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رویداد

اینمردمنازنین
 

سخنگوی ســازمان ثبت احوال آمار جدید ازدواج 
و متوسط ســن ازدواج مردان و زنان را اعالم کرد. بر 
این اساس،  سال گذشته 54۹ هزار و ۸61 نفر به خانه 
بخت رفتند و ازدواج آنها به ثبت رسید. میانگین سن 
مردان در اولین ازدواج در  سال گذشته ۲7 ونیم  سال 

و میانگین سن ازدواج زنان در اولین ازدواج در  سال 
گذشته 4 /23 سال است. در ادامه آماری که این مقام 
مســئول ارایه کرده است را به شکل اینفوگرافیک 
مشاهده می کنید. این تصویر توسط توریسم آنالین 

تهیه شده است.

جدیدترینآمارازدواجدرایران

گزارش تصویری
سفر نخست وزیر ژاپن به تهران برای گفت وگو با رئيس جمهوری و رهبری انقالب 

آغازیکدیالوگکامالشرقی
آیت وکيليان| سفر شــينزوآبه می تواند نقطه عطفی در روابط بين ایران و ژاپن باشد. 
این سفر همچنين می تواند مســير بهتری را برای این حضور ترسيم کند تا اهداف و منافع 
ژاپن به ویژه در تأمين انرژی و کاهش تنــش در جهت منافع اقتصادی ژاپن در کنار اهداف 
اعالم شده دیگر نيز مورد توجه قرار گيرد. ایران و ژاپن همواره ارتباطاتی توأم با احترام متقابل، 
عالقه مندی مردم دو کشور به یکدیگر و همچنين مبتنی بر روابط فرهنگی و تاریخی طوالنی 
داشته اند و ژاپن همواره در ردیف اولين های دوســتی و ارتباطات با ایران قرار داشته است. 
برخی تحليلگران حوزه بين الملل معتقدند که سفر آبه در قالب استراتژی کالن نگاه به شرق 
که مد نظر مقام معظم رهبری بوده و به لحاظ عملی هم از ســوی رئيس جمهوری و وزیر 
امورخارجه دنبال می شود، قابل ارزیابی است. هر چند در طول چهل  سال گذشته سفری 
در این سطح از ژاپن به ایران انجام نشده است؛ اما این به معنای کمرنگ بودن روابط دو کشور 
نيست؛ ایران و ژاپن دارای مناسباتی مبتنی بر حدود ۱۳۰۰ سال روابط فرهنگی و تاریخی، 
اشتراکات و عالقه مندی های فرهنگی فراوانی بوده و هستند و در طول چهل  سال گذشته نيز 
در زمينه های مختلف اقتصادی، سياسی، فرهنگی، علمی، فناوری و... همکاری های جدی 
داشته اند. با توجه به اشراف و شناخت دقيق ایران در موضوعات منطقه ای، سفر نخست وزیر 
ژاپن می تواند مسير بهتری را برای این حضور ترسيم و طراحی کند تا اهداف و منافع ژاپن 
به ویژه در تأمين مطمئن انرژی و کاهش تنش در جهت منافع اقتصادی ژاپن در کنار اهداف 
اعالم شده دیگر  نيز مورد توجه قرار گيرد. حسن  هانی زاده، کارشناس مسائل بين الملل، در 
ارتباط با سفر نخست وزیر ژاپن، نتایج و ماحصل این سفر و همچنين انتظاراتی که تهران از او 

به  عنوان ميانجی مطمئن ميان ایران و آمریکا خواهد داشت، برای »شهروند« نوشت:  
ژاپن ميانجی متفاوتی خواهد بود

نخســت وزیر ژاپن می تواند حامل پيام آمریکا به ایران باشد و بين دو کشور وساطت کند. 
این سفر همچنين می تواند تأثير مثبتی در کاهش تنش ميان ایران و آمریکا داشته باشد. با 
توجه به این که ژاپن نقش سياسی تأثيرگذاری در مسائل منطقه ای و جهانی ندارد و به  عنوان 
یک کشوری اقتصادی شناخته می شود، شاید تأثير سياسی چندانی در روابط ایران و آمریکا 
نداشته باشد؛ اما انتظار می رود این بار ژاپن نقش متفاوتی ایفا کند. با توجه به  نزدیکی ژاپن به 
آمریکا و با عنایت به این که ترامپ در سفر به ژاپن از آبه درخواست وساطت کرد و نخست وزیر 
ژاپن هم پذیرفت، احتماال پيام هایی را به ایران خواهد آورد. اگر درخصوص نقش انتقال این 
پيام ها به مقامات ایران بيندیشيم، شاید بتوانيم بگویيم که در این خصوص ژاپن بتواند کمکی 
به حل مشکالت بين ایران و آمریکا کند. ســفر آبه به ایران نخستين سفر یک نخست وزیر 
ژاپنی به ایران در حوزه سياسی تلقی می شود. تا کنون روابط ایران و ژاپن در حوزه اقتصادی 
پررنگ تر بوده و سفر آبه به ایران می تواند درواقع پيام بسيار مثبتی در رابطه با حل مشکالت 
تهران و واشنگتن باشد. این سفر از این جهات حایز اهميت بسياری است و به همين دليل مورد 
توجه رسانه های جهانی قرار دارد. با توجه به تمام این نکات بيان شده آقای آبه سعی خواهد 
کرد با ميانجيگری کمکی به کاهش تنش ها بين ایران و آمریکا بکند. ایران معتقد است که 
مسائل بين تهران و واشنگتن نياز به ميانجيگری ندارد اما توکيو می تواند نقش دیگری برای 
کاهش این تنش ها بازی کند. ممکن است ژاپن بتواند مواضع ایران را بهتر از دیگر واسطه ها به 
آمریکا یادآوری کند و انتظار درک این مواضع پس از سفر آبه به تهران بيشتر می شود. از این 
نکته نباید غافل بود که ترامپ و دولت جدید آمریکا از هر ابزاری برای زانوزدن ایران و کشاندن 
آن به پای ميز مذاکره و گرفتن امتيازات بيشتر استفاده کرد، اما ایران استوار و محکم در برابر 
زورگویی و زیاده خواهی های آمریکا ایستاد. اکنون که انتخابات 2۰2۰ آمریکا نزدیک و دست 
ترامپ برای پيروزی دوباره خالی شده است، ژاپن را گزینه مناسبی برای حل این مناقشه دیده 
است؛ به این دليل که آمریکا عجز و درماندگی خود را در تقابل با ایران به  عنوان یک ابرقدرت در 

خاورميانه دید. لذا سفر آبه از این منظر می تواند حامل پيام های مهمی برای طــرفين بـاشد.

شهروند| بحث مهاجرت از ایران از آن دست بحث هایی است 
که کهنه نمی شود و در طول سال های گذشته تنها شاهد شدت 
و ضعف بوده است؛ شــدتی که حاال چند سالی است با ضعف 
وضع اقتصادی و سایر مولفه های زندگی بار دیگر رخ نشان داده و 
بسياری از مردم از آن صحبت می کنند و بسياری دار و ندارشان 
را داده اند تا خانه ای در کشــورهای اطراف ایران مانند ترکيه و 
گرجستان و... بخرند. این وضع حاال به جایی کشيده شده که 
روز گذشته محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی شهرداری 
تهران و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در تویيترش نوشت: 
»بر اساس پيمایش وضع اجتماعی، فرهنگی و  اخالقی جامعه 
ایران )۴26 شهر مرکز شهرســتان، 82۰۰۰ نمونه، ۱۳9۵(، 
29.8 درصد از مردم تمایل به زندگی در »کشوری به جز ایران« 
دارند.« جوادی یگانه هر چند از آمار ۳۰ درصدی نام برده اما پيش 
از او هم افراد بســياری از آغاز دوباره موج مهاجرت ابراز نگرانی 
کرده بودند. نمونه اش  بهرام صلواتی، عضو هيأت علمی موسسه 
مطالعات جمعيتی وزارت علوم و مدیرگروه مهاجرت پژوهشکده 
سياست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف 
بود که  سال گذشته با بيان این که موج جدید مهاجرت به دليل 
شرایط اقتصادی در راه است، گفت: »وقتی امکان بهره مندی از 
نيروهای داخل کشور وجود ندارد، گزینه بهينه این خواهد بود 
که از مواهب اقتصادی حضور آنها در بازارهای اقتصادی سایر 
نقاط دنيا استفاده شود.« او همچنين گفته بود آخرین داده ای 
که در مرکز آمار مهاجرت منطقه OECD منتشر شده به این 
ترتيب است که یک ميليون و 2۰۰ هزار نفر ایرانی در کشورهای 
این منطقه ساکن هستند که محل تولدشان ایران بوده است. 
این آمار  با ارقام غيررسمی که می گویند؛ ۳ تا ۵ ميليون مهاجر 
در خارج از کشور داریم، در تضاد است؛ به خاطر این که نهادی 
تاکنون به طور رســمی آماری را در این زمينه منتشر یا تأیيد 
نکرده است. »در پنجاه  سال گذشته جمعيت مهاجران دنيا از 
۷۵ ميليون به 2۵8 ميليون نفر رسيده؛ یعنی بيش از ۳.۵ برابر 
شده اســت، به تبع آن جمعيت مهاجر ایرانی هم افزایش پيدا 
کرده اســت، البته باید تفاوت بين مهاجرت و جابه جایی را مد 
نظر داشت؛ به  عنوان مثال دانشجویانی که برای ادامه تحصيل 
از یک کشور به کشوری دیگر جابه جا می شوند با افرادی که به 
 طور دایمی از موطن خود مهاجرت می کنند با هم متفاوتند. 

وقتی راجع به مهاجرت صحبت می کنيم به این معنی است که 
شخص از کشور خارج شده و دیگر برنخواهد گشت.«

فقر و فشار اجتماعی؛ ازجمله عوامل مهاجرت
هنوز زمان دقيق گرفتن این پيمایش مشــخص نيست و 
از سویی نمونه تحقيق هم به درستی مشخص نشده است که 
سن و تحصيالت شان در چه وضعيتی است. اینها انتقاداتی است 
که عليرضا شریفی یزدی، جامعه شــناس، هم در گفت وگو با 
»شهروند« بر آن تأکيد کرده و می گوید که »اگر افراد باالی ۷۰  
سال و افراد پایين ۱۵  ســال را از این نظرسنجی حذف کنيم، 
آیا باز هم ۳۰درصد افراد نمی خواهند در ایران زندگی  کنند؟ 
طبيعتا این طور نيســت و در آن صورت به آمــار ۵۰ درصد یا 
باالتر دســت خواهيم یافت. اگر در حال حاضر از جمعيت ۱8 
تا ۳۵  سال بپرسند می خواهيد در ایران زندگی کنيد یا بروید 
به نظرتان چه پاسخی می دهند؟ حتی بچه های دبيرستانی هم 
می خواهند مهاجرت کنند. از سوی دیگر سرعت تغييرات به 
شکلی است که پيمایش پایيز 9۷ در حال حاضر قابل استناد 
نيست و به این ترتيب باید به صورت سه ماه به سه ماه پيمایش 
انجام گيرد.« به گفته او افرادی که به مهاجرت فکر می کنند در 
چند دسته قرار دارند. تعدادی از آنها دل بریده اند و اميد زیادی 
به آینده اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی، بهداشتی و...ندارند، افراد 
دیگر کسانی هستند که تعلق اجتماعی شان به دالیل گوناگون 
کم شده و دســته دیگر افرادی هستند که سبک زندگی شان 

مورد پذیرش نيست.
آن طور که این جامعه شناس می گوید، ما سال هاست با پدیده 
مهاجرت گسترده انسان ها و سرمایه از ایران مواجهيم؛ اما در 
سال های اخير به دليل گسترش فضای مجازی افراد بيشتری با 
آن از نزدیک روبه رو شده اند و وضع اقتصادی اخير و در عين حال 
تنگناهای فرهنگی-اجتماعی زندگی را برای عده ای متفاوت 
کرده است. »آن چه می بينيم و آن چه سازمان های بين المللی 
مانند صندوق بين المللی پول می گویند این اســت که رشد 
اقتصادی نخواهيم داشت و این یعنی زندگی سخت تر خواهد 
شد و در این شرایط هر کس توانایی دارد می رود.« اگرچه شواهد 
نشان می دهد اوضاع آنقدر که بخشی از مردم فکر می کنند هم 
بد نيست و بيشتر این تصورات بر اثر تبليغات رسانه ای به وجود 

آمده است.

عشقبهوطنرا
باچیتاختمیزنیم؟

 معاون فرهنگی شهرداری تهران از پيمایش جدیدی صحبت کرده
که براساس آن 30 درصد ایرانی ها به مهاجرت فکر می کنند

)President.ir( استقبال از نخست وزیر ژاپن در مجموعه سعدآباد  

تصویــر  در    
در  کــه  بیلبــوردی 
تقاطع خیابان شهید 
اتوبــان  و  گمنــام 
تهــران  کردســتان 
در  گرفتــه،  قــرار 
عجیــب،  اقدامــی 
فردی کــه بــا لباس 
ارتشــی در صحنــه 
بــوده حــذف و یــک 
شــهرداری  کارگــر 

جایگزین آن شده!

  با ورود سامانه بارشی جدید به کشــور در روزهای پایانی فصل بهار، روستاهایی در شرق 
اصفهان شاهد بارش شــدید باران و جاری شدن ســیالب بودند که خســاراتی به زمین های 

کشاورزی و ۴5 خانه وارد شد و 15۰ نفر مصدوم شدند. )ایسنا(
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رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: »در شب و روزهایی که در ســیل اخیر خوزستان و شهر اهواز در محاصره آب 
قرار داشــت، دبی ورودی کارون بزرگ و دز حدود 3 هزار مترمکعب درثانیه بود. اگر ما آن 10 سد را در این استان 
نداشتیم، 3 هزار مترمکعب درثانیه به حدود 7 تا 8 هزار مترمکعب می رسید، مشکالت وسیعی در پایین دست، 
بستان، سوسنگرد و روستاها داشتیم. اگر مخزن 6 میلیارد مترمکعبی کرخه نبود، خوزستان تبدیل به آکواریوم شده 

و تراژدی ملی رخ می داد. این که اگر ما سدها را نداشتیم، سیل بهتر کنترل می شد. حرفی کامال ناصحیح است.«

وزیر نيرو:  

اگرسدکرخهنبود
خوزستان

آکواریوممیشد
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اشيای بزرگ یا سنگين و 
همچنين ظروف شيشه ای ، ظروف 

چينی و سایر اشيای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شيميایی  را در قفسه های پایين 
کابينت و کمد قرار دهيد.

ادامه از صفحه اول|  دومین نکته قابل ذکر 
این اســت که با توجه به شکل اجرای قانون مورد 
نظر و این که تخلف بســیاری از افراد با مشاهده 
خودرو در خیابان و احتماال درحال حرکت ثبت 
می شــود، بدیهی اســت که احتمال خطا در آن 
بسیار باالســت. ثبت و مشــاهده ای که برای آن 
تکنولوژی خاصی هم وجود ندارد. در این شرایط 
شــاید بهتر باشــد نیروی زحمتکش انتظامی با 
انعطاف بیشــتری رفتار کند و به جای این که اول 
جرم را محرز بداند و از افراد بخواهد اگر اعتراضی 
دارند برای آن فرم پر کننــد و پیگیری کنند، به 
دادن اخطار بسنده کند. طبق قانون هر شهروندی 
بی گناه اســت، مگر آن که جرم و خطای او اثبات 
شود. این به معنای این است که اگر دالیل و شواهد 
متقنی وجود نداشته باشد، فرد تبرئه خواهد بود، 
اما به نظر می رســد در رویکردی کــه مورد نظر 
عزیزان نیروی انتظامی اســت، کمترین فکت و 
دلیلی می تواند حمل بر مجرم بودن افراد باشد و این 
شهروندان هستند که باید تالش کنند تا بی گناهی 
خود را ثابت کنند. تصور این که چقدر وقت و هزینه 

در این میان هدر می رود و چه فشار روانی به جامعه 
وارد می شود و تا چه اندازه ممکن است آبروی افراد 
بازیچه شود، غم انگیز است، آن هم در مبحثی به 
نام حجاب که حدود آن و تشخیص رعایت کردن 
و نکردن آن محل بحث اســت و حتی بسیاری از 
متشــرعان آن چه را که مدنظر مجری قانون قرار 

گرفته، به چالش می کشند.
نکته سوم و آخرین نکته هم شرایط کشور است. 
درحالی  که همه مسئوالن مدام هشدار می دهند 
که برنامه دشــمن اختالف افکنی و ایجاد فاصله 
بین مردم اســت، اصرار بر اجرای قوانین حساسی 
مثل مورد مذکور، درحالی  که به راحتی می شود با 
تذکر و ارشاد با مردم رفتار کرد و به جای شدت به 
خرج دادن آنها را با مهر و گرمی بدرقه کرد، چقدر 
به صواب است؟ این گالیه عمومی که شاهد آنیم، 
چقدر به نفع آرامش و وحدت کشور است یا چقدر 
آب را به آســیاب دشــمن می ریزد. بی تردید اگر 
مسئوالن منصف و معتقد ما با حساسیت و دقت 
بیشــتری اوضاع را درنظر بگیرنــد، راه حل های 
کم دردسرتری برای گذر از موانع پیدا خواهیم کرد.  
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آبه؛همدرپیمیانجیگری...
ادامه از صفحه اول| با توجه به مسائل بانکی و مالی 
نیز این به نفع ژاپنی ها خواهد بود تا کاالهای ژاپنی را نیز به 
 مصرف کنندگان عالقه مند ایرانی برسانند. نباید فراموش 
کنیم که دولت ژاپن حتی پس از تحریم های  سال 2012 
غرب علیه ایران  نیز به پاالیشگاه ها و برخی شرکت های 
معظم خود ازجمله میتسوبیشی و تویوتا تسیوشو اجازه 
داده بود تا با اســتفاده از بیمه  خــاص، از ایران نفت وارد 
كنند .  از سویی، همکاری های اقتصادی و تجاری ژاپن و 
هند طی سال های گذشته به ویژه در آسیای جنوب شرقی 
باعث دعوت ایران و  هند از ژاپن برای توسعه بندر چابهار 
و همچنین کریدور شــمال-جنوب شده است. احتماال 
توافقاتی میــان ایران و ژاپن برای  حضور این کشــور در 
توسعه تنها بندر اقیانوسی ایران نیز وجود دارد. همچنین 
ژاپنی ها که پیش از تحریم های  سال 2012 برای  توسعه 
میدان آزادگان به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی 
دنیا با شرکت ملی نفت ایران قراردادی امضا کرده بودند 
و به دلیل  تحریم ها از ایــران رفتند، پس از لغو تحریم ها 
دوباره برای توســعه میدان آزادگان با شرکت ملی نفت 
ایران تفاهمنامه ای امضا  کردند. ممکن است در سفر آبه در 
جهت به  جریان انداختن و عملیاتی کردن این تفاهمنامه و 
تبدیل آن به یک توافق جدید، مذاکراتی  صورت گیرد .  دو 
روز دیگر حداقل بخشی از اهداف و نتایج سفر نخست وزیر 
ژاپن به ایران مشخص خواهد شــد، اما بی تردید، ابعاد 
 نهان این ســفر  طی ماه های پیش رو تاثیراتی در جهان 

خواهد داشت . 


