاال هم جزو تخلفات بازار است كه صالحيت رسيدگي
آن با سازمان تعزيرات حكومتي است .هر پروند ه مرتبط با سالمت مردم
بايد به طور جدي در تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي قرارگيرد .تقلب
هم جزو تخلفاتي است كه مجازات آن با مصوبه سران قوا افزايش پيدا
كرده و ضمانت اجراي آن پلمب و نصب بنر در محل تخلف است.
ميانگين رسيدگي به پروندهها از  80روز به  29روز رسيد
رئيس س��ازمان تعزيرات حكومتي روز گذشته با ش��رح اقدامات اين
س��ازمان در كنترل بازار از برگزاري  80هزار گش��ت مش��ترك در دو
ماه اخير ،ضريب پنج برابري براي جريم��ه متخلفان ،آمار پروندههاي
تعزيراتي و نحوه شكايت مردم از متخلفان خبر داد.
رئيس سازمان تعزيرات درباره زمان رسيدگي به تخلفات به خبرگزاري
صدا و سيما گفت :االن زمان رسيدگي به اين شرح است كه در تخلفات
گرانفروش��ي يا هر نوع تخلفاتي كه مهم و ملي باش��د و بس��تر ملي
داشتهباشد ،ظرف دو تا سه روز منتهي به صدور حكم شدهاست .براي
نمونه يكي دو روز پيش يك شركت توليدكننده پوشك تخلف كردهبود
كه ظرف يك هفته منتهي به تشكيل پرونده و محكوميت 200ميليارد
توماني آن شركت متخلف شد.
احمد اصانلو افزود :از 29اس��فند تا االن كه حدود دو ماه است ،بيش از
80هزار گشت مشترك برگزار كردهايم .گشتهاي مشترك ما در ايام
عيد 55هزارگشت بود كه با محوريت سازمان تعزيرات حكومتي انجام
ش��دهاند كه اين عملكرد در تاريخ س��ازمان تعزيرات حكومتي سابقه
نداشتهاست.
وي تأكيد كرد :ميانگين رس��يدگي تعزيرات به پروندهه��ا از مهر ماه
گذش��ته تاكنون از نزديك 80روز به  29روز رس��يده و سياست ما در
پروندههاي مهم و خاص اين اس��ت كه بتوانيم ظرف24ساعت صدور
حكم كنيم .افزايش خودس��رانه قيمتها هم همين پرونده ملي است
و با كمفروشي و گرانفروشي واحدهاي توليدي و توزيعي خيلي سريع
برخورد خواهد شد.
جريمه  10هزار ميليارد توماني قاچاق در  8ماه گذشته
اصانلو درباره مصوبه س��ران قوا در خصوص افزايش اختيارات سازمان
تعزيرات حكومتي گفت :قبل از اين مصوبه ،امكان رس��يدگي توأم با
سرعت نبود و مجازاتها هم اساس��اً بازدارنده نبودند .چكيده افزايش
اختيارات اين است كه مجازاتها ضريب پنج برابري خوردهاند .پيش
از مصوبه سران قوا جريمه احتكار كاال  70درصد قيمت كاال بود .االن و
با مصوبه جديد ،ضريب پنج برابري ميخورد كه 350درصد است .حاال
ت ميشود يا عدم
اگر كسي احتكار كند 350درصد ارزش آن كاال مجازا 
درج قيمت80هزار تومان بوده كه االن شده  10ميليون تومان.
وي افزود :در حدود يك سال گذشته  46درصد پروندههاي مربوط به
قاچاق كاال به پروندههاي زير10ميليون تومان برميگردد .البته ممكن
است همه آنها براي قاچاق خرد نباشد ،زيرا تعدادي از باندهاي قاچاق،
اجناس خود را خرد و بعد به كش��ور قاچاق ميكنن��د .ضمن اينكه در
هشت ماه گذشته در حوزه رسيدگي به تخلفات قاچاق كاال و ارز بيش
از68هزار پرونده با مبلغ ريالي بيش از97هزار ميليارد ريال رسيدگي
و مختومه شدهاست.
اصانلو در خصوص نحوه شكايات مردمي هم گفت :سامانه124براي
وزارت صمت و سامانه135براي تعزيرات حكومتي است .زماني كه
به سازمان تعزيرات حكومتي آمدم ،مواجه با اين شدم كه وقتي مردم
گزارش خود را به س��امانه135اعالم ميكنند ،اپراتور اين س��امانه
گزارش را در س��امانه124ارجاع ميداد ،وزارت صمت مس��ير خود
را طي ميكرد ،اما ما س��امانه  135را بازطراح��ي كرديم و االن اگر
كسي به عنوان يك شاكي از يك واحد صنفي تخلفي مشاهده كرد و
مستندات آن را هم در اختيار دارد ،ميتواند در سامانه  135شكايت
خود را ثبت كند و ديگر نياز به حضور بازرسان در محل نيست؛ يعني
با همان مستندات اعالم شده ،پرونده تشكيل ،به شعبه ارجاع و بدون
اينكه ش��اكي حضور فيزيكي و پيگيري فيزيكي داشته باشد ،شعبه
رسيدگي ميشود.

جمعیت ایران تغییر ریل داد

نخستين جلسه ستاد ملي جمعيت به رياست رئيسجمهور و با پيام رهبر معظم انقالب تشكيل شد
نخستين جلسه ستاد ملي جمعيت باالخره روز
گذشته به رياست رئيسجمهور و با قرائت پيام
رهبر معظم انقالب در آستانه روز ملي جمعيت
تشكيل ش�د .تش�كيل س�تاد ملي جمعيت،
نخس�تين تكليف از قان�ون جوان�ي جمعيت
و حماي�ت از خانواده اس�ت و اين س�تاد نقش
هدفگذاري ،مطالبهگ�ري و پيگيري مصوبات
جمعيت�ي را دارد و به بيان ديگر گام نخس�ت
براي تحقق سياس�تهاي جمعيتي كش�ور به
ش�مار ميرود و ميتواند در فرصت  8 ،7ساله
باقيمانده از باز بودن پنجره جمعيتي بخشي از
اهداف جمعيتي كشور را محقق و از بحرانيتر
شدن اينبار چالش جلوگيري كند .رهبر معظم
انقالب كه از س�الها پيش بر مس�ئله جمعيت
تأكيد داشتند در پيامشان به جلسه ستاد ملي
جمعيت تالش براي افزايش نسل و جوان شدن
نيروي انساني كشور و حمايت از خانواده ،يكي
از ضروريترين فرایض مسئوالن و آحاد مردم
و سياست حياتي براي آينده بلندمدت كشور
عزيز ايران توصيف كردن�د .رئيسجمهور هم
در نخستين جلسه ستاد ملي جمعيت ،تعيين
آیيننام�ه و دس�تورالعملهاي جمعيت را گام
نخست اين نشست عنوان و اعالم كرد«:دولت
اين آمادگي را دارد كه در صورت داشتن دستور
جلسه  ۱۵روز بعد جلسه دوم را تشكيل دهد».

تحوالت جمعيتي كشور به سمت و سوي كاهش
نگرانكننده رش��د جمعيت و از آن مهمتر پيري
جمعيت پيش ميرود و همين مس��ئله از سالها
پيش هشدار كارشناسان جمعيتي و در رأس آنها
مقام معظم رهبري را در پي داشتهاست .بر اساس
همين نگرانيها بود كه قان��ون جواني جمعيت و
حمايت از خانواده شكل گرفت و سرانجام با تالش
مجلس يازدهم و ابالغ دولت س��يزدهم اين قانون
رسميتيافت.روزگذشتههمنخستينجلسهستاد
ملي جمعيت به رياست رئيسجمهور و با قرائت پيام
رهبري تشكيل شد تا بتوان به تحوالت جمعيتي
مناسب براي پيشگيري از تعميق بحران جمعيت و
سقوط به سياهچاله جمعيتي اميدوار شد.
روز گذشته به مناسبت روز ملي جمعيت با ترافيكي
از برنامهها ،نشس��تها ،مصاحبهها و اظهارنظرها
مواجه بوديم و تمامي اين برنامهها و صحبتها يك
پيام داشتند؛ اينك وضعيت كنوني جمعيت كشور
از هر زاويهاي كه به آن نگاه كنيم ،مناسب نيست و
بايد فكري كرد.
گام نخست نشست ستاد ملي جمعيت
رئيسجمهور در نخس��تين جلس��ه س��تاد ملي
جمعيت ،تعيي��ن آیيننامه و دس��تورالعملهاي
جمعيت را گام نخست اين نشست عنوان كرد .سيد
ابراهيم رئيس��ي افزود« :اين آیيننامه بايد ظرف
مدت دو هفته آماده و در دستور كار جلسه بعدي
قرار گيرد ».به گفته وي براي سرعت بخشيدن به
تحقق مصوبات اين جلسه بايد جايگاهي مشخص
در ادارهجات مشخص شود و گزارش اقدامات آن
سريعاً به دبيرخانه اين ستاد ارجاع شود.
رئيسي تصريح كرد«:دولت اين آمادگي را دارد كه
در صورت داشتن دستور جلسه  ۱۵روز بعد جلسه
دوم را تشكيل دهد».
از نگاه رئيسجمه��ور با توجه به حس��اس بودن
موضوع جمعيت كار پژوهش��ي بسيار الزم است و
حداكثر بايد از پژوهشهايي ك��ه در اين موضوع
انجام شدهاست ،استفاده شود .در اين جلسه وزراي
علوم ،ارشاد ،نفت ،مسكن ،كشور ،ستاد كل نيروهاي
مسلح و رئيس سازمان صدا و سيما حضور داشتند.
شكلگيري هرم جمعيتي معكوس !
شهال كاظميپور ،استاد جمعيتشناسي دانشگاه
تهران با تأكيد بر اينك بايد به جمعيت نگاهي پويا
داشت ،در نشس��ت علمي «تحوالت ،سياستها
و برنامههاي جمعيتي ايران» در دانش��كده علوم
اجتماعيدانشگاهعالمهطباطباييگفت«:فرصتها
و چالشهاي جمعيت��ي همواره در ح��ال تغيير
هس��تند ،از اينرو تدوين سياستها و برنامههاي
جمعيتي در هر دورهاي مستلزم شناخت روندهاي
آسيبزا و چالشهاست».
از نگاه كاظميپور تغييرات در س��اختار س��ني به
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قبول داريد كه فعاليت هوشمندانه لذتبخش است؟
در جنگ جهاني دوم متفقين نقش�ه گلولهه�اي نازيها را به
هواپيماهايشان درآوردند . . .تا سرانجام جاهايي را كه بيشتر
گلوله خوردهبود ،تقويت كنند.
رياضيداني ب�ه نام «آبراه�ام والد» خبردار شدهاس�ت ،گفت
مس�يري كه پيموده و نتيجهاي كه گرفتهايد ،اساس� ًا اشتباه
است!
شما هواپيماهايي را چك كردهايد كه سالم مانده ،توانستهاند
برگردند ،در حالي كه بايد هواپيماهاي ساقط شده را چك كنيد.
او آنگاه پيشنهاد كرد شما جاهايي را كه تير نخوردهاند ،تقويت
كنيد .معلوم اس�ت وقتي تير به اين نقاط اصاب�ت كند ،باعث
سقوط هواپيما ميشود!
اين موضوع در رياضي به « »Survival Deviationيا «آناليز
بقا» معروف است؛ مبناي مهم مديريت ،تربيت ،تجارت و ساير
ابعاد زندگي فردي و اجتماعي. . .
اندكي تأمل كنيد؛ به كدامين تير غيب گرفتار شدهايد كه احيان ًا
از خانه و كاشانه جدا افتادهايد؟!

كبري فرشچي

حساسيت تغيير و حذف دروس زائد
با تأثير بر هويت ميليونها دانشآموز

جوان

عنوان يك انقالب خاموش مطرح است .در دهههاي
قبل تغييرات جمعيتي كشور حاكي از اين بود كه
 46درصد جمعيت زير  15س��ال بودند ،اما اكنون
تنها  23درصد جمعيت زير  15س��ال هس��تند،
بنابراین با اين روند در سال  1425جمعيت ايران
هرم معكوسي را شكل ميدهد.
وي با بي��ان اينكه يك��ي از چالشها بحث كاهش
باروري اس��ت ،گفت«:در خوشبينانهترين حالت
نرخ رشد ساالنه جمعيت در سال  1430به 0/88
خواهد رسيد و با خوشبينانهترين حالت جمعيت
ايران به  117ميليون نفر خواهد رسيد و جمعيت
فعال ما نيز از  70درصد به  60درصد در سال 1430
خواهد رسيد».
كاظميپور تأكيد كرد«:ما س��المندي را در پيش
داريم ،بنابراین بايد سياس��تهايي در راس��تاي
پاسخگويي به نيازهاي س��المندان داشته باشيم؛
جمعيت  15تا  29س��اله ما نس��بت به گذش��ته
افزايش يافته اما نسبت آن به كل جمعيت كاهشي
بودهاست .در سال 1440در خوشبينانهترين حالت
وروديهاي ما يعني مواليد نسبت 114درصدي
نسبت به خروجيها و متوفيان خواهند داشت».
تمايل  88درصدي جوانان به ازدواج
از نگاه مس��عود عالمي ،رئيس مؤسسه تحقيقات
جمعيت كشور نيز ماهيت مسئله جمعيت ايران
به تجرد ،ناباروري ،سقط جنين و عدم فرزندآوري
خانوادههاي موجود وابسته است.
به گفته عالمي در بحث تجرد طب��ق آخرين آمار

 11/6ميليون مجرد در سن ازدواج داريم ،اين عدد
بسيار بزرگ است و همين بازه سني انباشت عدم
ازدواجهايي است كه در س��الهاي گذشته اتفاق
افتادهاست .مهمتر از همه اينكه  88درصد جوانان
در سن ازدواج ،تمايل به ازدواج دارند و ما با مسئله
تمايلنداشتن به ازدواج مواجه نيستيم .يكسري
موانع اقتصادي مثل شغل و مسكن داريم كه ناشي
از سوءمديريت است.
وي ادامه داد«:در بحث ناباروري براساس تخمينها
بين  3تا  3/5ميليون زوج نابارور داريم كه هر سال
حدود  20درصد ازدواجها را شامل ميشود .ما در
اين سالها با فقدان امكانات درمان ناباروري مواجه
بودهايم 80 .مركز درمان ناباروري داريم كه اگر اين
تعداد بخواهند به اين مراكز مراجعه كنند شش سال
بايد منتظر بمانند .از سوي ديگر ساالنه 88هزار زوج
نابارور به اين ميزان اضافه ميشوند».
از نگاه عالمي ش��رايط جمعيتي ايران بيش��تر به
س��وءمديريت بازميگردد و ما مثل ديگر كشورها
نيستيم كه عدم ازدواج يا عدم فرزندآوري ،داليل
عميق فرهنگي داشتهباش��د .چون انباشت عدم
ازدواج و عدم فرزندآوري ناشي از سوءمديريت است،
فرصتي وجود دارد كه اين سوءمديريتها تغيير كند
و بخشي از مسئله را حل كند.
رئيس مؤسس��ه تحقيقات جمعيت با بيان اينكه
نرخ ب��اروري كل  1/7و نرخ ب��اروري نكاحي 2/7
اس��ت ،گفت«:اين آمار يعني اگ��ر ازدواج صورت
بگيرد وضعيت ب��همراتب بهتر خواهد ش��د .اگر

ذرهبين

سياستيحياتي

حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اس�لامي در پيامي با تش��كر از فعاالن دلسوز حوزه
جمعيت ،تالش براي افزايش نسل و جوانشدن نيروي انساني كشور و چارهجويي براي نجات كشور
آينده هولناك پيري جمعيت را سياستي حياتي و از ضروريترين فرایض دانستند.
از 
متن پيام كه روز گذشته در نشست ستاد ملي جمعيت توسط دكتر فروتن دبير ستاد قرائت شد،
به اين شرح است:
همه كساني كه دلسوزانه و عاقبتانديشانه به فعاليت در حوزه جمعيت روي آوردهان د و
با سالم به 
با تشكر از مسئوالني كه در مجلس و دولت به چارهجويي براي نجات كشور از آيند ه هولناك پيري
ل و جوان شدن نيروي انساني
جمعيت ميپردازند ،بار ديگر تأكيد ميكنم كه تالش براي افزايش نس 
كش��ور و حمايت از خانواده ،يكي از ضروريترين فرایض مسئوالن و آحاد مردم است .اين فريضه
درباره افراد و مراكز اثرگذار و فرهنگساز ،تأكيد بيشتر مييابد ،اين يك سياست حياتي براي آيند ه
بلندمدت كشور عزيز ما است .كاوشهاي صادقانه علمي نشان دادهاست كه اين سياست را ميتوان
با پرهيز از همه آسيبهاي محتمل يا موهوم پيش برد و آينده كشور را از آن بهرهمند ساخت.
به دس��تاندركاران اين حس��نه ماندگار توصيه ميكنم كه در كنار تدابير قانوني و امثال آن ،به
فرهنگسازي در فضاي عمومي و نيز در نظام بهداشتي اهميت دهند.
توفيقات همگان را از خداوند متعال مسئلت ميكنم.
سيدعلي خامنهاي

آمار 88درصدي تمايل ب��ه ازدواج ميان مجردها
را در نظر بگيريم ،اگر فرض كنيم  50درصد ازدواج
كنند ،ميتوان تخمينهايي در مورد مواليد زد كه
عددهاي معناداري به دست ميدهد».
فرصت  6 ،5ساله براي حل بحران
اميرحسين بانكيپور ،رئيس كميسيون مشترك
طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس
ديگر سخنران اين نشست نيز با تأكيد بر اينكه االن
مزيترشدجمعيتمسئلهمانيست،افزود«:مسئله
ما فع ً
ال هرم سني جمعيت است ،در شرايط كنوني
هرم س��ني ما وضعيت بحراني به خ��ود ميگيرد،
ما در حالي پير ميش��ويم كه كشورهاي مجاور ما
همه جوان هس��تند و اين تهديدي امنيتي براي
ماست .اروپاييها در حالي كه توسعه يافته بودند،
پير ش��دند ،اما ما در چه حالتي در حال پير شدن
هس��تيم؟ بنابراین از ابعاد مختلف وضعيت خيلي
نگرانكننده است».
به گفته وي ما فقط در پنج ،ش��ش س��ال پيشرو
ميتوانيم با اين بحران مقابله كنيم ،پنج ،شش سال
ديگر دههشصتيها از مدار باروري خارج ميشوند
و شما نميتوانيد با ده ه هفتاديها بحران جمعيت
را حل كنيد.
بانكيپور درباره موانع فرزندآوري تأكيد كرد«:ما
21مانع را شناس��ايي كرديم كه بايد اين موانع را
برطرف كنيم .تأخير و صعوبت ازدواج جوانان يكي از
موانع است .الگوي مسكن براي خانوادههاي بيش از
دو فرزند ناسازگار است .مشكالت اقتصادي ،نگراني
از بيكاري ،اشتغال و نگراني آتيه زنان ،هزينههاي
دوران بارداري و زايمان ،شيوع و هزينههاي درمان
ناباروري ،شيوع غيراستاندارد زايمان غيرطبيعي،
ترس از فرزند معلول ،قبحزدايي و شيوع انواع سقط
جنين ،عدم اطمينان به ادامه زندگي مش��ترك،
نگراني از مسئوليت بچهداري و محدوديتهاي آن،
نگراني از آتيه و آينده فرزندان ،ناسازگاري تأهل و
فرزندآوري با محدوديتهاي كنوني آموزش عالي،
ضعف خدمات اجتماعي مادر و كودك در محيط
اجتماعي ،نهادينه ش��دن فرهنگ «فرزند كمتر
زندگي بهتر» از ديگر موانع موجود است».
وي با اش��اره به قانون حمايت از خانواده گفت«:ما
در اين قانون به دنبال باز كردن گرههاي 30ساله
هس��تيم .برنامههاي توس��عه ضد خانواده بوده و
خانواده را نابود كردهاست».
از نگاه بانكيپور اينكه بگوييم مشكل ازدواج را حل
كنيم ،مشكل فرزندآوري هم حل ميشود ،آدرس
غلط است ،اين مس��ئله چندفاكتوري است و بايد
همهجانبه به مسئله نگاه كرد .شاخص امكانپذيري
و اثربخشي و پذيرش مردمي را در نوشتن اين قانون
لحاظ كرديم و مواردي را كه با اين ش��اخصها در
تعارض بود ،حذف كرديم.

پروژه حفاظتي يوزپلنگها در هالهاي از ابهام
روز گذشته خبر تلفشدن يكي ديگر
محیط زیست
از يوزپلنگهاي تازه متولد شده در
ابراهيم مشيريان
ش�رايط اس�ارت در زمان انتقال به
تهران اعالم شد .به نظر ميرسد پروژه نگهداري يوزها هم مانند
نگهداري گورخرها در س�منان با شكس�ت مواجه شدهاس�ت.

سال گذشته معاون تنوعزيستي سازمان محيطزيست اعالم كرد
كه وضعيت يوزپلنگ آسيايي در ايران به شدت بحراني است و در
حال حاضر تعداد يوزهاي بالغ كش��ور ۱۲قالده است كه سه قالده
از آنها ماده هستند!
پروژه يوزپلنگ يكي از پرحاش��يهترين پروژههاي محيطزيس��ت
طي چند سال گذشته بودهاست .تعداد  12قالده و تأكيد بر وجود
تنها سه ماده يك پرسش جدي مطرح ميكند؛ در يك دهه اخير
چه بر سر مديريت اين پروژه آمده كه دستاوردي اينگونه فاجعهبار
داشتهاست؟
همين مقام ارشد محيطزيست روز گذشته از تلفشدن دومين توله
يوز متولد شده در اسارت خبر داد.
حس��ن اكبري با اش��اره به اينكه دامپزش��ك تيمارگر توله يوزها

متوجه تغيير در عادت دفع آنها ميشود .گفت :پس از بررسيهاي
انجامشده ،با نظر دامپزشك متخصص ،تصميم بر اين شد كه تولهها
براي بررسي بيشتر و نظارت دامپزشكي به يك بيمارستان تخصصي
دامپزشكي در تهران منتقل ش��وند كه متأسفانه يكي از تولهها در
مسير انتقال به تهران تلف شد.
پزشك معتمد مركز تكثير يوز آس��يايي در زمان تلفشدن اولين

توله ايران اعالم كردهبود كه اين توله از زمان تولد ضعيف و در اين
ت و بعد از كالبدشكافي علت تلفشدن
چهار روز افزايش وزني نداش 
ناهنجاري مادرزادي ريه سمت چپ و چسبندگي ريه تعيين شد.
ايمان معماريان ،دامپزش��ك معروف حياتوحش هم درباره علت
تلفشدن تولهيوز اول محتملترين دليل مرگ آن ،تغذيه اشتباه
توله دانس��ت و گفت :به علت نداش��تن علم كافي در شيردهي به
تولهها به صورت وارونه ،ش��ير وارد ريههاي توله يوز ش��ده و توله
تلف شدهاست.
وي گفت :تولهيوزپلنگها در زمان سزارين بدون دستكش لمس
شدهاند و گرفتن بوي انس��ان به تولهها باعث شده تا مادر فرزندان
خود را نپذيرد .تيم پزشكي و افرادي كه براي سزارين و نگهداري
از فرزندان ايران انتخاب ش��دهاند ،تاكنون يوزپلنگ نديدهاند و به
علت نداش��تن دانش و تجربه كافي هم جنسيت توله يوز را اشتباه
تشخيص دادند.
با اعالم خبر انتقال تنها توله باقيمانده ايران به تهران به نظر ميرسد
پروژه نگهداري و تكثير يوزها در منطقه توران طبق پيشبينيها
پيش نرفتهاست.

محتواهاي آموزش��ي اصليترين ركن يك نظام آموزشي است؛ يكي از
چالشهاي نظام آموزش��ي كش��ورمان محتواهاي بيفايدهاي است كه
مبتني بر نيازهاي فردي دانشآموزان و نيازهاي جامعه طراحينش��د ه
و همين مس��ئله تذكر و مطالبه رهبر معظم انقالب را براي اصالح متون
درسي در پي داشتهاست .اصالح و بازنگري در متون درسي در سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش هم بر آن تأكيد شدهاست ،اما اين بخشی از سند
تحول بنيادين نيز همچون بسياري از موارد ديگر اين سند با سپريشدن
 ۱۰سال از تدوين سند تحول بنيادين ،همچنان بر زمين ماندهاست .حاال
رهبر معظم انقالب ،در ديدار با جمعي از معلمان بر حذف مطالب و دروس
بيفايده از مدارس تأكيد داش��تند و با اشاره به لزوم تفكيك «علم نافع»
از «علم غيرنافع» در برنامه درسي دانشآموزان بر لزوم اصالح و بازنگري
و حذف مطالب غير ضرور از مدارس تأكيد داش��تند .طبق توصيه مقام
معظم رهبري مسائلي همچون سبك زندگي اسالمي ،تعاون و همكاري
اجتماعي ،مطالعه و تحقيق ،فعاليتهاي جهادي ،مبارزه با آس��يبهاي
اجتماعي و نظم و قانونگرايي از جمله مهارتهايي است كه بايد در مدرسه
آموزش داده و از دوران كودكي و نوجواني در افراد نهادينه شود .در واكنش
به اين دس��تور رهبري وزير آموزش و پرورش هم از اصالح و بازنگري در
محتواها و كتب درسي خبر دادهاس��ت؛ اقدام مثبتي كه براي ثمربخش
بودن نيازمند زيرساختهايي است و بدون در نظر گرفتن اين مالحظات و
زيرساختها اين اقدام نميتواند به نتايج مورد نظر منتهي شود.
نخس��ت اينكه اين بازنگري و حذف کتب درس��ی بايد با مش��ورت و
نظرخواهي از خيرخواهان و مطلعان بيرون از وزارت آموزش و پرورش
انجام پذيرد .در غير اين صورت با عنايت به فضاي مافيايي و تشكيالت
فامیلی شكل گرفته از سالهاي گذشته در وزارتخانه ،نميتوان انتظار
داش��ت بازنگري و حذف محتواهاي غيرضرور از کتب درس��ي منتج
به نتيجه مورد نظ��ر صاحبنظران و رهبر انقالب ش��ود .در حالي كه با
نظرخواهي و مش��ورت از صاحبنظران دلس��وز در خارج از تشكيالت
وزارتي در واق��ع با گروه هدفي در ارتباط هس��تيم كه خودش��ان نيز
فرزنداني دارند و با عنايت به دغدغههاي خود براي آينده فرزندانشان
ميتوانند به دور از حب و بغضها و منفعتهاي ش��خصي و سازماني
نظراتي سازنده داشتهباشند.
دوم اينكه وزارت آموزش و پرورش بايد در نظر داشتهباشد بنا نيست
با يك كار نمايش��ي وانمود به اجراي دستورات رهبري مبني بر حذف
دروس بيفايده کند .بيترديد اين حذف و اضافه و تغيير و تبديلها بايد
با نگاهي آيندهپژوهانه و بر مبناي مطالعات و نيازسنجيهاي فردي و
اجتماعي صورت بگيرد تا اين مسير با حداقل اشتباه اصالح شود ،چراكه
يك اشتباه در تغيير محتواي درس��ي ميتواند به تغيير در هويت يك
نسل منتهي شود و به سادگي قابلجبران نيست!
سوم :بس��ياري از علوم همچون علوم پايه و پزش��كي در حال زايش و
تجديدشدن هستند ،به گونهاي كه ممكن است در مدت زمان كوتاهي
دچار تغيير و تبديل شوند و بدين منظور بازنگري و به روزرساني دروس
مرتب با اين امور بايد به ش��كلي مس��تمر اتفاق بيفت��د .بدين منظور
راهبرديترين تدبير تشكيل كميتههاي دائمي نظارت و پايش كتب
درسي بر اساس علم روز است .در اين ميان بيترديد اساتيدي جوان كه
خود در مرز علم حركت ميكنند ميتوانند بسيار راهگشا باشند ،چراكه
اين گروه ،افرادي روشن و با انگيزهاند .در نهايت اينكه وزارت آموزش و
پرورش بايد در حوزه حذف و بازنگري در كتب درسي هوشمندانه و به
دور از تندروي و كندروي و تعجيل و تأخير عمل كند تا مجبور به طي
دوباره و چند باره مسير رفته نباشيم ،چراكه خروجي اين تغييرات روي
هويت و نگرش ميليونها دانشآموز اثرگذار است.

مدير كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه
تغيير قيمت مربوط به سال گذش��ته به دليل عدم پوشش بيمه براي
مردم محسوس بود ،گفت :با پاي كار آمدن سازمانهاي بيمهاي ،اين
موضوع طي فروردين و ارديبهشت رفع شد.
افزايش ن��رخ كرايههاي حم��ل و نقل عمومي در ته��ران از ابتداي
ارديبهشت با مصوبه شوراي شهر تهران انجام گرفت و با تأييد فرمانداري
اجرايي شد ،اما اكنون دولت ،مصوبه افزايش  25درصدي كرايه تاكسي،
اتوبوس و متروي تهران را باطل كردهاست.
عمليات اجرايي پروژه احداث خط  ۱۱مترو با امضاي تفاهمنامه بين
شهرداري تهران و گروه صنعتي مپنا آغاز شد .اين تفاهمنامه مربوط به
حدفاصل چيتگر تا عبدلآباد از خط  ۱۱به طول تقريبي  ۱۷كيلومتر
و با  ۱۰ايستگاه است.
بر اساس نرخنامه جديد قيمت انواع حبوبات در ميادين ميوه و تره بار
تهران ،قيمت حبوبات در اين مراكز به طور متوسط  27درصد ارزانتر
از ميانگين قيمتهاي سطح شهر است.
رئيس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت :سهم
امسال ما از اعتبارات عمراني كشور به  ۹درصد رسيدهاست.
نماينده مجلس گفت :متأسفانه در هشت استان كشور به علت نبود
زيرساخت امكان اجراي پرونده الكترونيك س�لامت وجود ندارد .در
قانون بودجه يك سال به وزارتخانههاي صمت و ارتباطات فرصت داديم
زيرساختها را فراهم كنند.
رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با انتقاد از فعاليت صنايع پير
و فرسوده در كشور گفت :صنايع و معادن در سال دانشبنيان خود را
بازسازي كنند و براي اين كار از ظرفيت شركتهاي دانشبنيان بهره
بگيرند.

