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ددستچين
ستچين

تغییرات
کتابهای درسی
از سال تحصیلی
۱۴۰۲-۱۴۰۳
اجرا میشود

صادق ستاری فرد،
سخنگوی آموزش و
پرورش به ایرنا گفت:
تغییرات کتابهای
درسی برای
سال تحصیلی
 ۱۴۰۲-۱۴۰۳انجام
میشود .وی همچنین
افزود :از مهر ۱۴۰۱
بستههای آموزشی
چند رسانهای با
عنوان برنامههای
مکمل درسی در اختیار
دانشآموزان قرار
میگیرد .همچنین
محتوای کتابهای
درسی ،بستههای
آموزشی چندرسانهای
و برنامه درسی سال
 ۱۴۰۲-۱۴۰۳با
تغییراتی همراه است.

جامعه

واکنش

قبرلوکس
نداریم
معاون مجتمع
عروجیان سازمان
بهشت زهرا در واکنش
به اخباری در خصوص
وجود قبور لوکس در
این گورستان ،به فارس
گفت :خانه ابدی لوکس
و خاصی در این سازمان
وجود ندارد.
روحهللا محسنی
همچنین با بیان
اینکه قیمتها تابع
تصمیمات در شورای
اسالمی شهر تهران
است و در هر سه ناحیه
این سازمان ،خانههای
ابدی یکسان هستند،
اظهار کرد :قیمت
خانههای ابدی سازمان
بهشت زهرا(س) تهران
با سایر آرامستانهای
تهران قابل مقایسه
نیست و اگر هر یک
از شهروندان مراجعه
کنند ،در صورت
وجود میتوانند در
هر قسمت از سازمان
بهشت زهرا(س) خانه
ابدی خریداری کنند.

◾چرا تأخیر سه ماهه؟!
هــادی بیگینژاد ،نماینده مالیر در مجلس
درخصوصتأخیرسهماههوزارتبهداشتدر
تهیه آییننامه اجرایی مصوبه افزایش ظرفیت
پزشکی به فارس گفت :قطعا ًتعارض منافع تصمیمگیران در
وزارت بهداشت میتواند یکی از دالیل تأخیر باشد .وقتی
وزارت بهداشت خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند
نمیتوانیم انتظار نتیجهای بهتر داشته باشیم.

پژوهشصالحقاسمی

گرتحو
ایران و جالهاتجمعیت
ن

◾

◾سازمان فردگرایی در ایران
محمد اسـمــاعـیــل اکــب ــری ،رئ ـیــس کمیته
جمعیتوسرمایهاجتماعیمجمعتشخیص
مصلحت نظام در گفتوگو با فــارس اظهار
کــرد :بحث جمعیت وابسته به خانواده اســت .کشور ما
خانوادهمحور نیست بلکه فردگراست 70 .سال پیش که
آمریکاییها سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورمان را
درستکردندمثلخودشانفردگراییراشکلدادند.

کشورهای صنعتی پس از رنسانس شاهد اتفاقاتی
همچون انقالب خانواده و انقالب جنسی بودند
که به تضعیف نهاد خانواده انجامید .با این رخداد
و هنگامی که سیاستمداران این کشورها مؤلفه
قدرتمند جمعیت که پشتوانه رشد اقتصادی و

اعظم طیرانی چند سالی
اســت هــرم جمعیتی کشور
از حالت طبیعی خارج شده
و جمعیت بــه سمت پیری
میرود .بر اساس آخرین آمار
اعــام شــده از ســوی مجلس
شـ ــورای اســامــی ،در س ــال « 1400ن ــرخ رشــد
جمعیت» کشور به زیر یک درصد رسیده؛ این
یعنی ابربحران منفی جمعیتی ،دور ماندن از
آرمانهایی چون توسعه و آبادانی و مواجهه با
تهدیدات اقتصادی ،سیاسی و امنیتی.
کــاهــش جمعیت و پــیــامــدهــای آن ،ض ــرورت
همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاههای
غیررسمی و رسمی کشور را دوچندان ساخته
است.
تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از
خانواده ریسمانی است بــرای نجات کشور از
سیاهچاله جمعیتی .اما آیا مجریان و مخاطبان
ایــن قانون میتوانند از ایــن تنها فرصت باقی
مانده استفاده کنند؟

فقط 6سال تا سیاهچاله جمعیت فاصله داریم

خطر تبدیل مدارس
به سرای سالمندان!

◾

گزيده

◾

تا پیش از تصویب «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هیچ قانونی
برای حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی وجود نداشــت و پیش از آن،
قوانین خانواده در تعارض با فرزندآوری بوده است.

◾ مسئوالنی که باید محاکمه شوند

وی میگوید :تا پیش از تصویب قانون جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده هیچ قانونی برای
حمایت از فــرزنــدآوری خــانــواده ایــرانــی وجــود
نداشت و پیش از آن قوانین خانواده در تعارض
بــا فــرزنــدآوری بــوده اســت .بــرای نخستین بار
سیاستهای کلی جمعیت در  30اردیبهشت
سال  1393ابالغ شد .سیاستهایی که تقریبا ً
هشت سال خاک خورد و گرفتار فرصتسوزی
م ــح ــض دولـ ـ ــت گ ــذش ــت ــه ش ـ ــد .مــســئــوالن
دولتهای یازدهم و دوازدهم باید در خصوص
فرصتسوزی هشت ساله از پنجره جمعیتی
ایــران محاکمه شوند چــون ایــن فرصتسوزی
موجب شد سیاستهای کلی جمعیت هرگز به
آییننامه و دستورالعمل تبدیل نشود.
این پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران و جهان،
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را
یک ظرفیت ،فرصت و قانونی بیبدیل و قابل
دفاع میداند و تأکید میکند :با توجه به اینکه
فرصت نگارش قانون دیگری را نداریم ،این قانون
باید به عزمی ملی برای اجرا تبدیل شود.
وی ادامـ ــه م ـیدهــد :وقــتــی ق ــرار اس ــت چنین
قوانینی به اجرا گذاشته شود ممکن است به
دلیل فراهم نبودن ساختارها و تکالیف مالی با
مقاومت بسیاری از نهادها و دستگاهها مواجه
شود ،با این حال دولت باید اجرای این قانون را
در اولویتهای اصلی کشور قرار دهد تا مدیران

◾

◾کوچ مهندسیها به سوی انسانی
به گــزارش فــارس ،عبدالرسول پورعباس،
رئیس ســازمــان سنجش گفت :بیش از
400هـ ــزار داوطــلــب در آزم ــون گــروه علوم
انسانی کارشناسی ارشد امسال شرکت کردهاند و این
به معنای اشتیاق بیشتر داوطلبان به سوی رشتههای
علوم انسانی است .داوطلبان از رشتههای مهندسی به
سوی رشتههای علوم انسانی آمدهاند.

◾

◾ ۸۸درصد جوانان مجرد تمایل به ازدواج دارند
مسعود عالمی نیسی ،رئیس مؤسسه
تحقیقات جمعیت کشور به ایسنا گفت:
۸۸درص ــد جــوانــان مجرد در ســن ازدواج
تمایل بــه ازدواج دارن ــد .اف ــرادی کــه ازدواج میکنند
میخواهند فرزنددار شوند اما مسئله اصلی این است
که ازدواج کم شده و میزان مجردها سبب شده میانگین
نرخ باروری کاهش پیدا کند.

جمعیتی به بعد ،پروژه طراحی اجتماعی جمعیت
سیاسی آنها در جهان محسوب میشود را تا حد
در جهان از سوی کشورهای غربی در کشورهای
زیادی از دست دادند ،درصدد برآمدند با کنترل
جمعیت سایر مناطق جهان ،برتری نسبی خود را در شرقی و بهویژه کشورهای اسالمی توجیه شد؛
اقتصاد و سیاست حفظ کنند .بنابراین از سال 1900بهگونهای که مسئوالن این کشورها وادار شدند نرخ
یعنی از دوره تقابل جمعیتی و استانداردهای دوگانه رشد کشورشان را کاهش دهند.

◾وقتی زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا درآمد

صالح قاسمی ،پژوهشگر تحوالت جمعیت
ایران و جهان معتقد است در ایران با اینکه در
دهه  60پــروژه تنظیم خانواده و کنترل موالید
آغاز شد اما در سال  1386نخستین هشدارهای
جمعیتشناسی در کــشــور از س ــوی شمار
معدودی از جمعیتشناسان و جمعیتپژوهان
مطرح شد.
رهبر معظم انــقــاب نیز نخستین مطالبات
جــدی جمعیتی را از ســال  1390و در هیئت
دولــت مطرح نمودند .یک سال پس از آن هم
این نگرانیها را در نشست عمومی با مــردم و
سفر بــه خــراســان شمالی علنی کــردنــد .نکته
مهم اینکه در  10سال گذشته ایشان  54بار به
گونههای مختلف در خصوص پیامدهای کاهش
جمعیت هشدار دادهان ــد .در پی فرمایشات
ایشان گفتمانهای متعددی در کشور شکل
گرفت و بسیاری از استادان جمعیتشناس
و جمعیتپژوه به این نتیجه رسیدند که باید
شاخصهای جمعیتشناسی اصالح شود.
وی ادام ـ ــه مـ ـیده ــد :جمعیت ی ــک زمــیــنــه،
ی ــک بــســتــر و روح حــاکــم ب ــر هــمــه فــرایــنــدهــا
و ساختارهاست و تنها بر نهاد خــانــواده و یا
یکی دو ساختار تأثیر نمیگذارد؛ اتمسفر کلی
جامعه بــرآمــده از تــحــوالت جمعیتی اســت و
بــنــابــرایــن چــال ـشهــای جمعیتی روی نهاد
خانواده ،روابط اجتماعی ،ساختارهای ارزشی،
هنجارها و ناهنجارهای جامعه و همچنین بر
اقتدار سیاسی ،جایگاه منطقهای و بینالمللی
کشور ،قــدرت بینالمللی ،امنیت ملی ،تولید
و درآمــد ناخالص ملی ،بیمهها ،سازمانهای
حمایتگر اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی،
شبکه بهداشت و درمان ،آموزش و بسیاری از
ساختارهای دیگر تأثیری بسیار جدی دارد.
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کشور نیز در مقابل اجرای آن مقاومت نکنند.
نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت»
در خصوص ضمانتهای اجرایی این قانون نیز
اظهار میکند :محل تأمین اعتبارات این قانون
هم به لحاظ تأمین بودجه و هم به لحاظ تکالیف
مالی در قانون مشخص شده است و جزو معدود
قوانینی است که سرپیچی از اجــرای آن جرم
شناخته میشود و هر مسئول و مدیری که از
اجرای این قانون طفره برود مجرم است و برای
وی مجازات در نظر گرفته شده است.
به گفته قاسمی براساس تازهترین پیمایشهای
پژوهشگران حوزه جمعیت ،میل به فرزندخواهی
در خانواده ایرانی طی دو سه سال گذشته افزایش
یافته و امروزه به طور میانگین هر خانواده ایرانی
تمایل دارد حداقل سه فرزند داشته باشد که
البته در شهرهای مختلف متفاوت است .با این
حال افزایش به میل فــرزنــدآوری در خانوادهها
نشان میدهد خانواده ایرانی یک خانواده اصیل،
فرزنددوست و فرزندخواه است که این فرصتی
برای قانون جوانی جمعیت محسوب میشود تا
بتواند به اهداف خود برسد.

◾

◾آغاز سیر نزولی جمعیت کشور
امیرحسینبانکیپور،رئیسکمیسیونمشترک
قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسالمی نیز
با اشــاره به خطرات بحران جمعیتی بــرای کشور
به ما میگوید :اگر امروز فکری به حال جمعیت

کشور نکنیم  30ســال آینده ،شمار سالمندان
بیشازسایرگروههایسنیخواهدبود؛اینتهدید
بزرگی برای آینده کشور است به طوری که کشور را
در حوزههای متعدد علمی ،اقتصادی ،اجتماعی،
آموزشی ،رفاهی و حتی امنیتی و نظامی با مشکل
روبـهرو خواهد کرد و هزینههای سالمت چندین
برابر میشود .در حالی که جمعیت کشورهای
اطراف ما همه جوان است و این خطر بزرگی برای
امنیت کشور ما محسوب میشود.
بانکی پور اضافه میکند :اواخر دهه  70بسیاری
از مدارس کشور دو شیفته و یا حتی چهار شیفته
بودند اما امروز کمتر مدرسهای دو شیفته است
و  30سال آینده تعداد زیادی از مدارس به سرای
سالمندان تبدیل خواهند شد .بنابراین در همین
 6سالی که فرصت باقی است باید از افتادن در
سیاهچاله جمعیت پیشگیری کنیم وگرنه اگر در
این سیاه چاله جمعیتی بیفتیم  150سال زمان
الزم است تا کشور از ابربحران جمعیتی خارج
شــود و مشخص نیست در ایــن  150ســال چه
خطراتی کشورمان را تهدید کند.
وی در خصوص ضمانتهای اجــرایــی قانون
جــوانــی جمعیت و حــمــایــت از خ ــان ــواده نیز
میگوید :در مجلس منابع مالی کامل بــرای
اجرای این قانون دیده شده و با ایجاد ستاد ملی
جمعیت و معرفی دبیر این ستاد وظیفه هر یک
از دستگاهها به طور مشخص و مجزا ابالغ شده
و همه دستگاهها موظفاند گــزارش عملکرد
خود را به ستاد اعالم کنند تا در صورت کوتاهی
در اجرای قانون با آنها برخورد شود .ضمن آنکه
بودجهای که امسال برای حمایت از خانواده در
مجلس در نظر گرفته شده بیشتر از بودجهای
بوده که طی سالهای گذشته در نظر گرفته شده
است .بنابراین همه شرایط برای اجــرای قانون
مهیاست و تاکنون  20درصد قانون اجرا شده
و مقرر شده تا  6ماه آینده  80درصد باقیمانده
قانون نیز اجرا شود.

◾

◾این قانون یک شعار سیاسی نیست
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه چگونه میتوان
اعتماد عمومی برای اجرای این قانون را جلب کرد،
اظهار میکند :وقتی میتوانیم اعتماد عمومی
برای اجرای این قانون را جلب کنیم که مسئوالن به
وظایف تعیین شده خود عمل کنند .خوشبختانه
تسهیالت خوبی بــرای فــرزنــدآوری در نظر گرفته
شده که بخشی از آن اجــرا شده اســت؛ به عنوان
نمونه تسهیالت ازدواج بــرای زوجه ــای جــوان در
مقایسه با پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت
پنج برابر شده است .همچنین حمایت درمانی از
زوجهای نابارور در حال انجام است .عالوه بر این
تاکنون 24هــزار نفر از مــادران در ثبتنام خــودرو
شرکت کــردهانــد که خ ــودرو به آنهــا تعلق گرفته
اســت .دو بانک کشور نیز تسهیالت فرزندآوری
پرداختمیکنندوخوشبختانهموادقانونیدرحال
اجراست تا در عمل به مردم نشان داده شود این
قانون اجرا خواهد شد و یک شعار سیاسی نیست.

خانه و خانواده

مدرسه

محیط زیست

مدیرعامل بنیاد 15خرداد خبر داد

اعطایکمکهزینه
درمان ناباروری به10هزار زوج

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد

بیمهکاملو ۲۴ساعتهشدن
معلمانغیردولتی

یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

به گزارش تسنیم ،مدیرعامل بنیاد  15خرداد در نخستین
رویــداد روایتمحور با موضوع جوانی جمعیت و معرفی
الگوهای موفق فرزندآوری و فرزندپروری گفت :امسال ستاد
اجرایی فرمان امام کمکهزینه درمان ناباروری 10هزار زوج
نیازمند را از طریق بنیاد 15خرداد پرداخت میکند ،تاکنون
هزارو 100خانواده متقاضی این تسهیالت را شناسایی و به
بانک عامل معرفی کردهایم.
حمیدرضا عــلــیــانزادگــان اف ــزود :حمایت از خــانــوادههــای
دارای سه فرزند از دیگر اقــدامــات در دستور کــار ماست.
در طرح «لبخند مــادری» بستههایی شامل  40قلم کاالی
ضروری مورد نیاز نوزاد بهارزش  4میلیون تومان از بدو تولد تا
دوسالگی را اهدا میکنیم.

احــمــد مــحــمــودزاده ،رئــیــس ســازمــان مـ ــدارس و مــراکــز
غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش
به فــارس گفت :طــرح  24ساعته کــردن معلمان مــدارس
غیردولتی و پیشبینی بیمه کامل آنها را پیگیری میکنیم
کــه البته شاید فشار بیشتری بــر مؤسسان وارد کند.
پیشنهاد شده معلمان مدارس غیردولتی مانند معلمان
م ــدارس دولــتــی  24ساعته باشند کــه البته در مــدارس
ابتدایی  25ساعته است.
ایــن موضوع در کمیسیون آم ــوزش مجلس تصویب شد
و قــرار اســت در صحن مجلس هم تصویب شــود و بر این
اساس معلمان این مدارس مثل مدارس دولتی کار کرده و
پرداختهایشان بر اساس قانون کار میشود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیط زیست از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی خبر
داد .به گزارش ایسنا حسن اکبری گفت :صبح روز سهشنبه
دامپزشک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع
آنها میشود و پس از بررسیهای دامپزشک متخصص،
تصمیم بر ایــن شد تولهها به یک بیمارستان تخصصی
دامپزشکی در تهران منتقل شوند که متأسفانه یکی از تولهها
در مسیر انتقال به تهران تلف شد.
تــولــه ســوم در بیمارستان تخصصی دامــپــزشــکــی تحت
نظارتهای دامپزشکی قرار دارد.
وی افزود :علت دقیق تلف شدن توله یوز پس از کالبدگشایی
اعالم خواهد شد.

مرگ
دومینتولهیوزایرانی

زندگیسالم
چرا ازدواج میکنید؟

اکـــرم شــاهــد ،مــشــاور خــانــواده
روا نشناسان ،جوانی را به دریایی که دچار
طوفان شدیدی شده ،تشبیه کردهاند؛ دورهای
کــه جــســم و روان دخــتــران و پــســران دچــار
التهاب و هیجان میشود .برای تسکین این
التهابها چه باید کرد؟ خداوند در قرآن کریم
هــدف از ازدواج را «لتسکنوا الیها» تعیین
کــرده اســت ،یعنی جوانان با پذیرش ازدواج
خود را به آرامش و سکون میرسانند و آنچه
به زندگی زناشویی گرمی و دوام میبخشد
و پیوند ازدواج را محکم و پــایــدار میسازد،
عاطفه و محبت است.
ب ــراس ــاس نــظــر کــارشــنــاســان ،دو عــامــلــی که
بیشترین نقش را در خوشبختی تمام انسانها
در زمین ایفا میکنند ،عبارتاند از :ایمان به
خدا و ازدواج.
با ازدواج رابطهمان را با کسی که به او عشق
مــیورزیــم ،دائــمــی میکنیم .همین موضوع
میتواند ما را از استرسها و تنشهای یک رابطه
نجات دهد .با ازدواج ،رابطه ما از آنچه هست
استوارتر میشود و دیگر این نگرانی را نداریم که
ممکن است او را از دست بدهیم.
زندگی به برهههای زمانی مختلفی تقسیم
میشود و هر فرد با توجه به شرایط ،نیازهای
متفاوتی دارد .وقتی کوچکتر هستید ،نیاز
به تحصیل و آموزش دارید ،کمی که بزرگتر
میشوید نیاز به حضور در جامعه و کسب
تجربه داریـ ــد .بــه همین ترتیب زمــانــی فرا
مـیرســد کــه حــس میکنید باید بــا تشکیل
یک خــانــواده ،خودتان را وارد مرحلهای تازه
کنید .اگر چنین تغییری در طرز فکر و نیازهای
خــود احساس کردید باید بگوییم وقــت آن
رسیده که به ازدواج فکر کنید .در پاسخ به
این پرسش که چرا ازدواج میکنید معموال ً
یکی از کمبودهای زیر را در زندگی خود حس
میکنید.

◾

◾نیاز به همدم

در این مرحله از زندگی داشتن همدم در اولویت
است .یک فضای دلنشین و راحت که بتوانید
در آن آرامــش را تجربه کنید و حرفهایی که
نمیتوانید به هیچ کس بگویید را با کسی به
اشتراک بگذارید.

◾

◾عشق و محبت
انسانها نه تنها نیاز دارند مورد عشق و محبت
قــرار بگیرند ،بلکه نیاز دارن ــد بــه کسی عشق
بورزند و به او محبت کنند .ازدواج بهترین راه
پاسخ دادن به نیاز عشق ورزیدن و مورد عشق
واقع شدن است.

◾

◾داشتن حامی
یکی از اهداف زندگی مشترک داشتن حامیای
است که به شما اطمینان دهد تا بتوانید در راه
اهدافتان گام بردارید .تا وقتی که ازدواج نکنید،
هیچ تصوری از حس خوب حمایت کردن فردی
که مهمترین شخص زندگیتان است ،نخواهید
داشت.

◾

◾رشد
اگــر بخواهید در کــار و یا در زندگی پیشرفت
کــنــیــد ،مــطــمــئــن بــاشــیــد بــهــتــریــن کــســی که
میتواند به شما کمک کند ،یک همسر خوب
و رشددهنده است.

◾

◾لذتبخش کردن زندگی
احساس نیاز به لذتبخش کردن زندگی به شما
یک انگیزه مضاعف میدهد که بخواهید به
دنبال راه حلی برای رفع نیازتان بگردید و مطمئن
باشید تا وقتی که به این نیاز پاسخ ندهید ،به
آرامش نخواهید رسید.

◾

◾تجربههای تازه
برخی از تجربیات و حسها هستند که فقط
از طریق ازدواج میتوانید آنهــا را درک کنید.
حس همسر بــودن ،مــادر و پدر بــودن ،مراقبت
از فــرزنــدان و تماشای رشــد آنه ــا ،حسهای
دلنشینی هستند که فقط از طریق ازدواج قابل
درک خواهند بود.
مــواردی که به آنها اشــاره شد تنها تعدادی از
دالیل یا اهداف هر فرد برای ازدواج کردن است.
قطعا ًشما نیز میتوانید دالیــل خــود را بــرای
ازدواج داشته و با شناخت معیارهای صحیح به
همسرگزینی آگاهانه بپردازید.

