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نخستینفاجعهجمعیتیکشور

▪مهاجرت شبانه نخبگان عاملی بــرای
کاهش جمعیت

طرح:پیمانعلیشاهی

▪دالیل کاهش رشد جمعیت

سهیال جــلــودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس هم درباره کاهش جمعیت به خانه ملت
میگوید:افزایشسنازدواجوشیوعنوعینازایی
در کنار رشد مشکالت اقتصادی در کشوری که
تالش میکند به سمت توسعه یافتگی پیش رود
از جمله عواملی هستند که دست به دست هم
دادنــد تا سیر صعودی رشد جمعیت به سمت
نزولی شدن پیش رود.وی ،ناباروری را عامل
دیگر کاهش جمعیت میداند و اعتقاد دارد:
شیوع ناباروری در بین زوجهای ایرانی به تازگی
در حال گسترش است همین عامل به تنهایی
نشئت گرفته از مشکالتی همچون آلودگی هوا ،
مواد مصرفی هورمونی و تراریخته ،امواج ناشی
از پیشرفت فناوری و ...است؛ که منجر به کاهش

کنار نبود مشوقهای الزم دست به دست هم
داده تا شاهد نزول جمعیت در کشور باشیم.

باروریزوجهایجوانشدهاست.
▪عدم حمایت جدی دولت از فرزند آوری

محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون
فرهنگی هم درباره کاهش جمعیت کشور تاکید
میکند :آمارها نشان میدهد که طی  ۱۵تا ۲۰
سال آینده ،کشور با یک کاهش جمعیت جدی

یک شنبه به احتمال زیاد عید فطر
است
عضوارشدستاداستهاللدفترمقاممعظمرهبری
دربارهرویتهاللماهشوالتوضیحاتیارائهکرد.
بنابرخبراعتمادآنالین ،حجتاالسالمموحدنژاد
عضوارشدستاداستهاللدفترمقاممعظمرهبری
درباره رویت هالل ماه شوال گفت :کارشناسان
معتقدندشنبهبهاحتمالزیادرویتماهوجوددارد
ویکشنبه 4خردادعیدفطراست.

بازگشایی مهدکودکها و
رستورانها پس از عید فطر
استاندار تهران با اشاره به روند کاهشی بیماری
کرونا در استان تهران از بازگشایی رستورانها
و مهدکودکها پس از عید فطر با تهیه پروتکل
بهداشتی خبر داد .به گزارش همشهری آنالین،
انــوشــیــروان محسنی بــنــدپــی افــزود :وزارت
بهداشت برایبازگشاییهرموسسهوهرمکانیکه
بایدبازگشاییشود،پروتکلیراآمادهکردهاست .به
طور مثال با توجه به این که قرار است رستورانها و
کافیشاپهابعدازعیدسعیدفطربازگشاییشوند
برایآنهاتوسطوزارتبهداشتپروتکلیتهیهشده
است،چراکهنمیتوانندباهمانظرفیتقبلیادامه
فعالیتداشتهباشند.ویادامهداد:برایبازگشایی
مهدهای کودک نیز قطعا پروتکلی از سوی وزارت
بهداشتنیازاستکهماهمتالشمیکنیمدرجهت
رفعمشکالتآنهازودترپیشنهادبازگشاییآنهارا
بارعایتکاملپروتکلهایبهداشتیپیگیریکنیم.

مــعــصــومــه آق ــاپ ــور علیشاهی نــایــب رئیس
فراکسیون زنان مجلس هم مهاجرت از کشور
را یکی از دالیــل کاهش جمعیت مـیدانــد و
معتقد است :مهاجرت به دالیل متفاوت مثل
اشتغال و ادامه تحصیل در دهههای اخیر یک
تهدید جدی برای کشور ما محسوب میشود
بدون شک تبعاتی هم در آینده به دنبال خواهد
داشت که یکی از آن ها کاهش جمعیت است،
به خصوص مهاجرت نیروهای نخبه که به نوعی
نخبه ایرانی به کشورهای دیگر ارسال کنیم و
این نخبه در خارج از کشور زاد وولد می کند و
سرمایه نخبه ایرانی دودستی تقدیم کشورهای
اروپایی و توسعه یافته میشود.به نظر می رسد؛
اولویتهای اقتصادی ،در کنار نبود چشم انداز
روشنی از شرایط اقتصادی کشور به زوجین
ایرانی گوشزد میکند که زاد و ولد را کاهش
دهند .باوجود تالش ها برای فرهنگ سازی در
زمینه فرزندآوری،اما نبود امکانات اقتصادی
موجب شده اتفاقی نیفتد.

دیدگاه کارشناس

همه دست روی دست گذاشته اند
محمدجوادرنجبر-مدیرگروهسیاستگذاریخانوادهوجمعیتشبکه
کانونهای تفکر ایران(ایتان) درباره علل کاهش رشد جمعیت ایران به
کمتر از یک درصد برای اولین بار در تاریخ کشور به خراسان می گوید:
مردم هم اینک با گذشته ای مواجه اند که حاکمیت همواره خواستار کم
فرزندی بوده است.دکتر پدرام کاویان افزود :همان طور که در زمان
تصمیم گیری برای کاهش فرزندآوری ،کار اقناعی با استفاده از گروه
های مرجع انجام شد ،اکنون نیز برای افزایش جمعیت و تشویق مردم
به فرزندآوری باید کار اقناعی انجام گیرد.وی با اشاره به گذشت شش
سال از ابالغ سیاست های رشد جمعیت ،اظهار کرد :اما از آن زمان نرخ
رشد جمعیت کمتر شده است .روزی که قرار بر کنترل جمعیت بود،
وزارت بهداشت فعالیت زیادی در این زمینه انجام داد ،اما اکنون که بنابر
افزایش جمعیت است ،همه دست روی دست گذاشته اند.کاویان ادامه
داد:درحوزهفرهنگینهادهاییهمچونشورایعالیانقالبفرهنگی،

خود نیز کاری انجام ندادند و دولت تنها مقصر ماجرا
نبوده اســت.وی گفت :در حــوزه های اقتصادی و
ساختارینیزافرادزیادیمقصرهستندوبسیاریازکارهابایدانجاممی
شده که نشده است.کاویان با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت به دلیل
فراهم نکردن امکانات مناسب زایمان در بیمارستان های دولتی ،افزود:
به عنوان مثال ،یکی از مشکالت هزینه های باالی زایمان است که فقط
زایمان طبیعی آن هم در بیمارستان های دولتی رایگان است و زایمان
سزارین که حدود  50درصد زایمان ها را تشکیل می دهد ،حدود پنج
میلیونتومانهزینهدربردارد.ویادامهداد:درموضوعهزینههانیزباید
گفت که با توجه به وجود  75هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه در
بانکهاکهبایدازمحلآن،بهمردمعادیوامقرضالحسنهپرداختشود،
می توان به ازای هر فرزند 10میلیون تومان وام قرض الحسنه به خانواده
اوپرداختکرد.راهحمایتازمردمبستهنیست،اماارادهایوجودندارد.

مهدی محمد صادقی

economic@khorasannews.com

ایران؛ جوانی در آستان ه پیری

مسئله جمعیت از مؤلفههای اصلی و پایه پیشرفت کشورها محسوب میشود .اما نکته قابل توجه
این است که صرف افزایش کمی جمعیت ،دلیلی بر وضعیت مناسب جمعیتی تلقی نمیشود ،بلکه
این ترکیب جمعیتی کشور است که باید موردتوجه قرار گیرد .بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار
ایران ،جمعیت کشور  ۷۹میلیون و  ۹۰۰هزار نفر برآورد شد.جمعیت کشور از سال  ۱۳۴۰همواره رو
به افزایش بوده است،اما پس از سال  ،۱۴۰۰از سرعت رشد آن کاسته میشود.طبق پیشبینیهای
آماری ،جمعیت کشور در دهه  ۱۴۲۰به  ۹۰میلیون خواهد رسید.اما از جهت ترکیب سنی ،امروز و
دیروز و فردای ما تفاوت فراوانی با هم دارد.
به کمک نگاهی آیندهپژوهانه به آمار این تفاوت را بهتر درک خواهیم کرد:
هم اکنون بیش از دو سوم جمعیت در سن کار و فعالیت هستند .جوانی جمعیت از اواخر دهه  ۱۳۸۰در
ییابد.
ایران شروع می شود و در دهه  ۱۴۲۰پایان م 
طبق آمار ،بین سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۴۲۰افراد در سن کار بیشترین سهم را در جمعیت کشور دارند اما
پس از  ۱۴۲۰رشد سریع سالمندی در کشور باعث میشود تنها حدود نیمی از جمعیت کشور در سن
کار و فعالیت باشند؛ در حالی که  ۳۲درصد افراد جامعه را سالمندان تشکیل میدهند.وقتی جامعه به
سمت تک فرزندی پیش میرود ،وجود خان ه سالمندان یک ضرورت خواهد شد.وقتی والدین به سنی
میرسند که توانایی اداره خود را ندارند و نیازمند شخص دیگری هستند ،اگر این پدر و مادر فرزندان
زیادی داشته باشند ،طبیعی است که آن ها از والدین خود به نوبت مراقبت میکنند .اما اگر آنها یک
فرزند داشته باشند ،این فرزند باید از بخش قابل توجهی از کار و فعالیت اقتصادی خود چشم بپوشد و
بسیاری از کارهای خود را تعطیل کند تا بار نگهداری از والدین را به دوش بکشد .بنابراین به صورت
طبیعی بسیاری از فرزندان این کار را نمیکنند یا بهتر است گفته شود که نمی توانند این کار را انجام
دهند،در نتیجه دولت باید وارد عمل شود.خالصه کالم آن که هزینههای نگهداری از سالمندان فشار
زیادی را به دولت و خانوادهها وارد میکند.در پس همه اینها ،با کم شدن نیروی کار(جمعیت جوان
که در سن کار و فعالیتاند) تولید کم میشود و نیز با افزایش مصرف کنندگان(سالمندان) تناسب بین
تولید و مصرف در جامعه از بین خواهد رفت .به بیان دیگر ،عده کمی تولید ثروت خواهند کرد تا عده
زیادی آن را مصرف کنند.نکته دیگر که بسیار حائز اهمیت است این که؛ بدون تردید جمعیت جوان
و همچنین زیاد بودن جمعیت از مؤلفههای اصلی قدرت جوامع است .کشور سالمند در برابر تهدید
دشمنان خود بهشدت آسیب پذیر خواهد بود.با توجه به آن چه گفته شد عواقب سالمندی جمعیت در
آیندهای نه چندان دور گریبانگیر جامعه خواهد شد ،جامعه ای که با این شرایط می تواند درمعرض
صدمات جبرانناپذیری قرار گیرد.

درصد جمعیت سه گروه سنی عمده در ایران تا سال  – ۱۴۳۰منبع :بانک جهانی

طرح دقیقه نودی مجلس برای بازنشستگان عقیم شد

اخبار

عضو ارشد ستاد استهالل:

روبه رو خواهد بود.وی می افزاید :معیشت مردم
باید در افزایش جمعیت مورد توجه واقع شود،
این واقعیت را بپذیریم تورم باال زندگی مردم
را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط مستقیمی در
افزایش و کاهش جمعیت کشور گذاشته است.
این نماینده مجلس دهم ادامه میدهد :حمایت
جدی نکردن حاکمیت و دولت از فرزند آوری در

...

یادداشت

کاهش رشد جمعیت بهزیر یکدرصد،کشور را یکگام بهعضویت در باشگاه پیرهانزدیککرد
گروه اجتماعی /میزان رشد جمعیت در کشور
به عدد فاجعه باری رسیده است ،کمتر از یک
درصد برای اولین بار در تاریخ ایران!
ایــن خبر را مدیرکل دفتر سالمت جمعیت،
خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعالم کرده
و ضمن هشدار دربــاره کاهش شاخص رشد
جمعیت کشور به کمتر از یک درصــد ،گفته
است ایران از سال  ۱۳۹۵پای در سنین میان
سالی گذاشته است و برآورد میشود که تا سال
 ۱۴۳۰کشورمان میان سال و پیر شود.آن طور
که دیروز ایسنا به نقل از حامد برکاتی نوشته،
رشد جمعیت کشور در سا لهای اول انقالب
حدود2/45درصد بود؛ به این معنا که جمعیت
کشور ساالنه حدود2/5درصد نسبت به سال
قبل افزایش مییافت .با وقوع کاهش جمعیت
بــه خصوص در دهــه  ۱۳۷۰بــه ناگهان یک
شاخص از این رقم کم شد و در ابتدای ورودی به
دهه  ۸۰به شاخص حدود1/5رسیدیم و طبق
آخرین آمارها نیز در سال  ۱۳۹۸رشد جمعیت
کشور متاسفانه برای اولین بار در تاریخ ایران به
کمتر از یک درصد رسیده است.
به گفته وی ،این موضوع به معنای آن است که
جمعیت جوان و مولد که زیربناهای اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی را برای کشور
پاس می دارد و تولید کشور را برعهده خواهد
داشت ،حتما از حدود  ۲۰سال آینده به چالش
کشیده خواهد شد و نسبت جمعیتیمان دارد
به هم میخورد.

مجلس دهم به پایان رسید و نامه 118نماینده برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به نتیجه نرسید
غفوریان -مجلس دهــم که در پنج جلسه پایانی خــود یا به
عبارتی در وقت اضافه خود با نامه ای با امضای  118نماینده
پیگیر اجرای پروژه همسان سازی حقوق بازنشستگان شده
بود ،با پایان یافتن مجلس در این مسیر ناکام ماند .خواست
نمایندگان در این نامه این بود که طبق ماده30قانون برنامه
ششم که دولت باید طی پنج سال از1396تــا 1400حقوق
بازنشستگان به ویژه تامین اجتماعی ها را با شاغالن متناسب
کند و افزایش دهد ،دولت ملزم شود که طی دوسال این اقدام
انجام و حقوق بازنشستگان خصوصا تامین اجتماعی ها عادالنه
شود.هفته قبل که محمد بیرانوندی نماینده دست اندرکار این
نامه و طرح ،در نطق قبل از دستورش از رئیس مجلس خواست
تا این طرح به شکل دو فوریت در صحن علنی مطرح شود،
الریجانی ضمن مخالفت گفت« :در رابطه با همسان سازی
حقوق بازنشستگان قانون وجود دارد و براساس آن دولت موظف
است همسان سازی را ظرف  3سال انجام دهد ،بنابراین باید
شما بر نحوه اجرای این قانون نظارت کنید تا به صورت کامل در
موعد مقرر اجرایی شود .تغییر بازه زمانی اجرای قانون همسان
سازی حقوق بازنشستگان از  3سال به  2سال بار مالی داشته
و غیرقابل طرح است .قانون همسان سازی بازنشستگان باید
توسط سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود ،بنابراین مشکل
قانونی در این خصوص وجود ندارد ».البته ما همان روز هم به

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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سراغ آقای بیرانوندی و دیگر نمایندگان رفتیم که آن ها تاکید
کردند در جلسات بعدی قبل از پایان مجلس برای این طرح
از تالش دست برنمی دارند اما ظاهرا به نتیجه نرسیدند.به
هر روی دیروز مجلس دهم با آخرین پالن عکس دسته جمعی
نمایندگان به کار خود پایان داد و مواردی از جمله پیگیری حقوق
بازنشستگان که طرح امیدوارکننده ای بود ،ناکام ماند و به عمر

این مجلس نرسید .این که در آینده و مجلس یازدهم در این
باره چه گام هایی بر می دارد ،موضوعی است که باید به انتظار
بنشینیم .ضمن این که طبق گفته الریجانی ،برای همسان
سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن قانون
وجود دارد منتها باید اراده و اعتبار کافی در دولت وجود داشته
باشد و مجلس نیز به وظایف نظارتی خود جامه عمل بپوشاند.

گفت و گو

جعفر زاده :صادقانه بگویم که ما مقصریم
محمداکبری -غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اعالم این
که طرح دو فوریتی متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل کمبود زمان به صحن مجلس نرسید ،
افزود :صادقانه بگویم که در مسئله بازنشستگان ما مقصریم .در برنامه ششم توسعه مواد مربوط به حقوق
بازنشستگان با الفاظ بازی شده است در حالی که قانون نویس باید به جای بازی با الفاظ همچون
متناسب سازی ،یکسان سازی و ...صراحتا بگوید همه بازنشستگان  90درصد حقوق مستمر پایه را دریافت کنند.
جعفر زاده ایمن آبادی تاکید کرد :راه حل یک چیز است و آن این که دولت باید  16صندوق بازنشستگی را به اضافه صندوق
های لشکری و کشوری که جمعا  18صندوق می شود با هم ادغام کند تا همه بازنشستگان هم سنگ هم قرار گیرند.نماینده
رشت در مجلس دهم خاطرنشان کرد :دولت قرار است در سال  90هزار میلیارد به بازنشستگان کمک کند بنابراین اگر همه
این صندوق ها با هم یک کاسه شوند عادالنه تر است.
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جامعه

آییننامه اعطای تابعیت به
فرزندان زنان ایرانی تصویب شد

سخنگویدولتازتصویبآییننامهاعطایتابعیت
ایــران به فرزندان ازدواج زنــان ایرانی با مردان
خارجی خبر داد .علی ربیعی ،دیــروز در حاشیه
جلسه دولــت در جمع خبرنگاران بیان کــرد :با
تالشی که صورت گرفت آییننامه اعطای تابعیت
ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی تصویب شد .وی افزود :بر اساس
این آییننامه استانداریها به همراه سازمان ثبت
احوال و در خارج از کشور هم دفترهای نمایندگی
مامسئولاینکارهستند.ربیعیتاکیدکرد:زنان
ایرانی که دارای فرزند هستند و آن فرزندان باالی
 18سال دارنــد یا مادرانشان فوت کردهاند هم
میتوانندتابعیتایرانیرادریافتکنند.

