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گـــزارش

حجت االســالم والمســلمين محســنی اژه ای با تأكيد 
بــر بهره گيری از ابزارهای هوشــمند، گفــت: اين روند 
 بــه تســهيل مأموريت های عدليه در گســترش عدالت 

خواهد انجاميد.
در راســتای تالش دســتگاه قضايی برای تحقق شــعار 
ســال 1401 »توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين« و در 
جهت هوشمندسازی هرچه بيشــتر عدليه و تسهيل و 
تسريع دسترسی مردم به عدالت، جلسه مشترك اعضای 
شورای عالی قوه قضائيه با مسئوالن ارشد معاونت علمی 
و فناوری رياست جمهوری تحت عنوان »تحول قضايی 
بــا رويکرد دانش بنيان« برگزار شــد. حجت االســالم و 
المسلمين محسنی اژه ای در جريان اين نشست با اشاره 
به تجارب »سورنا ستاری« در مسؤوليت معاونت علمی 
و فناوری رياســت جمهوری و احســاس مسؤوليت وی 
در راســتای افزايش توانمندی های فناورانه در كشور و 
ارتقای نظام ملی نوآوری، اظهار كرد: علی رغم اقداماتی 
كه طی سال های اخير در حوزه های علمی و فناورانه در 
كشــور انجام گرفته، اما كماكان با نقطه مطلوب فاصله 
داريم.رئيس عدليه به راهکارها و ايده های معاونت علمی 
و فناوری رياست جمهوری اشاره كرد كه شايسته است 
زمينه انتقال آنها به دســتگاه قضايی در راستای ايفای 
مسؤوليت های خطير اين دستگاه در حوزه های گوناگون 
فراهم شود. رئيس قوه قضائيه مشخصاً از زيرساخت هايی 
نظيــر نرم افــزار رصــد لحظــه ای تغييــر كاربری ها و 
ســامانه های مجهز احراز هويت نام بــرد كه بهره مندی 
تمام و كمال دستگاه قضا از اين زيرساخت های فناورانه 
را در نتيجــه همکاری و هم افزايــی با معاونت علمی و 
فناوری رياســت جمهوری دانست و گفت: پياده سازی 
اين روند به تسهيل و تسريع امور و مأموريت های عدليه 

در راستای گسترش عدالت خواهد انجاميد.  
وی در ادامه با اشاره به مقوله مهم شناسايی و تشخيص 
هويــت مجرمين بــا بهره گيری از ابزارهــای فناورانه و 
هوشمند و نقش فناوری های نوين در كمك به دستگاه 
قضايی در اين زمينه، گفت: شناســايی مجرمينی كه در 
صحنه ارتــکاب جرم مبادرت به پوشــاندن چهره خود 
می كنند همواره يکی از دغدغه های مسؤوالن و ضابطين 
ذيربــط قضايی بوده اســت؛ اكنون ايــن مهم با كمك 
ابزارهای نوين هوشــمند و فناورانه ميســر شده است؛ 
لذا جا دارد دســتگاه قضايی و معاونت علمی و فناوری 
رياســت جمهوری در اين زمينه بــا يکديگر همکاری و 

تشريك مساعی بيشتری داشته باشند.
محسنی اژه ای همچنين با اشاره به معضل وجود تناقضات 

و اختالفات در كارشناسی  برخی پرونده های قضايی كه 
از علل اطاله دادرسی محسوب می شود، تصريح كرد: بايد 
در موضوع رفع آســيب های امر كارشناسی پرونده های 
قضايی از جمله معضل وجــود تناقضات و اختالفات در 
كارشناسی ها به سمت هوشمندســازی و بهره گيری از 
ســامانه های فناورانه حركت كنيــم و معاونت علمی و 
فناوری رياســت جمهوری در اين زمينــه نيز می تواند 
كمك كار دستگاه قضايی باشد. »پيشگيری از تصرفات 
اراضی ملی و منابع طبيعی و تغيير كاربری اراضی زراعی 
با بهره گيری از ابزارهای هوشمند و فناورانه«؛ اين تأكيد 
ديگر رئيس عدليه در جريان نشســت مشترك اعضای 
شورای عالی قوه قضائيه با مسؤوالن ارشد معاونت علمی 

و فناوری رياست جمهوری بود.
وی در همين زمينه روند ساخت وسازهای غيرقانونی در 
اراضی ملی، منابع طبيعی، حريم و بســتر رودخانه ها و 
تغيير كاربری اراضی زراعی را كه با اهمال و عدم لحاظ 
جنبه های پيشگيرانه از سوی برخی دستگاه های ذی ربط 
همراه می شود، رويه ای نامطلوب و فسادزا دانست و گفت: 
اگر بتوان با بهره گيری از فناوری های نوين و هوشمند و 
نرم افزارهايی از تغيير كاربری اراضی و ساخت وسازهای 
غيرمجاز در حاشــيه و بستر رودخانه ها پيشگيری كرد، 
جلوی بســياری از خسارت های تحميلی به بيت المال و 
محيط زيســت گرفته خواهد شــد و ديگر با هزينه های 
ناشــی از قلع و قمع آن مستحدثات غيرمجاز نيز مواجه 
نخواهيم بود.  رئيس دستگاه قضا در پايان سخنانش در 
جريان اين نشست به معاون راهبردی و رئيس مركز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائيه دستور داد تا جلسات خود 
با معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری را بصورت 
مداوم و مســتمر پی گيری كنند تا در نتيجه تشــريك 
مســاعی و تعامل ايجاد شده، هوشمندسازی فرآيندها و 
الکترونيکی كردن امور قضايی در راســتای »تسهيل و 
تسريع در دسترسی مردم به عدالت« و »شفافيت« بيش 

از پيش تحقق يابد.
در راســتای تأكيدات حجت االسالم محسنی اژه ای ناظر 
بر افزايش مشــاركت همه نخبگان حــوزه فناوری های 
نوين در امر پيشبرد دستگاه قضايی هوشمند و منحصر 
نشــدن مشاركت نخبگان به ِصرف جلسات هم انديشانه، 
مقرر گرديد كه اولين  نمايشــگاه دســتاوردها در حوزه 
فناوری های حقوقــی و قضايی به همت پرديس نوآوری  
حقوقی و قضايی برگزار شود تا از نظرات بازديد كنندگان 
و نخبگان و شركت های دانش بنيان نيز در اين خصوص 

بيش از پيش استفاده شود.

محسنیاژهای:

 دسترسی مردم به عدالت 
با هوشمندسازی فرآیندها تسهیل شود

گزارشگر ويژه سازمان ملل در پايان سفر 12 روزه خود 
به ايران بيانيــه ای ويژه درباره تاثير تحريم   ها بر بيماران 
مبتال به بيماری های خاص و افراد دارای معلوليت منتشر 
كــرد. او در اين بيانيه به روايت های غم انگيز از بيماران 
مبتال به بيماری های خاص و افراد دارای معلوليت درباره 
مشکالت دسترســی به داروها و تجهيزات كمکی مورد 

نيازشان اشاره كرد.
دوهان گفــت »از بيماران مبتال به بيماری های خاص و 
افراد دارای معلوليت درباره مشــکالتی كه در دسترسی 
بــه داروها و تجهيزات كمکی مورد نياز خود با آن روبرو 
هســتند، روايت های غم انگيزی شنيدم.« وی در ادامه 
گفت »مجموعــه پيچيده تحريم هــای يك جانبه عليه 
ايران، همراه بــا تحريم های ثانويه عليه افراد و نهادهای 
ثالث، رعايت افراطی تحريم ها و اتخاذ سياســت های به 
صفر رساندن ريسك توسط برخی شركت ها و مؤسسات 
مالی، چالش های انســانی و اقتصادی موجود را تشديد 
كرده و بر زندگی مردم، به ويژه آســيب پذيرترين اقشار 

جامعه، تأثير منفی گذاشته است.«
گزارشــگر ويژه ســازمان ملل گفت »من از دولت های 
تحريم كننده به ويژه آمريکا می خواهم كه از جمله با حل 
و فصل مســالمت آميز اختالفات بين المللی و لغو تمامی 
اقدامــات يکجانبه، به ويــژه در زمينه هايی كه بر حقوق 
بشــر و زندگی همه مردم ايران تأثير می گذارد، اصول و 

هنجارهای حقوق بين الملل را رعايت كنند.«
او اظهار داشت »من به شدت نگران عواقب تهديدكننده 
جان انسان ها هســتم كه ناشی از هزينه های سرسام آور 
دارو و تجهيزات پزشــکی تخصصــی و در موارد خاص، 
موجــود نبودن آنها بــه دليل محدوديت هــای تجاری 
و مالی ناشــی از تحريم ها اســت. بنا بــه گزارش هايی 
كــه دريافت كــردم، اين وضعيت به علــت عدم تمايل 
شركت های خارجی به عرضه اين كاالها است، كه دليل 
آن نيــز بيم آنهــا از عواقب احتمالی ايــن كار از جمله 
تعقيب كيفری و مجازات های مالی است«. دوهان افزود 
»تحريم های اعمال شده بر بخش های حياتی اقتصادی و 
تعداد زيادی از موسسات مالی و شركت های ملی ايران، 
منجر به كاهش شــديد درآمدهای دولت، افزايش تورم، 
گسترش فقر و كمبود منابع برای تامين نيازهای اساسی 

نيازمندان در اين كشور شده است.«
گزارشــگر ويژه در بيانيه قرائت شــده خود، به چندين 
حوزه ديگر اشاره كرد كه از تحريم های يکجانبه و رعايت 
افراطی آن آســيب ديده اند، از جمله حفظ و توســعه 
بيشتر زيرساخت های اساسی كشور، مشکالت گسترش 

برنامه های حمايت اجتماعی متناسب با افزايش قيمت ها 
و نرخ بيکاری از جمله در حمايت از جمعيت رو به رشد 
پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به 
دليل كمبــود مواد اوليه، عدم امکان انجام پرداخت های 
بين المللــی و محدوديت در دسترســی به فناوری های 
جديد، وخيم تر شــدن وضعيت امنيت زيست محيطی؛ 
چالش های مربوط به پيشــگيری، پاسخ و بازيابی در امر 
حوادث و باليــای طبيعی به دليــل ممنوعيت واردات 
تجهيــزات تخصصی و تمهيدات بشردوســتانه؛ افزايش 
چالش ها در عمليات سازمان های غير دولتی بين المللی 
و محلی و فعاالن امور بشردوســتانه؛ موانع تعامل ايران 
در همکاری هــای بين المللــی از جملــه در حوزه های 
دانشــگاهی، ميراث هنری و فرهنگــی، ورزش و تعامل 
كلی اين كشــور با ســازمان ها و انجمن های بين المللی 
بــه دليل ممنوعيت ســفر و عدم امــکان پرداخت حق 

عضويت های مربوطه.
اين كارشــناس مســتقل همچنين ابــراز نگرانی نمود 
كــه كمترين اثر تحريم های يکجانبــه موجود به عنوان 
اقدامی تنبيهی، نقض تعهدات ناشی از اسناد بين المللی 
و منطقه ای حقوق بشــر بوده است كه بسياری از آنها از 
جمله تضمين های رويه ای و فرض برائت، ماهيتی تعلل 
ناپذير دارند.اين گزارشــگر مستقل در ادامه توصيه های 
خود به مســئله رعايت افراطــی تحريم های يك جانبه 
توسط شركت ها و مؤسسات مالی، دسترسی به اطالعات 
و فناوری های جديد، افزايش مشــاركت ســازمان های 
بين المللی برای اهداف بشردوستانه و نظارت مستمر بر 
اثرات منفی اقدامات قهــری يك جانبه بر بهره مندی از 
حقوق بشر، آزادسازی دارايی های خارجی مسدود شده 
مؤسســات مالی ايران، انجام مذاكرات چندجانبه برای 
تدوين اصول راهنما در مورد تحريم های ثانويه، موضوع 
اثرات رعايت افراطی تحريمها بر حقوق بشر، و همچنين 
ايجاد سازوكارهای ممکن برای ترميم، جبران خسارت و 

پرداخت غرامت اشاره نمود.
اين گزارشــگر ويژه تأكيد كرد كه هرچند اقدامات ايران 
آثار منفی مســتقيم تحريم ها بــر بهره مندی از حقوق 
بشــر را كاهش داده اســت، اما نبايد از وضعيت موجود 
به عنوان زمينه ای برای مشــروعيت بخشيدن و قانونی 

كردن اعمال تحريم های يکجانبه استفاده شود.
دوهان در طول ماموريت خــود در ايران با نمايندگانی 
اين گزارشــگر ويژه گزارش مربوط بــه ماموريت خود 
 را در ماه ســپتامبر 2022 به شــورای حقوق بشر ارائه 

خواهد كرد.

درپایانسفر۱۲روزهدوهانمنتشرشد:

 بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل 
درباره آثار مخرب تحریم ها بر زندگی مردم ایران

ایران در »پیچ تاریخی تحوالت جمعیتی« چراخشونتدربرخیمدارس
پسازبازگشاییتشدیدشد؟!

1.5ماه پس از بازگشايی حضوری مدارس، فيلم هايی 
از فضای خشونت آميز در برخی مدارس كشور منتشر 
شــده اســت و در اين ميان دانش آموزان بيشــترين 

قربانيان خاموش خشونت هستند.
پس از دو ســال تعطيلی آموزش حضوری، مدارس از 
14 فروردين امسال به استقبال دانش آموزان رفتند اما 
در همين مدت از سال تحصيلی شاهد اتفاقات تلخ و 
فضای توأم با خشونت در برخی مدارس كشور بوديم.
فيلم هايی كه طی اين مدت در فضای مجازی دســت به 
دست می شود و گاهی به دليل شدت اعمال خشونت حتی 
می تواند برای مخاطب آزاردهنده باشــد به خوبی راوی 
فضای خشونت بار برخی مدارس كشور است؛ خشونتی كه 

متأسفانه بيشتر قربانيان آن دانش آموزان هستند!
* گوشی دخترم را در گرفته اند و تحويل نمی دهند!

* مديران مدرســه برای گرفتن گوشــی پســرم به 
خشــونت متوسل شــده اند و با زدن سيلی گوشی او 

را گرفته اند!
* با بازگشــايی مــدارس از 14 فرورديــن تا امروز، 
پســرم كه كالس چهارم دبستان اســت بارها توسط 
همکالســی ها يا ساير دانش آموزان هنگام زنگ تفريح 
مورد ضرب وشــتم قرار گرفته است و همين چند روز 
قبل نيــز هنگام زنگ تفريح از ناحيه گردن فرزندم را 
مورد ضرب وشتم قرار داده اند و حتی به ناظم مدرسه 
هم كه گفته اســت كه اصــاًل اهميت نداده  اســت؛ 
متأســفانه عوامل اجرايی مدرسه، هنگام زنگ  تفريح 

نظارتی روی رفتار دانش آموزان ندارند!
اين موارد تنها بخشــی از خشــونت حاكم در برخی 
مدارس كشور اســت كه به خبرنگار اجتماعی تسنيم 
منعکس شــده است. فيلم های مختلفی نيز در همين 
مدت از تنبيه بدنی دانش آمــوزان در فضای مجازی 

منتشر شده است. 
در ايــن ميــان وزارت آمــوزش و پــرورش كه اين 
روزهــا عمده موضع گيری و اخبــارش درباره موضوع 
رتبه بندی معلمان اســت در قبال شکل گيری فضای 
خشونت درمدارس، ســکوت را در پيش گرفته است 
و به سؤاالتی درباره ريشــه های شکل گيری خشونت 
در مدارس، قصور مســئوالن در بی توجهی به مدارس 
دولتی و تأثير آن در گســترش خشونت و راهکارهای 

احتمالی برای مديريت فضا پاسخگو نيست.
از سوی ديگر وزارت آموزش و پرورش بايد پاسخگوی 
اين موضوع باشــد؛ در برابر خشونت اعمال شده عليه 
دانش آمــوزان چه برخورد بازدارنــده ای با فرد خاطی 
انجام می دهد؟ آيا موضوع صرفاً به كســب رضايت از 
دانش آموز و بســتن پرونده موضوع ختم خواهد شد؟ 
البته كارشناســان معتقدند برخــورد هيئت تخلفات 
اداری با اين موضوع بازدارنده نيســت و همين مسئله 

تکرار تنبيه بدنی در مدارس را رقم می زند.
در همين زمينــه، عباس فرجی مشــاور مدارس در 
گفت و گو با تسنيم درباره شکل گيری فضای خشونت 
در مــدارس و اعمال تنبيه بدنــی عليه دانش آموزان 
اظهار كرد: پس از دو ســال خانه نشينی دانش آموزان 
به مدرسه فراخوانده شده اند لذا در طبيعی ترين حالت 
اين موضوع می تواند مشــکالتی را رقم بزند بنابراين 
بايــد خودمان را برای يك وضعيــت اضطراری آماده 

می كرديم كه اتفاقات ناخوشايند رخ ندهد.
وی اضافــه كــرد: فيلم هايی كه از اعمال خشــونت 
عليه دانش آموزان در فضای مجازی دســت به دست 
می شود، می تواند به اين دور ماندن معلمان از مدرسه 
و دانش آموزان مرتبط باشد و البته قابل پيش بينی بود 
كه اين اتفاقات را بيشتر شاهد باشيم چون آموزش و 
پــرورش برنامه ای برای اين وضعيــت در نظر نگرفته 
بود و فقط  تمركزش روی بازگشــايی مدارس به هر 

شکل ممکن بود.
فرجی ادامه داد: دانش آموزانی هســتند كه دو ســال 
اســت از مقطع ابتدايی بــه متوســطه اول آمده اند 
اما به هيــچ عنوان در اين فضا حضور نداشــته اند يا 
دانش آموزانی كه هم اكنون پايه سوم دبستان هستند 
امــا حضــور حداكثــری در كالس درس را تجربــه 
نکرده انــد و اين حضور ناگهانی آن هم با تراكم باالی 
دانش آمــوزی در مدارس دولتی موجب قلدری برخی 
از دانش آموزان ســال بااليی عليه آنها می شــود. در 
بازگشــايی مقطعی مدارس كه سال گذشته شاهد آن 
بوديم كمتر شاهد اين اتفاقات بوديم چرا كه تعداد كم 
دانش آموزان فرصت مديريت فضای آموزشی و تطبيق 

دانش آموز با كالس درس را بيشتر فراهم می كرد.
اين مشــاور مطرح كــرد: تعطيلی دوســاله مدارس 
باعث شــده اســت هم اكنون شــاهد دانش آموزانی 
باشيم كه پوشش آنها با اســتانداردهای قبلی كه در 
آموزش پرورش مــورد تأكيد بــود، همخوانی ندارد؛  
اگر بخواهم خالصه اين موضوعــات را بيان كنم اين 
است كه هم اكنون شــاهد پوشش ها، رفتارها، شرايط 
و ارتباطات متفاوت در مدارس هســتيم و بايد با همه 
اينهــا كنار بياييم تا بتوانيم از بحران پســاكرونا عبور 
كنيم اما شــوربختانه برای تطبيق با اين تفاوت ها نه 
آمــوزش الزم را ديده ايم و نه آمادگــی الزم را ايجاد 
كرده ايم! آمــوزش و پرورش در بازگشــايی ناگهانی 
بــه اين وضع دامن زد و دانش آمــوز و معلمی كه دو 
 ســال از محيط مدرسه دور بود بايد كم كم به مدرسه 

فراخوانده می شد.
وی گفت: آموزش و پرورش بايد درباره اين موضوعات 
مطالعه و بعد برای بازگشــايی مدارس اقدام می كرد 
اما مسئوالن آموزش و پرورش آن قدر روی بازگشايی 
تمركز داشــتند كه به تبعات بازگشــايی فکر نکردند 
در نتيجــه تنش ميان معلــم و دانش آموز روز به روز 
افزايش پيدا می كند بدون آنکه مســئوالن ســتادی 
آمــوزش و پرورش برای اين امر برنامه ريزی داشــته 
باشــند؛ از اين جهت تمام اين فشارهايی كه ناشی از 
فقر برنامه ريزی است بر سر دانش آموز خراب می شود 
چون معلم نتوانسته است كنترل هيجان داشته باشد، 
چون والدين نگران امتحانات پايان ترم هستند و زمان 
كافی برای جبــران عقب افتادگی فرزند خود ندارند و 
به شــدت به او فشار می آورند و هم اكنون از سه طرف 
به دانش آموز فشار می آوريم چون فقط می خواهيم هر 

طوری شده مدرسه باز شود.

درنگ

دبير مركز مطالعات راهبردی جمعيت كشور با بيان اينکه ايران در »پيچ تاريخی 
تحوالت جمعيتی« قرار دارد، می گويد: تقريبا همه شاخص های جمعيت شناختی 

كشور، ركوردهای حداقلی را ثبت كرده اند.
صالح قاســمی در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينکه در تحوالت جمعيتی ايران 
در مقطع بسيار مهمی قرار داريم كه به تعبيری می توان آن را مهم ترين »مقطع 
گذار جمعيتی ايران« يا بــه تعبيری عمومی تر »پيچ تاريخی تحوالت جمعيت« 
در ايران ناميد، اظهار كرد: ايران در وضعيت هشــدار شاخص های جمعيتی قرار 
دارد و تقريبا همه شــاخص های جمعيت شناختی كشــور ركوردهای حداقلی را 
ثبت كرده اند.وی درباره شــاخص های مختلف جمعيتی گفت: نرخ رشد جمعيت 
كشــور امروز به 0.7 درصد رســيده و اين كمترين نرخ رشدی است كه در طول 
تاريخ ثبت شده است. اين نرخ كامال به سوی صفر و نرخ رشد منفی ميل دارد و 

اين نرخ در طول تاريخ ايران بی سابقه بوده است.

ثبتپایینتریننرخباروریدرتاریخایران
دبير مركز مطالعات راهبردی جمعيت كشــور از ثبــت پايين ترين نرخ باروری در 
تاريخ ايران خبر داد و خاطرنشان كرد: امروز پايين ترين نرخ باروری در تاريخ ايران 
را ثبت كرديم؛ به طوريکه نرخ باروری در ايران به ازای هر زن 1.6 فرزند اعالم شده 
اســت و با اين اوصاف نرخ باروری كمتر از سطح جانشينی تقليل پيدا كرده و اين 
روند نيز بی ســابقه است. قاسمی به نرخ سالمندی در جمعيت كشور اشاره كرد و 
گفت: امروز 11 درصد جمعيت كشور، جمعيت باالی 60 سال را تشکيل می دهند 
و اين درحالی است كه در هيچ مقطعی، اين ميزان از سالمندی را نداشته ايم، ضمن 
اينکه طی ســه دهه آينده شاهد افزايش سالمندی به بيش از 30 درصد خواهيم 
بود و به تعبيری ســونامی سالمندی در ايران به راه خواهد افتاد. كشورهای زيادی 
در بازه زمانی بيش از 100 ســال از مقطع جوانی جمعيت به مقطع سالخوردگی 

رسيده اند، اما ايران اين روند را طی حدود 25 تا 30 سال طی می كند.

کاهشحدودنیممیلیونتولدطیپنجسال
وی ادامه داد: از ســوی ديگر كاهش حدود نيم ميليون تولد طی پنج سال نيز از 

ديگر آمارهايی اســت كه بايد به آن توجه شــود؛ براساس آمارها، از سال 1395 
تا 1400 حدود نيم ميليون تولد را از دســت داديم و اين آمار نيز در جای خود 
ركورد بی سابقه ای اســت. با اين شاخص های حداقلی سال هاست كه زنگ خطر 

هشدارهای جمعيتی به صدا درآمده است.
وی معتقد اســت كه مقايسه وضعيت ايران با كشــورهای همسايه و كشورهای 
جهانی نشــان دهنده نداشتن وضعيت مطلوب شاخص های جمعيتی ايران است. 
اگرچه بســياری از اين روندهای جمعيتی در همه كشورهای دنيا تجربه می شود 
امــا تحوالت جمعيتی در ايران دو ويژگی منحصر به فرد دارد كه اين دو ويژگی 

پيامدها و آسيب های هشدارهای جمعيتی برای ايران را دو چندان می كند.

ایرانرکورددارسرعتکاهشنرخباروریدرجهان
قاسـمی بـا اشـاره بـه ويژگی هـای جمعيتـی ايـران گفـت: سـرعت تحـوالت 
جمعيتـی در ايـران بسـيار زياد اسـت. كشـورهای زيـادی در جهان هسـتند كه 
نـرخ باروری شـان از بيـش از 5 فرزند بـه ازای هر زن به حـدود دو فرزند كاهش 
پيـدا كـرده اسـت امـا اغلـب كشـورها ايـن رونـد را در بـازه زمانی بيـش از يك 
قـرن طـی كرده انـد، حـال آن كـه ايـران ايـن مسـير را از بيـش از 6 فرزنـد بـه 
1.6 فرزنـد در بـازه زمانـی 30 سـاله طی كرده اسـت، لذا ركورد سـرعت كاهش 
نـرخ بـاروری در جهـان به نام ايـران ثبت شـده و اين موضوع يك هشـدار تلقی 
 شـده و موجـب می شـود نظـام برنامه ريزی كشـور نتوانـد با اين سـرعت خود را 

تطبيق دهد. 
وی درخصــوص دوميــن ويژگی منحصر به فرد جمعيتی ايــران نيز اظهار كرد: 
اغلب كشورهايی كه روند گذار جمعيتی و سالخوردگی جمعيت را طی می كنند، 
بعد از مدرنيزاســيون و دســتيابی به شاخص های رشــد اقتصادی و پيشرفت و 
توسعه، مسير سالخوردگی جمعيت را طی می كنند، اما آنچه در ايران رخ می دهد 
اين اســت كه ما قبل از تجربه روند توســعه و پيشرفت اقتصادی، به يك كشور 
سالخورده تبديل می شــويم، لذا پيامدهای اين گذار جمعيتی برای ايران بسيار 
بيشتر از گذشته خواهد بود و اين دو ويژگی باعث می شود كه تحوالت جمعيتی 

در ايران حساسيت بيشتری داشته باشد.

دبيــر مركــز مطالعــات راهبــردی جمعيت كشــور در اين راســتا بــه ابالغ 
سياســت های كلــی جمعيــت اشــاره كــرد و گفــت: ايــن روزها ســالگرد 
هشــتمين ســال ابالغ سياســت های كلــی جمعيت اســت و بايــد گفت كه 
 ايــن سياســت ها جــزء جامع تريــن و دقيق تريــن سياســت های جمعيتــی 

در دنيا هستند.

راهبردهایاقتصادیمیتواندبرشاخصهایجمعیتیکشور
تاثیرگذارباشد؟

به اذعان قاســمی، سياســت های كلی جمعيت تمام متغيرهــای موثر بر الگوی 
فرزنــدآوری خانواده ايرانی را در خود لحاظ كرده و يك سياســت جامع و دقيق 
اســت، اما مشــکلی كه در ايران وجود دارد اين اســت كه معموال سياست ها از 
جمله سياســت های جمعيتی با تاخير و سطحی پايين تر از سطح سياستی اجرا 
می شــوند و اين فاز تاخيری اجرای سياست ها در كشــور آسيب زيادی برای ما 
 ايجاد كرده اســت و به نظر بايد در رابطه با سياســت های جمعيتی اين موضوع 

برطرف شود.
امــا با اين وجود او معتقد اســت كه سياســت های كلی جمعيــت در صدد دو 
راهبرد اصلی اســت؛ راهبردهای اقتصادی شــامل اعطای امتيازات اقتصادی به 
خانواده ايرانی برای فرزندآوری و راهبردهای فرهنگی كه در صدد اصالح نگرش 
اجتماعی و اصالح ارزش گذاری اجتماعی در موضوع فرزند و فرزندآوری اســت. 
به نظر می رســد اگر عزم و اراده ملی وجود داشته باشد اين سياست ها می تواند 

شاخص های جمعيتی كشور را متاثر كند.
اين جمعيت شناس در پاسخ به سوالی درخصوص ميزان همکاری دستگاه ها برای 
موضوع جمعيت گفت: بايد توجه داشــته باشــيم كه قرار نيست همه دستگاه ها 
و ارگان های كشــور همه با هم يك كار را انجام دهند، بايد هر دســتگاه، نهاد و 
سازمان رسالت خاصی كه در حوزه تحوالت جمعيتی بر عهده دارد را شناسايی، 
طراحی و به آن عمل كند. قاسمی افزود: هر دستگاه عالوه بر تکاليف قانونی كه 
در قانون جوانی جمعيت دارد بايد نظام برنامه ريزی و مديريت خود را با محوريت 

و اصالت خانواده شکل دهد.

فراخوان شناسايي راهبري و بهره برداري بندر پارس 2
)بصورت مشاركتي(

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ت اول
نوب

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد به منظور شناسايي و ارزيابي شركتهاي واجد شرايط جهت راهبري 
و بهره برداري از بندر پارس 2 )سيراف( واقع در منطقه كنگان )بصورت مشاركتي( با شرايط مشروحه ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضياني كه 
شرايط قيد شده را دارا مي باشند درخواست مي گردد از زمان چاپ آگهي تا حداكثر 10 روز پس از درج آن در روزنامه ، ضمن به همراه داشتن 
درخواست كتبي و ارايه مستندات در مهلت تعيين شده، به كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به نشاني: استان 

بوشهر- عسلويه ساختمان همايش هاي خليج فارس-طبقه اول- دبيرخانه كميسيون مناقصات مراجعه نمايند.
شرايط و مدارك مورد نياز:

1- دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل
2- دارا بودن تجربه كافي در زمينه فعاليت هاي عملياتي حوزه بنادر

3- ارايه سوابق معتبر در رابطه با انجام فعاليت مشابه حداكثر تا 10 سال گذشته
4- دارا بودن توانايي مالي و فني الزم جهت اجراي عمليات مورد نظر

شناسه آگهی 1320075   
نوبت اول 1401/2/31 ، نوبت دوم 1401/3/1 

شناســه آگهی: )1292341(    م الف: 4279

آگهی اخطار

آقای عبدالرضا رستاد )14103005881(
کارمند اداره کل فناوری واطالعات

نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه اتهــام )غیبــت غیــر موجــه( در شــعبه اول 
هیــأت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان متبــوع مطــرح می باشــد، 
بدینوســیله بــه شــما ابــاغ می گــردد ظــرف مــدت 30 روز پــس از نشــر آگهــی 
بــه محــل هیــأت واقــع در تهــران، میــدان امــام خمینــی)ره(، خیابــان داور، 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، طبقــه اول، دفتــر شــعبه اول هیــأت بــدوی 
مراجعــه یــا دفاعیــات خــود را کتبــا تســلیم نماییــد. بدیهــی اســت در صــورت 
عــدم مراجعــه بــا توجــه بــه مســتندات پرونــده اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد.

 آگهی تجدید مزایده 
شرکت بازرگانی همیاران سهام

بدینوسیله  پیشنهاد قیمت  ارائه  به عدم  باتوجه   1400/12/19 آگهی مورخ  پیرو 
بازرگانی  شرکت  مالکیت  در  بیارجمند  سیمان  سهام  فروش  مزایده  آگهی 
آگاهی  برای  متقاضیان  می رساند.  عموم  اطاع  به  و  تجدید  سهام  همیاران 
آدرس  به  شرکت  به  وبسایت  قیمت  پیشنهاد  فرم  دریافت  و  تغییرات  از 
آدرس  به  شرکت  تلگرام  رسمی  کانال  یا  و   »http://www.bccoco.com« 
متقاضیان  نمایند.  مراجعه   »https://t.me/joinchat/zEi3Ot8hnkRjOTU0«
جهت اطاع بیشتر می توانند ضمن تماس با تلفن های با پیش شماره )023( 
32235461 و 32235463 بجز روزهای تعطیل و در ساعات اداری اطاعات الزم 
را کسب نمایند. همچنین مهلت دریافت برگه شرایط مزایده و تحویل پیشنهاد 
از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1401/01/20 خواهد بود. پیشنهاد خود را به صورت 
پاکت مهر و الک شده به آدرس استان سمنان - شاهرود - خیابان چمران-نبش 
مورخ  پاکات  بازگشایی  موعد  نمایند.  پست  اول  طبقه   - پاک70   -  12 کوچه 
1401/01/21 در محل قانونی شرکت بازرگانی همیاران سهام خواهد بود. همچنین 

هزینه انتشار آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
شرکت بازرگانی همیاران سهام

دوم
ت 

نوب

شناســه آگهی: )1319966(

آگهی مناقصه عمومی 
دارد  نظــر  در  نزاجــا  قــرارگاه  پشــتیبانی 
رفاهــی  آموزشــی  مجتمــع  دیوارکشــی 
مناقصــه  طریــق  از  را  آبشناســان  شــهید 
ــکاران واجــد  عمومــی بــه شــرکت ها و پیمان
شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از شــرکت ها و 
پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل 
می آیــد ظــرف مــدت 7 روز از تاریــخ درج آگهــی بــا معرفی نامــه، 

نســبت بــه دریافــت مــدارک بــه آدرس ذیــل مراجعــه نماینــد.

 آدرس : بلوار نیروی زمینی ارتش، پادگان علی بن موسی رضا )ع(
0 9 0 2 9 0 7 3 3 9 8  شماره تماس: 


