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طرح های شکست خورده!

به بهانه اظهارات مشاور وزیر بهداشت در تلویزیون در مورد لزوم فرزندآوری ایرانی ها (حداقل4فرزند) به بررسی طرح هایی پرداختیم
که به منظور رشد ازدواج و زاد و ولد مطرح شد و همگی شکست خورد.ناظران می گویند حتی وام 100ملیونی ازدواج هم مشوق مناسبی نیست
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا  :مدتی است برای پیشگیری
از بروز مشکالت حاد جمعیتی مانند پیرشدن جمعیت توصیههای
زیادی مبنی بر ازدواج و فرزندآوری میشــود .این روزها بازار وام
 100میلیونی ازدواج داغ است در صورتی که این وام نیز در حال
حاضر برای تامین هزینههای زندگی کافی به نظر نمیرسد .اما
آیا صرفا با توصیه میتوان از به وجود آمدن این قبیل معضالت
جلوگیری کرد و آیا شرایط برای ازدواج به اندازهای تسهیل شده
است تا جوانان بتوانند تشکیل خانواده داده و در نتیجه اقدام به
فرزندآوری کنند؟
>باردار شوید چون میتوانید

به تازگی مشــاور عالی وزیر بهداشت در برنامهای اظهارات جالب
توجهی داشته است .او میگوید به عنوان یک بیولوژیست توصیه
میکند زیر  20ســالگی باردار شــوید چون توان جسمانی مورد
نیاز برای بارداری را دارید .جدای از توانایی جســمانی آیا شرایط
اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی کشور به صورتی هست که جوانان
بتواننــد ازدواج کنند و در ادامه بتوانند از پس مخارج فرزند آوری
بربیایند؟ دکتر محمداسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت
در برنامه دســتخط گفت « :آخر این چه حرفهای مفتی است
که به من که بیا و بروی علمی در دنیا دارم میزنند .میگویند من
میگویم کودک همسری و این مزخرفات .اما یک نکته که پشتوانه
علمی دارد را در نظر نمیگیرند .سطح استروژن که به معنی زنیت
و مســأله باروری است و هر چه باالتر باشد خطرآفرین است ،در
سن زیر  ۳۰سالگی  ۳۰درصد بیشتر از سن زیر  ۲۰سالگی است.
یعنی اگر قرار باشــد به عنوان یک بیولوژیست توصیه به باروری
کنم باید بگویم سعی کنید زیر  ۲۰سالگی باردار شوید ».سپس
مجری گفت شما گفته بودید هر خانواده باید  ۴فرزند داشته باشد
و اکبری در پاســخ بیان کرد « :برای جانشینی جمعیت میشود
 ۳تا بچه .اما در بند اول سیاســتهای کلی جمعیت نوشته شده
که باید باالتر از ســطح جانشینی باشد .باالتر از سطح جانشینی
میشود هدف سیاســی اجتماعی دولت .میشود  ۴تا بچه .االن
فرانسویها هم  ۴بچه را مبنا قرار دادهاند .کاناداییها ،انگلیسیها
و ژاپنیها هم همینطور .یعنی باالتر از سطح جانشینی میشود ۴
بچه .در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر کسی  ۴بچه به
دنیا آورد دیگر مسئولیت اجتماعی ندارد .دیگر مالیات نمیدهد و
شغلش مهم نیست».
>جمعیت کشور نزدیک سیاهچال ه پیر شدن

اخیرا ً برای بررســی این موضوع در مجلس شورای اسالمی طرح
جوانی جمعیت و برون رفت از پیر شــدن به شکل جدی مطرح
شده است .برای بررسی این طرح و روند پیر شدن جمعیت کشور،
ایسنا با امیرحسین بانکیپور نماینده مردم اصفهان در مجلس و
عضو کمیسیون فرهنگی به گفت و گو پرداخت .بانکیپور گفت:
« طرح جوانی جمعیت کشور در مجلس  ۵۲ماده دارد که بر اساس
اصل  ۸۵قانون اساسی با آن موافقت شده به این معنا که در صحن
موضوع بررسی نمیشود و در  ۹کمیسیون مشترک مورد ارزیابی
قرار میگیرد .طرح جوانی جمعیت  ۳۳جلســه طرح داشته که
 ۲۰ماده آن تصویب شــده است .طرح جمعیت و تعالی خانواده
در مجالس قبلی مطرح که ظرف یک ماه کمیسیون فرهنگی با
محوریت کمیته خانواده که خودم مسئول آن هستم ،این طرح را
مرکز پژوهشها ،مرکز تبلیغات اسالمی و شورای انقالب فرهنگی
بررسی کند و قسمتهایی که ایراد دارد را برطرف و آن را در نوبت
صحن بگذارد .این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :جامعه
ایران به سمت پیر شــدن در حال حرکت است که آثار آن را در
بازنشستگان میبینیم که حقوق آنان کفاف مخارج آنان را نمیدهد.
وضعیت پیر شــدن جمعیت کشور اگر به همینگونه پیش برود
در  ۳۰ســال آینده جزء پیرترین جمعیت جهان خواهیم بود» .

بانکی پور با بیان اینکه پیر شدن جمعیت فوقالعاده برای کشور
خطرناک است ،تصریح کرد « :این پیر شدن روزافزون جمعیت،
خطرش از جنگ جهانی اول و قحطی  ۱۰۰ســال پیش در ایران
خطرناکتر است چراکه معموالً هر حادثهای که در کشور رخ داده
است بعد از  ۸سال جامعه به شرایط عادی خود برگشته است ،اما
اگر جمعیت پیر شود تا  ۱۵۰سال کشور نمیتواند به شرایط عادی
خود برگردد .نزدیک ســیاهچالهای از نظر پیر شدن جمعیت قرار
گرفتهایم که  ۶تا  ۷سال بیشتر وقت نداریم که خودمان را از کنار
این سیاهچاله عبور دهیم .هماکنون فرزند آوری دهه شصتیها را
داریم که تا  ۷سال دیگر اگر از دوره دهه شصتیها بگذریم به این
دلیل که دهه هفتادیها به مراتب کمتر از دهه شصتیها هستند
دیگر نمیتوانیم نجات پیدا کنیم» .
>پیر شدیم اما توسعه یافته نه!

نماینده مردم اصفهان در مجلس ،تصریح کرد « :بنابراین مجلس
در حال کار کردن روی طرح جوانی جمعیت است که با یک برنامه
 ۵تا  ۶ساله تدابیری بیندیشد که این جوانی جمعیت حفظ شود.
جوانان جامعه هســتند که عامل خالقیت ،تالش ،رشد علمی و
امنیت هستند و اگر جمعیت جوان تنزل پیدا کند کشورمان در
شرایط سخت و خطرناکی قرار میگیرد .درست است که کشورهای
اروپایــی هماکنون پیر شــدهاند ،اما چند تفاوت با ایــران دارند.
پیری اروپا در یک شیب  ۲۰۰ساله رخ داد که شیب آن بسیار کم
بود و جامعه کمکم توانست خودش را با آن شرایط وفق دهد .دوم
اینکه اروپاییها اول توسعه یافتند و بعد پیر شدند .مانند پیرمردی
کــه کارهایش را انجام داده اســت و نیاز به خالقیت و کار کردن
دیگر ندارد ،اما ایران قبل از اینکه به توسعهیافتگی برسد در حال
پیر شدن است .همچنین اروپاییها از نظر فرهنگی و مهاجرپذیری
مشکل پیر شدن جمعیت خود را به نوعی حل کردهاند در حالی که
فرهنگ ایران نمیتواند اقتضا کند که جوانان کشورهای مختلف به
ایران بیایند و کارهای جامعه ایرانی را انجام دهند .به همین دالیل
مجلس تصمیم گرفت این مشــکل را حل کند ،البته از  ۱۰سال
پیش این موضوع مطرح بود که دولت و مجلس با یکدیگر همکاری
نکردند و طرح جوانی جمعیت بالتکلیف ماند .اما در مجلس یازدهم
با اراده قوی طرح جوانی جمعیت دنبال خواهد شد که دولت هم
در این خصوص همکاری الزم را دارد و به زودی به شــکل قانون
درخواهد آمد .حدود  ۲۱مانع برای رشــد جمعیت دیده شده که
یکی از این موانع مشــکالت ازدواج است .قانون تسهیل ازدواج در
سال  ۱۳۸۴به تصویب مجلس رسیده و در آن به واگذاری مسکن
موقت به جوانان تازه ازدواج کرده و در اختیار قرار دادن سالنها و
تاالرهای دولتی برای مراسم عروسی تأکید شده است .مجلس باید
به عنوان ناظر ،اجرایی شدن موارد مندرج در این قانون ،از دولت و
نهادهای مربوطه پیگیری کند و در صورت لزوم برای اجرای آنها
قانون تصویب کند» .
>در کل دنیا برای ازدواج وامی پرداخت نمیشود

وام  100میلیونی باتوجه به نرخ تورم کشــور تنها میتواند کفاف

بخش کوچکی از هزینهها را بدهد که خود این وام ها هم در آینده
باعث بدهکار شدن زوجین میشود .معاون ساماندهی امور جوانان
گفت « :مشکلی در پرداخت وام  ۱۰۰میلیون تومانی نداریم .باید
راهکاری اساسی برای حل بحران جمعیت و فرزندآوری پیدا کنیم» .
محمد مهدی تندگویان معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت
ورزش و جوانان در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،درباره
افزایش رقم وام ازدواج برای جوانان ،اظهار کرد « :من با افزایش وام
ازدواج مخالف نیستم ».او با بیان اینکه موضوعی که من همیشه
مطرح میکنم این اســت که افزایش وام ازدواج چه منطقی دارد،
گفــت « :افزایش حتی چند برابری وام ازدواج نیز مشــکلی را از
جوانان حل نمیکند و عمال با  ۸۰میلیون شدن یا  ۱۰۰میلیون
شدن وام ازدواج نیز نمیشود کاری کرد .ما درخصوص پرداخت وام
ازدواج از سال  ۹۶به صورت به روز عمل میکنیم و هیچ مشکلی
در پرداخت نداریم و ماندگاری در صف مطرح نیست .سال ۱۰ ،۹۶
میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شــد و سال گذشته این رقم به
 ۵۰میلیون تومان رســید و یک افزایش  ۵برابری را شاهد بودیم،
در حالی که  ۵برابر شــدن رقم وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش
ازدواج نداشته است و ما هر سال شاهد سیر کاهشی آن بودهایم .این
اتفاقات نشان دهنده این است که سیاست پرداخت وام ازدواج برای
تسهیل و افزایش ازدواج جوانان حتی با افزایش ارقام هم نتوانسته
به هدف خود برسد ،هدف افزایش ازدواج در راستای پرداخت وام
غلط است ،چرا که بحث تشکیل خانواده هدف واقعی است ،به دلیل
اینکه ما مشکل بحران جمعیت پیدا نکنیم .ابتدا باید هدف اصلی را
در نظر بگیریم و ثانیا مشوقهای مقطعی برای ازدواج مثل پرداخت
وام را تبدیل به مشوقهای دائمی کنیم .به طور مثال عنوان شود
که به ازای هر فرزند از یک چهارم مالیات معاف میشوید و اگر ۴
فرزند داشــته باشید به طور  ۱۰۰درصدی مادام العمر از پرداخت
مالیات معاف هســتید .سوال اصلی این است که باید پرسید ۵۰
میلیون تومان به کدام قسمت ازدواج کمک میکند؟ اقدامات اگر در
راستای سیاستهای جمعیت و خانواده انجام شود ،تأثیر بیشتری
دارد و مشکالت جمعیت حل میشــود .در کل دنیا برای ازدواج
وامی پرداخت نمیشود و چنین چیزی اصال وجود ندارد ،چرا که
نبایــد یک زوج را در اول زندگی به وام بگیر و قســط بده تبدیل
کنیم .بسیاری از کشورها مطرح کردند که اگر خانوادهای دارای ۴
فرزند باشد مسکن رایگان در اختیارشان قرار خواهند داد .در قانون
تسهیل ازدواج مواردی چون اشتغال جوانان ،مسکن ارزان و ...مطرح
شــده است ،اما مشکل این است که باید صندوق ذخیره اندوخته
جوانان در کشور با متولیگری وزارت اقتصاد و وزارت کشور شکل
میگرفت .در قانون تسهیل ازدواج هیچ جایی برای معاونت جوانان
ایجاد نشــده و اعتبار آن تأمین نشده و به مرحله اجرایی نرسیده
است .بنده به عنوان دولت نمیتوانم رقمی را برای وام ازدواج مطرح
کنم ،چرا که مجلس وظیفه این امر را بر عهده دارد».
>ترغیب به فرزندآوری با حمایت اقتصادی

امیر محمود حریرچی در خصوص شــرایط اجتماعــی ازدواج و
فرزنــدآوری به آفتاب یزد گفت  « :میزان بــاروری در ایران جزو
کمترین آمارها در دنیا اســت و مشکل بسیار جدیای دارد .باید
بررسی کنیم زمینههای اجتماعی برای این کارها فراهم است یا
خیر .در بحث اقتصادی بسیاری از افراد حتی شرایط ازدواج کردن
را ندارند .ما شاهد هستیم روز به روز سن ازدواج باالتر از قبل میرود.
میانگین سن ازدواج در خانمها و آقایان به ترتیب  28تا  29سال و
آقایان  32تا  33سال است .همچنین نرخ جایگزینی جمعیت در
کشور ما پایین است .در جامعه ما شرایط مناسب برای ازدواج فراهم
نشده است .کسی که متمایل به تشکیل خانواده هست باید بتواند
نیازهای معیشتی خود را فراهم کند که متاسفانه حتی این حداقل
ها هم در جامعه ما وجود ندارد .نرخ بیکاری و نرخ تورم باال امکان
ازدواج و فرزندآوری را بســیار پایین میآورد .مسئولین باید توجه

یک پژوهشگر ایرانی در لیست برترینهای علمی جهان در 2020

موفقیت 36دانشگاه ایران در فهرست برترین دانشگاههای جهان

بــه گزارش نشــریه بینالمللــی  ،word pressدر جمع ۳۰۰۰
دانشمند برتر دنیا نام یک استاد و پژوهشگر ایرانی مشاهده میشود.
براساس گزارش این پایگاه بینالمللی "محمد شریف ملک زاده" در
لیست برترینهای علمی جهان در سال  ۲۰۲۰میالدی قرار گرفته
است.
محمدشــریف ملک زاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه ،پژوهشگر و
مولف بیش از  ۴۰عنوان کتاب اســت ،ملک زاده دارای نشان ملی
جشواره شیخ بهایی و از مفاخر فرهنگی ایران به انتخاب انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی این کشور در سال  ۱۳۹۵است .وی مخترع نظریه
جهان شمول ( MFTگردشگری با عالیق ویژه) است .پیشتر اعطای
عنوان بنیانگذار و پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان نیز او را در
زمره برترینهای علمی جهان قرار داد .این عنوان پس از تایید علمی
نظریه  MFTتوســط اساتید دانشگاههای معتبر جهان و مقامات
ســازمان جهانی جهانگردی ( )UNWTOطی نامهای رســمی
به تاریخ پانزدهم اکتبر  ۲۰۲۰توســط اتحادیه بینالمللی روسای
دانشــگاههای جهان ( )IAUPبه وی ابالغ شد.به دنبال کسب این
افتخار مراسم رسمی بینالمللی آیین تجلیل از "محمدشریف ملک
زاده" توسط اتحادیه بینالمللی روسای دانشگاههای جهان()IAUP
و جمعی از دانشگاههای بزرگ جهان در روز دوشنبه  ۲۶ماه عقرب/
آبان با حضور آنالین رئیس اتحادیه بینالمللی روسای دانشگاههای
جهان و اعضای بلند پایه سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد و
دانشگاههای مطرح جهان از جمله دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا،
کیوتو جاپان ،دانشگاه سیاس چین ،دانشگاه هولوا اسپانیا و جمعی
از دانشمندان در مجموعه فرهنگی آوای خلیج فارس جزیره کیش
ایران برگزار شد.این در حالی است که چندی پیش نیز پایگاه خبری
ورلد پرس طی گزارشــی به نقل از #دانشگاه_شانگهای ژیائوتنگ،
خبر موفقیــت ## ۳۶دانشــگاه_ایرانی در موضوعات مختلف را
در ســال  2020داده بود.رتبهبندی بینالمللی شــانگهای یکی از
معتبرترین رتبه بندیهای جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه
شانگهای ژیائوتنگ منتشر میشود .رتبهبندی موضوعی  ۲۰۲۰نظام
رتبهبندی بینالمللی شانگهای در تاریخ  ۲۹جون 2020منتشر شد
و  ۳۶دانشــگاه ایرانی در حوزههای مختلف حضور پر رنگی دارند.
این رتبهبندی بر اســاس موضوعات در  ۵۴رشته دستهبندی شده
است .تعداد  ۳۶دانشــگاه ایرانی در  ۳۳موضوع حضور دارند و نام
دانشــگاههای ایرانی  ۱۶۸بار تکرار شده است .دانشگاههای ایرانی
حاضر در رتبهبندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰
موضوع رشته  /دانشگاههای ایرانی
علومطبیعی
ریاضی:آزاداسالمی(رتبه/)۳۰۱-۴۰۰صنعتیامیرکبیر(رتبه)۴۰۱-۵۰۰
فیزیک:صنعتیاصفهان(رتبه/)۴۰۱-۵۰۰آزاداسالمی(رتبه)۴۰۱-۵۰۰
علوم زمین :دانشگاه شیراز ( /)۴۰۱-۵۰۰تربیت مدرس ()۴۰۱-۵۰۰
بوم شناسی :دانشگاه تهران ()۴۰۱-۵۰۰

علــوم جــو :آزاد اســامی
( /)۳۰۱-۴۰۰دانشــگاه شــیراز
()۳۰۱-۴۰۰
علوم فنی و مهندسی
مهندســی مکانیک :آزاد اسالمی
۵۱-۷۵ /صنعتی نوشیروانی بابل
 /۷۶-۱۰۰تهــران /۱۰۱-۱۵۰
صنعتی امیرکبیــر /۱۵۱-۲۰۰
فردوســی مشــهد / ۱۵۱-۲۰۰
علم و صنعت ایــران / ۲۰۱-۳۰۰
صنعتــی اصفهــان / ۲۰۱-۳۰۰
دانشــگاه ســمنان / ۲۰۱-۳۰۰
صنعتی شــریف / ۲۰۱-۳۰۰تربیت مدرس / ۲۰۱-۳۰۰دانشــگاه
گیالن / ۲۰۱-۳۰۰دانشــگاه تبریز  / ۲۰۱-۳۰۰دانشگاه بینالمللی
امام خمینی  /۳۰۱-۴۰۰صنعتی خواجه نصیر  /۳۰۱-۴۰۰صنعتی
شاهرود  /۳۰۱-۴۰۰دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
مهندســی برق و الکترونیک :دانشگاه تهران /۱۵۱-۲۰۰ صنعتی
شریف  /۲۰۱-۳۰۰صنعتی امیرکبیر / ۴۰۱-۵۰۰صنعتی اصفهان
 / ۴۰۱-۵۰۰آزاد اسالمی  /۴۰۱-۵۰۰صنعتی شیراز / ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه تبریز ۴۰۱-۵۰۰
اتوماسیون و کنترل: دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰
مهندسی مخابرات :صنعتی امیرکبیر  / ۲۰۱-۳۰۰صنعتی شریف
 ۲۰۱-۳۰۰ /دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
علــوم و فناوری ابزار :صنعتی اصفهان  /۳۵آزاد اســامی /۵۱-۷۵
دانشگاه تهران  /۷۶-۱۰۰دانشگاه تبریز  /۱۰۱-۱۵۰صنعتی شریف
/۱۵۱-۲۰۰ صنعتــی امیرکبیــر /۲۰۱-۳۰۰ علم و صنعت ایران
۲۰۱-۳۰۰
مهندســی پزشکی :علوم پزشکی تبریز  / ۲۰۱-۳۰۰علوم پزشکی
تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و مهندســی کامپیوتر :آزاد اســامی  / ۳۰۱-۴۰۰دانشگاه
تهران  /۳۰۱-۴۰۰صنعتی امیرکبیر / ۴۰۱-۵۰۰ صنعتی شریف
۴۰۱-۵۰۰
مهندسی عمران :آزاد اسالمی  /۵۱-۷۵صنعتی شریف /۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه تهران / ۱۰۱-۱۵۰ صنعتی امیرکبیر / ۱۵۱-۲۰۰ تربیت
مدرس / ۱۵۱-۲۰۰دانشــگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰ /دانشگاه سمنان
/ ۲۰۱-۳۰۰دانشگاه گیالن ۲۰۱-۳۰۰
مهندســی شــیمی :آزاد اســامی  /۱۰۱-۱۵۰صنعتی امیرکبیر
/ ۱۵۱-۲۰۰ صنعتی اصفهان/ ۲۰۱-۳۰۰صنعتی شریف/۲۰۱-۳۰۰
دانشــگاه تهران / ۲۰۱-۳۰۰ صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۴۰۰
/ علم و صنعت ایران / ۳۰۱-۴۰۰ دانشــگاه شــیراز / ۳۰۱-۴۰۰
 تربیت مدرس  /۳۰۱-۴۰۰دانشــگاه کاشان  / ۳۰۱-۴۰۰دانشگاه
تبریز /۳۰۱-۴۰۰ فردوســی مشهد  / ۴۰۱-۵۰۰دانشگاه صنعتی

سهند  / ۴۰۱-۵۰۰علوم پزشکی
تهــران / ۴۰۱-۵۰۰ دانشــگاه
اصفهــان ۴۰۱-۵۰۰  /دانشــگاه
یاسوج ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندســی مــواد :صنعتی
امیرکبیــر  /۳۰۱-۴۰۰دانشــگاه
تهران  /۳۰۱-۴۰۰آزاد اســامی
 /۴۰۱-۵۰۰ صنعتــی شــریف
۴۰۱-۵۰۰
علــوم و مهندســی انــرژی :آزاد
اســامی  / ۱۰۱-۱۵۰صنعتــی
نوشــیروانی بابــل / ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه تهران  /۱۵۱-۲۰۰دانشــگاه فردوسی مشهد / ۲۰۱-۳۰۰
صنعتی اصفهان / ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه سمنان  / ۲۰۱-۳۰۰صنعتی
شریف  / ۲۰۱-۳۰۰تربیت مدرس  / ۲۰۱-۳۰۰دانشگاه تبریز ۲۰۱-
 / ۳۰۰صنعتی امیرکبیر / ۳۰۱-۴۰۰ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰
/ صنعتی خواجه نصیر / ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۱-
 /۴۰۰دانشگاه شیراز  / ۳۰۱-۴۰۰دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
منابع آب :دانشــگاه تهران ۷۶-۱۰۰ /دانشــگاه شیراز /۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه تبریز /۱۰۱-۱۵۰تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰
علوم و صنایع غذایی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۱۵۱-۲۰۰/
دانشگاهتهران/ ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاهفردوسیمشهد/ ۲۰۱-۳۰۰ صنعتی
اصفهان/ ۲۰۱-۳۰۰آزاد اسالمی /۲۰۱-۳۰۰دانشگاه شیراز/ ۲۰۱-۳۰۰
تربیتمدرس/۲۰۱-۳۰۰دانشگاهعلومپزشکیتهران۲۰۱-۳۰۰
بیوتکنولوژی :دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز  /۲۰۱-۳۰۰علوم
پزشکی تهران  /۳۰۱-۴۰۰دانشگاه تهران  /۳۰۱-۴۰۰آزاد اسالمی
/ ۴۰۱-۵۰۰ علوم پزشــکی شــهید بهشتی / ۴۰۱-۵۰۰ تربیت
مدرس ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی دریایی /اقیانوس :صنعتی امیرکبیر ۴۴علوم و فناوری حمل
و نقل :دانشگاه تهران  / ۱۰۱-۱۵۰صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰
علوم و مهندســی معدن :دانشــگاه تهران  / ۴۵صنعتی امیرکبیر
/ ۵۱-۷۵صنعتــی اصفهــان  / ۵۱-۷۵آزاد اســامی / ۵۱-۷۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان / ۵۱-۷۵ تربیت مدرس ۵۱-۷۵
مهندســی متالورژی :دانشــگاه تهران  /۵۱-۷۵صنعتی اصفهان
/۱۰۱-۱۵۰ آزاد اسالمی / ۱۰۱-۱۵۰صنعتی شریف / ۱۰۱-۱۵۰
صنعتی امیرکبیر /۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد /۱۵۱-۲۰۰
علم و صنعت ایــران / ۱۵۱-۲۰۰ صنعتی ســهند / ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه شیراز ۱۵۱-۲۰۰
علوم زیستی
علوم کشــاورزی :دانشــگاه تهــران / ۲۰۱-۳۰۰صنعتی اصفهان
/ ۴۰۱-۵۰۰ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
علوم دامپزشــکی :دانشــگاه تهران /۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه فردوسی
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امیرمحمــود حریرچــی :نرخ بیکاری و نرخ تورم
باال امکان ازدواج و فرزندآوری را بســیار پایین
میآورد .مســئولین باید توجه داشته باشند که
دولت باید از فرزندآوری حمایت کند مخصوصا
حمایتهای مالی .باید برای همه افراد حق اوالد
قائل شــوند .بســیاری از خانمها در کشــور ما
نمیتوانند از مرخصی زایمان استفاده کنند زیرا
بعد از مرخصی کار خود را از دست میدهند
داشته باشند که دولت باید از فرزندآوری حمایت کند مخصوصا
حمایتهای مالی .باید برای همه افراد حق اوالد قائل شوند .بسیاری
از خانمها در کشور ما نمیتوانند از مرخصی زایمان استفاده کنند
زیرا بعد از مرخصی کار خود را از دست میدهند .در صورتی که در
کشورهای دیگر پاداش زایمان وجود دارد و افراد در زمان مرخصی
زایمــان خود حقوق کامل دریافت میکنند .در اقشــار مرفه هم
میانگین سن ازدواج باال است زیرا توقعات افراد برای شروع زندگی
مشترک بسیار باال است و زندگیای در قالب الکچری میخواهند
و همدلی و همراهی برای ســاختن زندگی مشترک در جامعه ما
هر روز کمرنگتر میشــود .این دید از مشاهده زندگی برخی از
مسئولین به مردم القا میشود .با  100میلیون تنها میتوان چند
وســیله اولیه زندگی را تهیه کرد .فرزندآوری هزینه دارد و بخش
عمدهای از هزینه را دولت باید تامین کند .متاسفانه آمار سقط در
جامعه ما باال رفته است و باید دالیل این اقدامات بررسی شود که
چرا افراد تمایلی به فرزندآوری ندارند .به جز حمایت اقتصادی از
مسیر دیگری نمیتوان افراد را به فرزندآوری راغب کرد» .
>فرزندآوری دیگر ارزش نیست

همچنین جعفر بای محقق و پژوهشگر اجتماعی به آفتاب یزد گفت
« :طرح های شکست خورده فراوانی در این باب در کشور ما وجود
دارد .این طرحها متاسفانه به زیرساختها و زمینهها توجه نکردند.
هیچ کدام از این طرحها تا االن نتوانستهاند نتیجه بخش باشند.
اتخاذ تصمیم برای فرزندآوری نیازمند یک فرآیند است .این تصمیم
بــه پیش نیازهای زیادی نیاز دارد و تا زمانی که این پیش نیازها
مهیا نشــود افراد اقدام به فرزنــدآوری نمیکنند .پیش نیازهای
این تصمیم متغیرهای فراوانی دارد .القائات تلویزیونی و تبلیغات
رســانهای کارساز نیســت و نمیتواند نتیجهای به همراه داشته
باشد .امروزه بسیاری از خانوادهها به سمت تشکیل خانواده بدون
فرزند رفتهاند .ما بر این باوریم که فرزند ادامه انسان بر روی زمین
اســت اما فرزندان امروزی ادامه والدین نیستند .زیرا قبال خانواده
مسئول تربیت فرزندان بود ولی االن عناصر مزاحم تربیتی باعث
بروز مشکالت تربیتی میشوند و شرایطی فراهم شده است که این
فاکتورهای مداخلهگر غیرقابل کنترل باشند .بسیاری از فرزندان
امروزه از جهات مختلف متضاد پدر و مادر خود هســتند .شرایط
اجتماعی باعث شده است که تربیت فرزند بسیار پر هزینه شود.
از قبــل از تولد تا بعد از تولــد فرزندان ،والدین درگیر هزینههای
باال فرزندان هســتند .فرد اقدام به حسابگری میکند و در این
حسابگری متوجه میشود فرزندآوری در این شرایط اجتماعی
با مداخالت باالی تربیتی تصمیم درستی نیست .تکنولوژی باعث
شده است انســان دارای رشد کیفی باالیی باشد به این معنا که
مثال از لحاظ کمی یک نفر باشد ولی از لحاظ کیفی کار چندین
نفــر را انجام دهد .امروزه پدر و مادرها در تربیت به دنبال کیفیت
هستند ترجیح میدهند یک فرزند داشــته باشند اما آن فرزند
دارای کیفیت تربیتی باالیی باشــد .امروزه جهان ،جهان کیفیت
اســت .جامعه ما تحت تاثیر ارزشهای اجتماعی است و انسانها
براساس نظام ارزشی فعالیت میکنند و خود را به اصطالح در آیینه
دیگران میبینند .امروزه نظام ارزشی جامعه به سمتی رفته است
که فرزندآوری را نپذیرد .با تبلیغات نمیتوان فرزندآوری را به ارزش
تبدیل کرد .چند فرزندی امروز دیگر به ضد ارزش تبدیل شــده
است .این در تصمیم فرزندآوری بسیار موثر است» .
به نظر نمیرســد وامهای ازدواج حمایت اقتصادی مناسبی برای
شروع زندگی باشد .باید شرایط به گونهای باشد که افراد با شغل
خود بتوانند مخارج زندگــی را بپردازند و همچنین نرخ تورم به
گونهای باشد که جوانان بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند.
مشــهد  /۲۰۱-۳۰۰آزاد اســامی  / ۲۰۱-۳۰۰دانشــگاه شهید
چمران اهواز  /۲۰۱-۳۰۰دانشگاه شیراز  / ۲۰۱-۳۰۰تربیت مدرس
۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی
پزشکی بالینی :علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم (عج)  /۲۰۱-۳۰۰علوم
پزشکی کرمانشاه  /۲۰۱-۳۰۰علوم پزشکی مازندران /۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی تهران  /۳۰۱-۴۰۰علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 /۴۰۱-۵۰۰علوم پزشــکی ایران  /۴۰۱-۵۰۰علوم پزشکی مشهد
۴۰۱-۵۰۰
بهداشــت عمومی :علوم پزشکی مشهد  /۱۵۱-۲۰۰علوم پزشکی
تهران  /۲۰۱-۳۰۰علوم پزشــکی ایران  / ۳۰۱-۴۰۰علوم پزشکی
کرمان  /۳۰۱-۴۰۰علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰
دندانپزشکی و علوم دهان و دندان :آزاد اسالمی  / ۲۰۱-۳۰۰علوم
پزشکی شهید بهشتی  /۲۰۱-۳۰۰علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
پرستاری :علوم پزشــکی ایران  /۲۰۱-۳۰۰علوم پزشکی اصفهان
 /۲۰۱-۳۰۰علوم پزشکی شهید بهشتی  /۲۰۱-۳۰۰علوم پزشکی
تبریز  /۲۰۱-۳۰۰تربیت مدرس  / ۲۰۱-۳۰۰علوم پزشکی تهران
۲۰۱-۳۰۰
فناوری پزشکی :علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰
داروســازی و علوم دارویی :علوم پزشکی تهران /۳۰۱-۴۰۰ علوم
پزشکی مشهد ۴۰۱-۵۰۰
علوماجتماعی
اقتصاد :دانشگاه تهران  /۳۰۱-۴۰۰دانشگاه آزاد اسالمی ۴۰۱-۵۰۰
مدیریت :دانشگاه آزاد اسالمی  /۲۰۱-۳۰۰دانشگاه تهران ۲۰۱-
 /۳۰۰صنعتی امیرکبیر  /۴۰۱-۵۰۰علم و صنعت ایران /۴۰۱-۵۰۰
صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
رتبهبندی شــانگهای از ســال  ۲۰۰۹آغاز شــده و دانشگاههای
جهان را ( )ARWUدر  ۵۴رشته که زیر مجموعه علوم طبیعی،
مهندســی ،علوم زیســتی ،علوم پزشــکی و علوم اجتماعی است
رتبهبنــدی کرده اســت .در مجموع بیش از چهار هزار دانشــگاه
رتبهبندی شده اند.
دانشگاههای ایاالت متحده در  ۳۱موضوع در جایگاههای برتر قرار
دارند و دانشگاههای چین در  ۱۱موضوع در جایگاههای برتر هستند.
بهترین عملکرد متعلق به دانشگاه هاروارد است که در  ۱۴موضوع
در رده برتــر قرار دارد که  ۵موضوع علوم اجتماعی ۴ ،موضوع علوم
پزشکی ۳ ،موضوع مهندسی و  ۲موضوع علوم زیستی است .انستیتو
فناوری ماساچوســت  MITنیز دارای رتبه برتر در  ۶موضوع است
که  ۵مورد آن مربوط به موضوعات مهندســی است .دانشگاههای
دیگــری که در بیش از یک موضوع در رتبه برتر قرار دارند عبارتند
از :دانشــگاه کالیفرنیا برکلی ،دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو
از ایاالت متحده ،دانشــگاه آکســفورد از انگلستان و دانشگاه فنی
نانیانگ از سنگاپور.
همچنین دانشــگاه پاریــس  Saclayدر اولین حضــور خود در
رتبهبندی جهانی موضوعی شــانگهای در صــدر جدول موضوع
ریاضیات قرار دارد.
مرجع خبر :سایت خبری مدارا

شماره5913
جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان 80 :میلیون و 274هزار
و 572نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  758هزار
و  984نفر
تعداد بهبود یافتگان 56 :میلیون و 540
هزار و  560نفر
ایران

تعداد مبتالیــان 1 :میلیون و  294هزار
و  963نفر
تعداد فوتی ها 54 :هزار و  574نفر
تعداد مبتالیان دیروز 5 :هزار و  760نفر
تعداد فوتیهای دیروز 134 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان 19 :میلیون و  210هزار
و  166نفر
تعداد فوتی ها 338 :هزار و  263نفر

کرونا

علت جهشهای
مداوم کووید۱۹-

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به چرایی
جهشهای مداوم کرونا ویروس ،گفت :طبق
بررسیهایی که تاکنون در کشور انجام شده،
جهشــی شــبیه آنچه در انگلیس رخ داده،
نداشتیم .دکتر علیرضا بیگلری به ایسنا ،درباره
چرایی جهشهای مداوم کووید ،۱۹-گفت« :
به طور کلی زمانیکه ویروسها تکثیر میشوند،
ژنوم آنها رونویسی میشود .یعنی یک نسخه
دیگــر از ژنوم ویروس ســاخته میشــود.
در عین حال باید توجــه کرد که ما دو نوع
ژنوم ویروس داریم؛ یکی ویروسهای RNA
و دیگــری ویروسهــای  DNAویــروس
بیمــاری کووید ۱۹-از دســته ویروسهای
 RNAاست .آنزیم RNA polymerase
آنزیمی اســت که ژنوم ویروسهای RNA
مانند ویروس کووید ۱۹-را رونویسی میکند
و برای تکثیر ویروس ،نســخههای جدید را
ایجاد میکنــد .حال درصد خطــا و امکان
اشتباه آنزیم  RNA polymeraseبیش از
آنزیم  DNA polymeraseاســت .بر این
اســاس احتمال ایجاد خطا در ویروسهایی
مانند کووید ۱۹-که از دســته ویروسهای
 RNAهستند ،بیشتر اســت.بر این اساس
وقتی آنزیم ویروس کرونا دارد ژنوم ویروس
را رونویسی میکند ،احتمال خطا در آن زیاد
اســت و این خطا ایجاد و باعث میشود که
این خطــا را به عنوان یــک جهش و تغییر
ببینیم .البته مهم این اســت که این تغییر و
جهش در کدام قســمت ویروس باشد و این
موضوع باعث میشود که عملکرد ویروس را
متفاوت ببینید .گاهی چندین جهش مداوم
در ویــروس اتفاق میافتد کــه در عملکرد
ویروس تاثیــر میگذارد .یکی از جاهایی که
ممکن اســت جهشها در آن تاثیر بگذارند
در انتقالپذیری ویروس است .بر این اساس
ویروس بیشــتر به گیرنده میچســبد و این
موضــوع ســرعت انتقال را بیشــتر میکند
که این موضوع همان جهشــی است که در
انگلیــس در ویــروس بیمــاری کووید۱۹-
میبینیــم .حــال ممکن اســت جهش در
میــزان بیماریزایی و ...نیز اثرگذار باشــد.
این احتمال وجود دارد که با جهش ویروس
واکســنهایی که ساخته میشــود ،اثرشان
را از دســت دهند .به همین دلیل است که
مــا میگوییم که هر چند وقــت یکبار باید
ژنوم ویروس در هر کشــور بررســی شود تا
مطمئن شــویم که تغییری که ایجاد شده،
تاثیری در اثربخشــی واکســنهای ساخته
شــده و داروهایــی که در آینــده برای این
بیماری ساخته خواهد شد ،نداشته باشد .بر
همین اســاس از ابتدا هم پیشبینی و اعالم
میکردیم که ســاختن واکسن برای ویروس
بیماری کوویــد ۱۹-کار راحتی نخواهد بود.
فعال طبق بررســیهایی که تاکنون در ایران
انجام دادیم ،جهشی مانند آنچه در انگلیس
دیده شده ،نداشــتیم .البته نمیتوان گفت
که اصال و قطعا نداریــم .زیرا نمیتوان تمام
مبتالیان را بررســی کرد .مهم این است که
چند درصــد از جهشهایمان به این صورت
است» .

ب اجتماعی
آسی 

حاشیه نشینی خاستگاه اصلی
آسیبهای اجتماعی

شــیما جراحی روانشــناس گفت :همزمان با
افزایش مکانهای آلونک نشین شاهد گسترش
بیرویه نابرابریهای اجتماعی و فقر میشویم
که باعث میشود کودکان کار وارد محلههای
مسطح شــهر شوند و شــاهد ناهنجاریهای
روانی باشیم .جامعه شناســان و روانشناسان،
حاشیه نشینی را یکی از علل اصلی بروز معضل
کودکان کار و خیابان عنــوان میکنند که از
عوامل پیامدهای صنعتی شدن و شهر نشینی
شتابان اســت بعضی از کودکان با نگاه کردن
به کارتون میخوابند اما بعضی دیگر از شدت
خستگی کار روی کارتن میخوابند .همه ما با
این کودکان آشنایی داریم کودکانی که به جای
بازی در خیابانها و تحصیل در مدرسه مشغول
کار در خیابانها هستند / .مهر

