
ب�ا كاهش دم�اي ه�وا، يك ب�ار ديگ�ر زنگ 
هش�دارهاي نارنجي و قرمز هواشناس�ي به 
صدا در آمده تا گوش�زد كند ح�ال و روز هوا 
در كشور و به ويژه كالنشهرها خوب نيست و 
قرار گرفتن در معرض هوايي كه به جاي تازگي 
سرشار از انواع و اقسام گازهاي سمي و ذرات 
معلق اس�ت نه فقط به كودكان و س�المندان 
و گروه هاي حس�اس توصيه نمي ش�ود، بلكه 
افراد س�الم و عادي هم بهتر اس�ت كمتر در 
معرض اين ه�واي آلوده ق�رار بگيرند و آن را 
در ريه هايشان فرو ببرند. اين در حالي است 
كه چند سالي مي شود هواي پاك لباس قانون 
پوشيده و 23 دس�تگاه براي تحقق اين حق 
قانوني مردم وظيفه دارند. اين 23 دس�تگاه 
تاكنون پ�اي كار نبوده اند و چي�زي كمتر از 
10درصد قانون هواي پاك اجرايي شده است. 
حاال مجلس و سازمان حفاظت محيط زيست 
به ميدان آمده اند بلكه بتوانند دس�تگاه ها را 
ملزم كنند قانون هواي پاك اجرايي شود. به 
گفته رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
حتي قرار است مديران قاصر در زمينه مقابله 
با آلودگي هوا به دس�تگاه قضا معرفي شوند. 
رئي�س س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت هم 
از دس�تگاه ها خواس�ته اعتبارات مورد نياز 
1۴02 را در زمين�ه اجراي قان�ون هواي پاك 
مشخص كنند. به گفته سالجقه پول هست و 
دستگاه ها براي اجراي اين قانون بهانه نياورند!

روز گذش��ته اداره كل هواشناسي استان تهران، 
با صدور هش��دار نارنجي رنگ نسبت به انباشت 
آالينده ه��ا و كاهش كيفيت هوا در حد ناس��الم 
براي تمام گروه ها هش��دار داد. ب��ا آغاز روزهاي 
پاييزي اين هش��دار بارها تكرار ش��ده و با تداوم 
سرماي هوا در زمستان پيش رو اين هشدارها هم 
تداوم خواهد يافت. اداره كل هواشناسي استان 
تهران، با صدور هش��دار نارنجي رنگ نسبت به 
تداوم پايداري جو و افزايش غلظت آالينده هاي 
جوي به ويژه ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون و 
كاهش كيفيت هوا در مناطق مركزي، جنوبي و 
غربي استان تهران از صبح سه شنبه تا اواخر وقت 
چهارشنبه ) ۸ تا ۹ آذر( خبر داد. هشدار نارنجي 
براي آماده باش دستگاه هاي مسئول براي مقابله 
با يك پديده خس��ارت زا صادر مي ش��ود. بر اين 
اساس حامد يزدي مهر، مدير كل مديريت بحران 
استان تهران از آماده باش مديريت بحران در پي 
تش��ديد آلودگي هوا خبر داد. وي طي روزهاي 
گذش��ته هم از مردم تهران خواسته بود از تردد 
غيرضروري در سطح ش��هر پرهيز كنند. طبق 
اعالم يزدي مهردر صورت نياز، آمبوالنس ها در 

سطح شهر مستقر خواهند شد. 
 رشد 78 درصدي خسارات جاني ناشي 

از آلودگي هوا
خس��ارات جاني و مالي آلودگي هوا هر س��ال 
بيشتر هم مي ش��ود. عباس شاهسوني، رئيس 
گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت 
با اش��اره به انجام مطالعه اي براي كمي س��ازي 
اثرات بهداشتي و اقتصادي منتسب به آالينده 
ذرات معلق PM2/5، در تش��ريح عوارض اين 
معضل بهداشتي در كش��ور مي گويد: »در سال 
۱۴۰۰ تعداد همه مرگ هاي منتسب به مواجهه 
طوالن��ي مدت ب��ا ذرات معل��ق PM2/5 بيش 
از ۸۷ درصد نس��بت به س��ال ۱۳۹۹ افزايش 

يافته است.«
طب��ق توضيحات وي در س��ال ۱۴۰۰ ميانگين 
غلظ��ت ذرات معلق PM2/5 در 2۷ ش��هر ذكر 
شده بيش از شش برابر رهنمود سازمان جهاني 
بهداش��ت ) 5 ميكروگرم در مترمكعب( و بيش 
از 2/5 برابر اس��تاندارد ملي ) ۱2 ميكروگرم در 
مترمكعب( اس��ت. همچنين در سال ۱۴۰۰ به 
طور ميانگي��ن 2۴2 روز ميانگين غلظت روزانه 
ذرات معلق PM2/5 در 2۷ شهر ذكر شده باالتر 

از رهنمود روزانه سازمان جهاني بهداشت )۱5 
ميكروگرم در متر مكعب( بوده است كه باالترين 
تعداد روزها مربوط به مش��هد ب��ا ۳5۷ روز طي 
سال ۱۴۰۰ بوده اس��ت. در شهر تهران نيز ۳55 
 PM2/5 روز ميانگين غلظت روزانه ذرات معلق
باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهاني بهداشت 
بوده است. طي س��ال ۱۴۰۰ در شهرهاي مورد 
مطالعه كش��ور تقريباً ۱6/۷ درص��د از روزهاي 
 PM2/5 سال ش��اخص كيفيت هوا ذرات معلق
در محدوده خوب، 62/6 درصد در محدوده هواي 
قابل قبول، ۱6/5 درصد در محدوده هواي ناسالم 
براي گروه هاي حساس، ۳/۴ درصد در محدوده 
هواي ناسالم براي همه گروه ها، ۰/۴2درصد در 
محدوده هواي خيلي ناس��الم و ۰/۴۱درصد در 
محدوده هواي خطرناك بود و مش��خص ش��د 
نسبت به سال ۱۳۹۹ تعداد روزهاي داراي هواي 
خوب 5 درصد كاهش يافته اس��ت. ش��هرهاي 
تهران،  مش��هد، اهواز، اصفهان و كرج نيز داراي 
كمت��ر از ۱۰ روز ه��واي خوب در س��ال ۱۴۰۰ 
بوده ان��د. درباره مرگ هاي منتس��ب به آلودگي 
هوا در س��ال ۱۴۰۰  اظهار كرد: ميانگين تعداد 
مرگ كل منتس��ب به مواجهه طوالني مدت با 
ذرات معلق PM2/5 در بزرگساالن باالتر از ۳۰ 
س��ال در 2۷ ش��هر مورد مطالعه 2۰هزارو۸۳۷ 
نفر بوده اس��ت. در شهر تهران در س��ال قبل به 
طور ميانگي��ن مرگ 6هزارو۳۹۸ نفر منتس��ب 
 PM2/5 به مواجهه طوالني مدت با ذرات معلق
است. نتايج نشان مي دهد در سال ۱۴۰۰ به طور 
ميانگين جزء مرگ كل منتسب به ذرات معلق 
در كش��ور برابر با ۱2/5۹ درصد اس��ت كه اين 
جزء منتسب در ش��هرهايي نظير اهواز، تهران، 
زابل، كرج، اصفهان و دزفول كه با آلودگي هواي 
شهري و پديده گرد و غبار درگير هستند، باالتر 

از ميانگين كشوري است. 
   31۴ هزار ميليارد تومان خسارت مالي 

آلودگي هوا در 1۴00
طبق اين مطالع��ه در س��ال ۱۴۰۰ در مجموع 
هزينه مرتبط با مرگ و مير ناش��ي از همه علل 
منتس��ب به ذرات معل��ق PM2/5 مقدار ۸/۱۷ 
ميليارد دالر )معادل 22۷ هزار ميليارد تومان( 
برآورد شده است. اين مقدار نسبت به سال ۱۳۹۹ 

بيش از ۹۰ درصد افزايش يافته است. 
به گفته شاهس��وني، كل هزينه ه��اي مرتبط با 
مرگ و مير ناش��ي از همه علل منتسب به ذرات 
معلق PM2/5، مرگ و مير ناشي از بيماري هاي 
ايسكميك قلبي، سكته مغزي،  س��رطان ريه و 
بيماري هاي مزمن انس��داد ريوي در كش��ور در 
س��ال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱/۳ ميليارد دالر )معادل 

۳۱۴ هزار ميليارد تومان( برآورد شده است. 
بخش زيادي از اين آلودگي ها و خسارات جاني و 
مالي ناشي از آن قابل كنترل و پيشگيري است. 
اين درس��ت موضوع قانون هواي پاك است كه 
س��ال ۹6 مصوب ش��د و با تعيين تكاليفي براي 
2۳ دس��تگاه در پي آن ب��ود تا ه��وا را به هوايي 

قابل تنفس براي همه اف��راد تبديل كند، اما اين 
قانون هم مانند بسياري از قوانين مصوب ديگر 
پنج سال است در حصار كاغذي مانده و خبري از 

اجرايي شدن آن نيست. 
   اج�راي 10 درص�دي قانون ه�واي پاك

 پس از 5 سال
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با همكاري 
وزارت كش��ور 62 حكم در زمينه قانون هواي 
پاك در دول��ت مطرح كرد ك��ه 2۸ حكم براي 
منابع متحرك، هش��ت مورد مرب��وط به منابع 
ساكن و 26 حكم مربوط به برنامه هاي عمومي 
بود كه در اين راس��تا تقس��يم كار انجام شد و 
ميزان اعتبار اين حكم ها و زمان اجراي آنها نيز 
مشخص شده است، توس��عه و نوسازي حمل و 
نقل عمومي، از رده خارج ك��ردن خودروهاي 
فرس��وده و موتورس��يكلت ها، نصب فيلترهاي 
جاذب دوده روي اتوبوس هاي قديمي در حال 
تردد، توزيع سوخت اس��تاندارد، سولفور زدايي 
از نفت ك��وره، تجهيز نيروگاه ه��اي حرارتي به 
سيس��تم هاي كاهش آلودگ��ي، ارتقای پايش 
سازمان محيط زيست، معاينه فني موتورخانه ها 
و سامانه هاي احتراقي در اين احكام ديده شده 
در واقع اين تكاليفي اس��ت كه در قانون هواي 
پاك هم به آنها تأكيد ش��ده بود، اما روي زمين 

ماندند. 
سال گذش��ته ديوان محاس��بات كل كشور در 
گزارش��ي اعالم كرد كه تنها ۱۰ درصد از احكام 
قان��ون هواي پ��اك كامل اج��را ش��ده و عمده 
يافته هاي احصا  ش��ده از ترك فعل مس��ئوالن 
دس��تگاه هاي اجرايي روايت مي كن��د. گزارش 
ديوان محاسبات كشور نشان مي دهد كه از بين 
22۰ حكم قانوني تنها 2۰ مورد به صورت كامل 
انجام ش��ده اند، ۱۴۰ حكم ناقص انج��ام يافته، 

6۰حكم نيز فاقد عملكرد بوده اند. 
  معرفي مديران قاصر به دستگاه قضا

س��ميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست 
مجلس شوراي اسالمي درباره موضوع آلودگي 
هوا و داليل اجرايي نش��دن قان��ون هواي پاك 
مي گويد: » دستگاه هاي زيادي در جهت اجراي 
اين قانون وظيفه و تكليف دارند ولي متأسفانه اين 

مسئله به درستي محقق نشده است.«
به گفته وي، حتي سازمان محيط زيست هم بر 
اساس بررس��ي هاي انجام گرفته 6۰ تكليف در 
اين راستا داشته كه كمتر از ۱۰ درصد آن محقق 
شده اس��ت و اين در حالي بوده ك��ه فرماندهي 

اجراي اين قانون را بر عهده داشته است. 
سازمان برنامه و بودجه هم تعهدات سازماني خود 

را انجام نداده است. 
وي با اش��اره به اينكه عمده آاليندگي در هواي 
تهران ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون است كه 
از صنايع و حمل و نقل فرس��وده ناشي مي شود، 
مي افزايد: » اخيراً وزارت صمت اليحه اي به مجلس 
ارائه كرد، اما در عمل به صورت اساس��ي اسقاط 

خودروهاي فرسوده صورت نخواهد گرفت.«

اين نماينده مجلس در پاس��خ به اين پرس��ش 
كه مجلس چ��ه اقداماتي مي توان��د انجام دهد، 
مي گويد: » نظارت هاي دقيق كارشناسي انجام 
گرفته و بر اس��اس پژوهش��ي هم كه در دوران 
كرونا صورت گرفت، ذرات معلق در جهت انتقال 
ويروس كرونا مؤث��ر بود.بنابراين م��ا به صورت 
جدي در مجل��س وارد عمل ش��ديم و همزمان 
گزارشي از س��ازمان بازرسي  و ديوان محاسبات 

ارائه شده است. 
همچنين هفته آين��ده برخي از مدي��ران را در 
مجلس جه��ت ارائه پاس��خ مي خواهيم و حتي 
يك معاون را كه  در اين زمينه مسئوليت داشته 
به عنوان كسي كه ترك فعل انجام داده معرفي 

كرده ايم.«
رفيعي از معرفي مديران قاصر به دستگاه قضا خبر 
مي دهد و مي افزايد: »۴۰۰هزار خودروي فرسوده 
ساالنه بايد از چرخه حمل و نقل خارج شود، در 
حالي كه از زمان اجراي قانون هواي پاك 6، ۷هزار 
مورد بوده است، اين در حالي است كه ۱۷ميليون 

خودروي فرسوده در كشور داريم.«
سازمان محيط زيست هم يكي از متهمان قصور 

در اجراي قانون هواي پاك است. 
عل��ي س��الجقه، مع��اون رئيس جمه��وري و 
رئي��س س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت با 
بيان اينكه ب��راي اجراي بنده��اي قانون هواي 
پاك دس��تگاه ها و وظايف آنها مش��خص شده 
مي گويد: » درنشست هاي مشتركي كه با هدف 
بررس��ي اين وظايف و چگونگي اج��راي آنها با 
سازمان حفاظت محيط زيست برگزار مي شود، 
تأكيد شد كه دستگاه ها مطابق وظايفشان برآورد 
كنند كه در س��ال ۱۴۰2 براي اجراي بندهاي 
قانون هواي پاك كه به آنها تكليف شده، به چه 

ميزان اعتبار نياز دارند.«
به گفته وي بر اين اساس تمام دستگاه ها برآورد 
كردند كه براي اجراي بندهاي قانون هواي پاك 
كه به آنها تكليف ش��ده در يك بخ��ش به ۱۰۳ 
همت ) هزار ميليارد تومان ( و در بخشي ديگر به 

۳ ميليارد دالر نياز است. 
س��الجقه پيش از اين در پاس��خ ب��ه اينكه اگر 
دس��تگاه ها بگويند كه اعتبار كافي براي اجراي 
قانون هواي پ��اك ندارند، چه مي ش��ود، گفته 
بود: » منابع اعتباري آن كاماًل مش��خص اس��ت، 
مثاًل اگر گفته ش��د كه يكي از روش هاي كاهش 
آاليندگي حذف موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
است كه بايد اجرا شود، دقيقاً محل تأمين اعتبار 
اين كار هم بر اس��اس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
مشخص شده است، يعني منبع تأمين آن كاماًل 
مش��خص ش��ده و ديگر دس��تگاه ها نمي توانند 
بگويند پول ندارند، دستگاه ها بايد نسبت به تعهد 
خود اين كار را انجام دهند و ما هم بر اجراي آن 

نظارت مي كنيم.«
   استاندارد سازي س�وخت و جايگزيني 

انرژي پاك راهكار داشتن هوايي پاك
علي اكبر رجايي، كارشناس ارشد محيط زيست 
و از مديران س��ابق اين س��ازمان در گفت وگو با 
»ج��وان« درب��اره اج��راي قانون ه��واي پاك 
مي گويد: » ب��ه نظ��ر م��ن يك��ي از مهم تري��ن 
دستگاه هايي كه بايد در اين رابطه وظيفه اش را به 
درستي انجام دهد، وزارت نفت است. اولويت در 
اين است كه ما بتوانيم سوختي پاك به واحدهاي 
صنعتي و خودروها بدهيم. اين مس��ئله در كنار 
تغييرات آب و هوايي و وارونگي هوا نقش مهمي 

در آلودگي هوا دارد.«
به گفته وي بنزين هاي ما استاندارد يورو را ندارد 
و س��ازمان محيط زيست و مؤسس��ه استاندارد 
بايد استانداردهاي سوخت، بنزين و گازوئيل را 
كنترل كنند. همچنين مازوت هم آلودگي هوا 
را افزايش مي دهد. از نگاه اين كارش��ناس تنها 
راهكار مقابله با آلودگي هوا و اجراي قانون هواي 
پاك اين است كه همه 2۳ دستگاهي كه در اين 
زمينه تكليف دارند به وظايف خود عمل كنند. 
از راهنماي��ي و رانندگي كه نباي��د اجازه تردد 
خودروهاي فرس��وده را بدهد تا وزارت صنعت 
كه بايد براي جايگزيني اين خودروها اقدام كند. 
از سوي ديگر سازمان حفاظت محيط زيست و 
سازمان استاندارد بايد در زمينه استاندارد سازي 
سوخت از بنزين گرفته تا گازوئيل و مازوت اقدام 
كنند. استفاده از اين سوخت ها موجب مي شود 
مقدار زيادي گازهاي س��ولفور وارد هوا شود و 
در صورت بازندگي هم ما با باران هاي اس��يدي 
مواجه مي شويم و اين باران هاي اسيدي موجب 
سوزش س��ينه و نفس تنگی و عوارض سالمت 

مي شود. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه نقش انرژي هاي 
پاك و جايگزيني آن با سوخت هاي فسيلي را در 
زمينه مقابله با آلودگي هوا چطور مي بينيد، پاسخ 
مي دهد: » ما درسال ۳2۰ روز آفتاب داريم و اين 
يك ظرفيت بسيار خوب براي استفاده از انرژي 
پاك خورشيدي است. در فنالند در سال 2۰25 
قرار است هيچ ماشيني با سوخت فسيلي حركت 
نكند. در حالي كه ما خيلي راحت مي توانيم اين 
كار را در ايران انجام دهي��م و تنها نيازمند يك 
سري زيرساخت ها هستيم، اما متأسفانه مديريت 

نشده است.«
حاال بايد ديد ورود جدي تر مجلس و عزم سازمان 
محيط زيست مي تواند اجراي قانون هواي پاك را 

محقق و نفس كشيدن مردم را آسان تر كند؟!

884984403سرويس اجتماعي
مهجوريتقانونهوايپاكونفسهاييكهباالنميآيد

كارشناس محيط زيست در گفت وگو با »جوان«: ما در سال 320 روز آفتاب داريم 
اين ظرفيتي بسيار خوب براي استفاده از انرژي پاك خورشيدي است

 رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي وزارت آموزش  و 
پرورش گفت: در كنار برنامه اصالح محتواي برخي كتب درس��ي در 
سال آينده، طرح كالن ديگري را دنبال مي كنيم كه بازنگري اساسي در 
كتاب هاي درسي در تمام دوره ها و شاخه هاي تحصيلي را مدنظر دارد؛ 
طرح سنگين تري است و پيش بيني ما اين است كه نتيجه اش از سال 

۱۴۰۳ به مدارس خواهد رسيد. 
 سخنگوي شهرداري تهران با اشاره به هزينه كرد بيش از هزار و ۳۰۰ 
ميليارد تومان براي آس��فالت در تهران از خريد دو كارخانه آس��فالت 
توس��ط ش��هرداري تهران خبر داد و گفت: اين اقدام با هدف افزايش 
ظرفيت توليد آسفالت در شهر تهران تا سال آينده صورت گرفته است. 
 معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو گفت: تا پايان آذرماه 
مشكل اصلي كمبودهاي دارويي رفع خواهد شد و مردم از اوايل دي ماه 

مشكل حادي در تأمين دارو نخواهند داشت. 
 سرپرس��ت معاونت برنامه ريزي و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش و 
پرورش از پرداخت تمام پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته سال 

۱۴۰۰ تا چند روز آينده خبر داد. 
 رئيس كل سازمان نظام پرستاري با اشاره به فعاليت حدود ۱۷۰هزار 
پرستار در مراكز درماني دولتي و خصوصي، از آنچه »اجراي بد برخي 
قوانين در حوزه پرس��تاري« خواند، گاليه كرد و گفت: بايد به مسائل 
پرستاران رسيدگي شود؛ اينكه نظام براي رفع مشكالت هزينه كند، اما 

عدم فعاليت يك مدير باعث نارضايتي شود، درست نيست. 
 فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي كشور با اشاره به وقوع 2۷ فقره 
حريق در جنگل هاي شمال كش��ور از ابتداي آذرماه گفت: بيشترين 

ميزان آتش سوزي در استان گيالن رخ داده است. 
 در حال حاضر ح��دود 2۳ هزار مبتالي زنده به »HIV« در كش��ور 
گزارش مي ش��ود؛ تش��خيص و درمان رايگان و محرمانه بيماري هم 
 HIV .در ۱2۰ مركز مش��اوره بيماري هاي رفتاري ص��ورت مي گيرد
سال هاست كه ديگر »كشنده« نيست و در صورت تشخيص و درمان 
بهنگام، ديگر فرد به مرحله »ايدز« نخواهد رسيد و مي تواند بيماري اش 

را در محدوده قابل كنترل نگه دارد. 

آزادي230زندانيزن
بامشاركتخيرين

به همت نمايندگي هاي س�تاد ديه سراسر كش�ور در هشت ماهه 
س�ال جاري تعداد ۴ ه�زار و 7۴۴ زنداني جرائ�م غيرعمد از بند 
حبس رهاي�ي يافته اند ك�ه 230 نفر از اي�ن افراد زنان هس�تند. 
سيد اس��داهلل جواليي، رئيس هيئت امنای س��تاد ديه كشور گفت: از 
شش��م فروردين تا پايان آبان ماه، خيرين خداجو با اهداي كمك هاي 
نقدي خود زمينه آزادي ۴هزارو۷۴۴ زنداني بدهكار مالي و محكوم به 
پرداخت ديات غيرعمد )حوادث كارگاهي يا سوانح رانندگي( را با رقم 

بدهي بالغ بر 2۸ هزار ميليارد ريال فراهم كرده اند. 
وي با تفكيك جرائم زندانيان حمايت شده افزود: زندانيان بدهكار چك 
و س��فته با ۳هزارو۱۳۱ پرونده، بيش��ترين طيف محبوسان را به خود 
اختصاص داده و در مقابل بدهكاران ديه ناش��ي از تصادفات رانندگي 

تنها با 2۷ پرونده، كمترين مددجو را داشته است. 
مؤسس و رئيس هيئت امنای س��تاد ديه كشور اس��تان اصفهان را با 
آزادي 5۳۳ زنداني جرائم غيرعمد، در رديف استان هاي برتر در حوزه 
آزادي زندانيان جرائم غيرعمد معرفي كرد و گفت: در جدول آزادي ها 
آذربايجان ش��رقي با فراهم كردن زمين��ه آزادي ۳۱۰ محبوس واجد 
شرايط در رتبه دوم و خراسان رضوي با استخالص 2۸۰ زنداني نيازمند 
در رديف سوم قرار گرفته اند.  وي با تقدير از همياري قضات در قبولي 
دادخواست هاي اعسار يا درخواست تعديل اقساط اظهار كرد: در فرآيند 
رسيدگي به پرونده ها 55 درصد از بدهي 2۸ هزار و ۷6 ميليارد ريالي 
زندانيان رها يافته در س��ال جاري، با ثبت دادخواست اعسار مطلق يا 

اعسار به تقسيط، اين رقم از اصل بدهي كسر شده است. 
رئيس هيئت امنای ستاد ديه كشور بيان كرد: پس از حمايت محاكم 
ذيصالح در قبولي دادخواست هاي اعسار، قابل تأمل است اوليای  دم و 
طلبكاران خصوصي با چشم پوشي از كل يا بخشي از بدهي، بيشترين 
نقش را در مختومه كردن پرونده  زندانيان جرائم غيرعمد داشتند. به 
نحوي كه در رس��يدگي به پرونده ۴ هزار و ۷۴۴ زنداني آزاد ش��ده در 
هشت ماهه نخست سال، شكات با گذشت ۳۰ درصدي از مطالبات حقه 
خود رقمي معادل ۸ هزار و ۴۸۸ ميليارد ريال را با نيت تسريع در روند 

آزادي بدهكاران گرفتار بند نديد گرفته اند. 
جواليي با اشاره به آسيب هاي ناش��ي از مجازات حبس در قبال بانوان 
گفت: اساساً كسي كه صرفاً بدهكار است و تبهكار و بزهكار نيست، روانه 
بند نمي ش��ود مگر به دليل پيچيدگي يك پرون��ده، عدم صدور حكم 
قطعي يا بيشتر به جهت ارقام سنگين محكوم  به. از همين رو ستاد ديه 
با اشراف به آثار س��وء اجتماعي و صد البته عواقب تلخ رواني در قبال 
محبوسان جامعه با اطالع دقيق از دامنه هاي تخريبي حبس يك زن، 
فارع از اينكه آن بانو متأهل يا مجرد باشد، نسبت به شناسايي و آزادي 
مددجويان مذكور اقدام مي كند تا به س��هم خود از آس��يب هاي بعضاً 

جبران ناپذير پيشگيري كند. 
وي ادامه داد: ستاد ديه به بهانه مناسبت هاي مختلف ملي يا مذهبي، 
با راه اندازي پويش ه��اي مردمي و با تكيه بر ش��عارهايي داير بر اينكه 
»زندان جاي مادران نيست« و »اعمال مجازات هاي جايگزين حبس 
در قبال بانوان در بند الزامي اس��ت« به حمايت از اين قشر پرداخته و 
در همين راستا از ابتداي س��ال، به  رغم بدهي سنگين اين مددجويان 
نسبت به آزادي 2۳۰ خانم از سطح استان ها اقدام كرده است كه سهم 
استان هاي فارس و اصفهان، به ترتيب با فراهم كردن زمينه آزادي 25 

خانم سرپرست خانواده پررنگ تر بوده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش

حسین سروقامت

گفت وگوي »جوان« با فعال حوزه جمعيت 
درباره علل اجرايي نشدن قانون جواني جمعيت

حمايتازجوانيجمعيت
اولويتكاريمسئوالننيست

يك س�ال از قانون جواني جمعي�ت مي گذرد، اما به دليل نداش�تن 
اولويت در نگاه مس�ئوالن، اين قانون به درس�تي اجرا نشده است. 
به همي�ن دلي�ل بس�ياري از فع�االن ح�وزه جمعي�ت، نگرانند تا 
مبادا اين برنامه به سرنوش�ت قانون تس�هيل ازدواج  دچار ش�ود. 
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بر اساس اصل هشتاد و پنجم 
قانون اساسي در يك كميسيون مشترك بررس��ي شد و پس از موافقت 
مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت هفت سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به 
تأييد شوراي نگهبان رسيد. حاال بيش از يك سال از قانون جواني جمعيت 
مي گذرد، اما به دليل نداشتن اولويت در نگاه مسئوالن، به درستي اجرا 
نشده است. به همين دليل بسياري از فعاالن حوزه جمعيت، نگرانند مبادا 
اين برنامه به سرنوشت قانون تسهيل ازدواج، دچار شود و تأكيد مي كنند 
تا س��تاد ملي جمعيت جديت بيش��تري براي نظارت و ارزيابي عملكرد 

دستگاه هاي مربوطه  نشان دهد. 
در اين رابطه صالح قاسمي، فعال حوزه جمعيت، ضمن اشاره به تعلل ها در 
اجراي كامل قانون و بر زمين ماندن تكاليف دستگاه ها، به »جوان آنالين« 
مي گويد: »موضوع جواني جمعيت سوژه همه رسانه ها شده است. به  رغم 
اظهارات مس��ئوالن نس��بت به دغدغه مندي براي اجراي قانون جواني 
جمعيت، آن را در اولويت كاري خود قرار نداده اند. به همين دليل دو نكته 
مطرح است؛ اول اينكه آيا يك مس��ئول قانون جواني جمعيت برايشان 
دغدغه شده است؟ بله، دغدغه شده اس��ت؛ دوم، اجراي اين قانون در چه 
اولويتي از كار مسئوالن قرار دارد؟ متأسفانه در پاسخ اين سؤال بايد گفت 
مسئله جواني جمعيت در آخرين اولويت كار مسئوالن قرار گرفته است.«
او ادامه مي دهد: »بعد از گذشت يك س��ال از اجرايي شدن قانون جواني 
جمعيت متأسفانه كمتر از ۳۰ درصد به اين قانون عمل شده است. اين در 
حالي است كه جواني جمعيت نه تنها يك مزيت، بلكه ضرورت كشور است 
و اگر طي چند سال آينده نيز به درستي اجرا نشود، تبديل به قانوني ضد 
خودش مي شود؛ بنابراين بايد دستگاه ها اجراي قانون جواني جمعيت را 
جدي بگيرند و آن را در اولويت اصلي كارشان قرار دهند تا به صورت فوري 

و اورژانسي اجراي اين قانون به بيش از 6۰ درصد برسد.«
قاسمي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا در قانون جواني جمعيت به مسئله 
فرزندپروري و كيفيت جمعيت نيز اهميت داده شده است، مي گويد: »علم 
اثبات كرده كه داش��تن خانواده و تعدد فرزند، كيفيت تربيت و نشاط را 
در نهاد خانواده افزايش مي دهد. طي حدود 2۰ سال گذشته كساني كه 
درصدد توجيه سياست هاي كنترل جمعيت بودند از برخي كليدواژه ها 
مانند همين موضوع كيفيت جمعيت اس��تفاده مي كردند. يعني اساساً 
براي عده زيادي، مس��ئله كيفيت جمعيت به كلي��د واژه ضدجمعيتي 
تبديل شده است، بنابراين بايد دقت كنيم كه مسئله »كيفيت جمعيت« 
دچار يك انحراف مفهومي شده اس��ت و نبايد در اين انحراف ايجاد شده 

گرفتار شويم.«
او در اين رابطه ادامه مي دهد: »امروزه براي كارشناس��ان حوزه جمعيت 
مسلم است كه داش��تن يك جمعيت باكيفيت، بدون داشتن نرخ رشد 
جمعيت مثبت و س��اختار جوان اصاًل مقدور نيست و كيفيت جمعيت 
مستقل از كميت جمعيت نيست، اما باالخره بحث كيفيت جمعيت هم 

مهم است و در قانون جواني جمعيت به آن توجه شده است.«
قاسمي با بيان اينكه امتيازاتي كه در قانون جواني جمعيت تعيين شده، 
يكي از اهداف كلي و روح حاكمش همين اس��ت كه مي خواهد كيفيت 
جمعيت را ايجاد كند و نه يك جمعيت بي كيفي��ت  اظهار مي دارد: »در 
خصوص موضوع فرزندپروري در قانون جواني جمعيت، تسهيالتي مانند 
مهدكودك، پوش��ش بيمه اي مادر و فرزند، تغذيه م��ادر و آموزش هاي 
فرزندپروري را داريم كه به خانواده داده مي ش��ود و ناظر بر كيفي كردن 
فرزندآوري اس��ت، اما اينكه چقدر از آن اجرايي شده همانطور كه گفتم 
كمتر از ۳۰ درصد بوده است و همه ما به خصوص رسانه ها بايد به صورت 
جدي، اجراي تمام و كمال اين قانون را از همه مس��ئوالن كشور مطالبه 

كنيم.«
اين كارشناس حوزه جمعيت به كيفيت جمعيت در برخي از كشور هاي 
پرجمعيت اشاره مي كند و مي گويد: »كشور هاي پرجمعيتي وجود دارند 
كه به نظر مي رسد جمعيت شان باكيفيت نيس��ت، اما جالب اينجاست 
همين كشور ها مثاًل به طور نمونه هند، چين، پاكستان، برزيل و مكزيك 
كشور هايي هستند كه در پيش بيني هاي جدي در سازمان هاي بين المللي 
در حال تبديل ش��دن به غول هاي نوظهور اقتصاد جهان هستند كه در 
آينده جاي كش��ور هاي جي۷ جهاني را خواهند گرف��ت؛ بنابراين اينها 
براساس جواني جمعيت و داشتن ساختار جواني جمعيت رقم خورده است 
و مي بينيم كه درآمدش��ان نيز دائم در حال افزايش اس��ت، اما در مقابل 
كش��ور هاي كم جمعيتي وجود دارند كه به نظر ما كش��ور هاي بس��يار 
باكيفيتي هستند مثل كشور هاي حوزه اسكانديناوي  و ژاپن كه سال به 
سال در رقابت هاي اقتصادي عقب مي مانند و ساختار جمعيت سالمند 
آنها باعث شده كه كيفيت جمعيت آنها به مراتب كاهش پيدا كند و سال 

به سال نيازمند نيروي جوان خارجي شوند.«
قاس��مي در پايان تأكيد مي كند: »با توجه به اجرايي نشدن تمام و كمال 
قانون جواني جمعيت و لزوم تسريع در اجرايي شدن آن، بايد قوه قضائيه 
به اين مسئله ورود كند تا مديراني كه استنكاف از قانون كرده اند، محاكمه 
شوند، به ويژه مديران مياني تا بفهمند كه اجراي اين قانون، وظيفه شان 

و الزم االجرا است.«

يكي در بيابان س�گي تش�نه يافت/ برون از رم�ق در حياتش 
نيافت

كَله دلو كرد آن پسنديده كيش/ چو حبل اندر آن بست دستار 
خويش

به خدمت ميان بست و بازو گشاد/ سگ ناتوان را دمي آب داد
خبر داد پيغمبر از حال مرد/ كه داور گناهان از او عفو كرد
ااَل گر جفاكاري انديشه كن/ وفا پيش گير و كرم پيشه كن

كسي با سگي نيكويي گم نكرد/ كجا گم شود خير با نيكمرد؟
كرم كن چنان كت  برآيد ز دس�ت/ جهانب�ان دِر خير بر كس 

نبست
نماينده مجلس انگلستان با آرزوي رفع بحران يمن، اوكراين 
و بيماري كرونا در صحن مجلس، ش�عر دلنش�ين س�عدي را 

مي خواند؛ بني آدم اعضاي يك پيكرند. . . 
كه اگر نديده بودم، آن قطعه فيلم زيبا را، ش�ايد امروز من هم 

نامي از سعدي نمي بردم!
اين هم يك تابلو. . . سخاوت در قابي زيباتر از اين قابل تصوير 

هست؟
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   ش�هروند – تهران: مخابرات امروز پيام داده است كه مبلغ 
ثابت 2۰ ه��زار تومان چ��ه بخواهيد و چه نخواهيد به حس��اب 
قبضتان افزوده مي شود! بعد از آن شايد خواسته به زعم خودش 
يك ارفاقي به مشتري بدهد، گفته اس��ت كه ۴۴۴۴ دقيقه هم 
مي توانيد مكالمه درون شهري رايگان داشته باشيد! در دوراني كه 
مردم به وسيله گوشي هوشمند تلفن همراه ۹۰ درصد مكالمات 
و ارتباطات خانوادگي را در فضاي مجاز برقرار مي كنند، اين رفتار 
چه توجيه��ي دارد؟! واقعاً اين تصميمات خلق الس��اعه مديران 
دولتي مخابرات از كجا نش��ئت مي گيرد؟! مگر مي شود به اين  
صورت و اينطور واضح از مردم پ��ول زور گرفت؟! چرا بايد مردم 
هزينه هاي زياد مجموعه عريض و طوي��ل مخابرات را پرداخت 
كنند؟! اگر مشتركي بخواهد خط تلفن ثابت خودش را نگه دارد، 
بايد اين هزينه بي مورد و گزاف را پرداخت كند؟ در واقع اگر اين 
پول زور را پرداخت نكند بعد از مدتي خط ثابتش قطع مي شود. 
از مس��ئوالن ناظر بر رفتار س��ازمان هاي دولتي و وزارتخانه ها، 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و همچنين قوه قضائيه تقاضا 
مي كنم به اين مشكل رسيدگي كنند تا مخابرات نتواند به وسيله 
يك عده سهامدار منفعت طلب و مديران تصميم گيرنده در اين 

حوزه حق مردم را پايمال كند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹1۹0۹۶8530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴۹8۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

مهسا گربندي 


