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نگاه صفر و صدی به بازگشایی 
مدارس نداشته باشیم

 ثروتمندترین فرد جهان اکنون بیش از کل ارزش غول 
نفتی اگزون موبیل ثروت در اختیار دارد.

به لطف افزایش بیش از پیش ارزش سهام خودروسازی 
این  مدیرعامل  و  گذار  بنیان  ماسک-  ایالن  تسال، 
ثبت  بر  عالوه  دالری  میلیارد   ۲۸۸ ثروت  با  شرکت- 
فرد  ثروتمندترین  زمینه  در  جدید  تاریخی  رکورد  یک 
چون  بزرگی  های  شرکت  بازار  ارزش  کل  از  جهان، 
گذشته  هفته  تسال  گرفت.  فاصله  نیز  موبیل  اگزون 
موفق شد به جمع شرکت هایی بپیوندد که ارزش بازار 

آن ها بیش از یک تریلیون دالر است. 
طبق اعالم بلومبرگ، ثروت ایالن ماسک با رسیدن به 
۲۸۸.۶ میلیارد دالر، رکورد ثبت شده برای ثروتمندترین 
فرد جهان را شکسته است. سهام شرکت تسال از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه 
کرده اند و رالی قیمتی جدید آن ها پس از آن آغاز شد 
که شرکت هرتز اعالم کرد ۱۰۰ هزار خودروی ساخت 
سفارش   ۲۰۲۲ سال  پایان  از  پیش  تا  را  شرکت  این 
تریلیون  یک  خودروساز  تنها  اکنون  تسال  داد.  خواهد 
و  مایکروسافت  آمازون،  اپل،  کنار  در  و  دنیا  دالری 
الفابت تنها پنج شرکتی در جهان هستند که باالی یک 

تریلیون دالر ارزش دارند.  

یک  تنها طی  ماسک  ایالن  ثروت  بدانید  است  جالب 
روز ۳۶.۲ میلیارد دالر بیشتر شده که این رقم بیشتر از 
باالترین رکورد ثبت شده افزایش ثروت سال قبل است 
در  چینی-  میلیاردر  شانشان-  ژونگ  که  زمانی  یعنی 
عرض یک سال ۳۲ میلیارد دالر به ثروت خود افزود. 

وی  و  نیست  ماسک  ایالن  درآمدی  منبع  تنها  تسال 
نیز  ایکس  اسپیس  نام  به  فضایی  شرکت  یک  مالک 
کردن  فراهم  آن  اصلی  اهداف  از  یکی  که  هست 
امکان زندگی انسان ها در دیگر سیارات است. ماسک 
اینترنت  تامین  هدف  با  را  استارلینک  پروژه  همچنین 
ماهواره ای برای تمام ساکنان زمین کلید زده که بزرگ 

ترین پروژه تامین اینترنتی در جهان است.
تاثیرگذار دنیای  از چهره های  ایالن ماسک همچنین 
در خصوص  اظهاراتش  و  رمزارزها محسوب می شود 
ارزهای مختلف باعث نوسانات باالیی در قیمت آن ها 
می شود. انتظار می رود وی به زودی به تنها فرد جهان 

تبدیل شود که یک تریلیون دالر ثروت دارد. 
ناخالص  تولید  از  بیشتر  اکنون  ماسک  ایالن  ثروت 
داخلی کشورهایی چون ایران، فنالند، یونان و نیوزلند 

است. 

عمل به معروف های دینی الزمه زندگی مطلوب زناشویی 
است و احترام و محبت متقابل و عیب پوشی موجب تداوم 

زندگی زناشویی می شود.
زندگی تکنیک ها و مهارت هایی دارد که بدون فراگرفتن 
داشته  سعادتمندانه ای  زندگی  و  خانواده  نمی توانیم  آنها 
تشبیه کرد،  رانندگی  به  را می توان  امروز  باشیم.زندگی 
در جاهایی نباید با سرعت برویم و در بعضی جاها باید 
سرعت و دقت الزم را داشته باشیم، اگر اصول زندگی 
انسان  زندگی  در  رانندگی  و  راهنمایی  اصول  مانند  به 
پیاده شود، زندگی سعادتمندی خواهد داشت و ثمره آن 

فرزندانی ارزشمند خواهد بود.
زمینه  این  در  پیشرفت هایی  ژاپن  مانند  کشورهایی  در 
استفاده کردیم،  این پیشرفت ها  از  داشتند، که ما کمتر 
و  پسر  یعنی  می شود  ازدواج صادر  گواهی نامه  ژاپن  در 
دختر در شرف ازدواج باید یک سری دوره ها را بگذرانند تا 

بتوانند این گواهی نامه را بگیرند.
از  پس  فرزندپروری  و  فرزندآوری  گواهی نامه  ژاپن  در 
صادر  والدین  برای  خاص  دوره های  برخی  گذراندن 
گواهی نامه ها  این  دریافت  از  پس  والدین  که  می شود 

می توانند فرزند داشته باشند.
جای این موارد در کشور ما بسیار خالی بوده و به همین 

دلیل است که آمار بزه کاری و انحرافات نسبت به جمعیت 
در  تکنیک ها  و  اصول  باالست، یک سری  بسیار  کشور 
دستورات و آموزه های دینی ما وجود دارد که در عرصه 
زندگی و برای یک زندگی سعادتمند و توأم با آسایش و 
اولین معروف در عرصه  نیاز داریم که  آرامش به آن ها 
زندگی به ویژه زندگی خانوادگی احترام متقابل زن و مرد 
نسبت به یکدیگر است که این اصل در عرصه های دیگر 

مانند اجتماع و محیط آموزشی نیز الزم است.
در  که  است  دیگر  معروف  مرد  و  زن  متقابل  محبت 
اسالم به آن و ابراز آن تأکید شده است، معروف بعدی 
در وجود همسر  است  است، ممکن  متقابل  عیب پوشی 
بیان  نیستیم آن را  باشد، ما مجاز  ما عیبی وجود داشته 
یکدیگر  لباس  مرد  و  زن  کریم  قرآن  تعبیر  به  کنیم؛ 
برای  را  لباس  ماهیت  و  ذات  باید  نیز  ما  پس  هستند 
یکدیگر حفظ کنیم.گذشت و همکاری متقابل، همدردی 
متقابل، آراستگی متقابل و خوش اخالقی متقابل از دیگر 
معروف هایی است که الزم است در زندگی مشترک به 
آن ها توجه شود ، امروزه به  لحاظ پیشرفت هایی که در 
زمینه ای  هر  در  آسایش  زمینه  داریم  تکنولوژی  زمینه 
از  خیلی  در  آسایش  همه  این  وجود  با  اما  شده  فراهم 

خانه ها آرامش وجود ندارد.

 

بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید که به روال سال گذشته به صورت 
و  معلمان  واکسیناسیون  که  تفاوت  این  با  گذرد؛  می  شد،  آغاز  غیرحضوری 
دانش آموزان به صورت گسترده صورت گرفته و عزم وزارت آموزش و پرورش 
به تبعیت از ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مدارس، جدی است. در همین راستا 
ابهاماتی  و  چالش ها  همچنان  اما  شده،  ارائه  تدریجی  بازگشایی  برای  الگویی 

پیرامون بازگشایی مدارس مطرح است.
حمیدرضا بیژنی، جامعه شناس در این باره اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی جدید 
پرسش  جاری شدن  زمینه ساز  دیگر  بار  کرونا،  چتر  زیر  پاییز  فصل  با  همزمان 
 های بسیاری درباره وضعیت آموزش بر سر زبان  ها شده است. از سویی دغدغه 
 های آموزشی در سطحی از اهمیت قرار دارند که نمی  توان آن را نادیده گرفت 
و حکم به تعطیلی بی قیدوشرط مدارس داد و از سویی دیگر اهمیت امنیت جان 

دانش آموزان موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنارش عبور کرد.
این میان قربانی می شود آرامش و آسایش خانواده  هایی  افزود: آنچه در  وی 
و  استیصال  دچار  فرزندان  روحی  سالمت  و  جسمی  سالمت  میان  که  است 
پیرامون  با عدم پوشش رسانه  ای مطلوب  سردرگمی شده  اند. سردرگمی  که 

وضعیت مقاومت بدن پس از واکسیناسیون تقویت شده است.
این جامعه شناس با بیان اینکه در حالی که ماه  های گذشته از لزوم واکسیناسیون 
هر  واکسیناسیون،  میزان  افزایش  از  پس  و  امروز  شد،  می  گفته  جمعی سخن 
خبرهایی  می  شنویم؛  ششم  پیک  ورود  درباره  ای  کننده  نگران  خبرهای  روز 
متناقض و گیج کننده گفت: اما راه چاره چیست؟ ارائه ی راه حل پیرامون چنین 
مسائلی به سادگی امکان پذیر نیست، اما می توانیم راهکارهایی را در این باره 
بیاندیشیم که تا حد زیادی از حجم نگرانی  های خانواده  ها و جامعه نسبت به 
نوجوانان دانش آموز بکاهد و آن »سیالیت  سالمت روحی و جسمی کودکان و 

نهادی« است.
این را  از نگاه صفر و صدی در تصمیم گیری  ها  بر لزوم پرهیز  تاکید  با  بیژنی 
هم گفت که دولت به جای محول کردن بسیاری از تصمیمات به خانواده  ها و 
احترام و اعتماد به نقش معلمان و مدارس، سعی می  کند تا خیر مطلق را برای 
همگان تایید و تصویب کند، حال آنکه افراد در سطوح خرد بهتر از هر نهاد و 
جایگاهی می  توانند در این مسائل و متناسب با شرایط خود تصمیم گیری کنند.

به اعتقاد این جامعه شناس، بهترین راهکار در حال حاضر این است که دولت 
تاکید  با  را  یا مجازی بودن مدارس  انتخاب حضوری  با تنظیم ضوابطی سیال، 
بر کیفیت وضعیت تحصیلی به مدارس و خانواده ها محول کند البته تحقق این 
امر به نحوی است که اوال دانش  آموزان تنها ساعات یا روزهایی معین از ایام 
هفته را ملزم  به حضور در مدرسه باشند ) برای مثال دو روز در هفته( و دومًا 
انتخاب کالس ها و دوره- های حضوری منوط باشد به وضعیت تحصیلی دانش 
آموزان در درس هایشان با محوریت برگزاری آزمون  هایی که در طول دوران 

مدرسه از دانش آموزان دریافت می  شود.
این جامعه شناس ادامه داد: بدین ترتیب شاهد خواهیم بود بدون اینکه موضوع 
آموزش حضوری را تبدیل به مسئله  ای اجتماعی کنیم، می  توانیم با احترام به 
مدارس  آموزشی  و  مدیریتی  دستورالعمل  های  به  اعتماد  و  خانواده  ها  نگرانی 

و معلمان، از ظرفیت های مردمی در جهت مدیریت این موضوع استفاده کنیم.
غیرحضوری  آموزش های  از  ناشی  تربیتی  و  اجتماعی  آسیب های  درباره  بیژنی 
حال  در  همواره  انسان ها  گفت:  نیز  مدارس  تعطیلی  شدن  طوالنی  به  توجه  با 
انتخاب هستند و گزینش هایشان مبتنی بر هزینه ها و فایده ها معنا پیدا می کند. 
را  ابهام  دو  می تواند  هم  تربیتی  و  اجتماعی  آسیب های  پیرامون  که  موضوعی 
در  پرورش  و  آموزش  متولیان  و  مسئوالن  پاسخ گویی  نیازمند  که  کند  حاصل 
پیک های  سالمت  و  بهداشتی  آسیب های  آیا  است.  عمومی  اقناع گری  جهت 
بعدی کرونا که روزانه در رسانه  ملی مردم را نسبت به ورود آن هشدار می دهند 
این صورت  در  کنیم؟  بازگشایی  را  مدارس  می توانیم  که  است  ساده  حدی  به 
چگونه می توانیم مردم را در جهت رعایت پروتکل ها اقناع کنیم و اگر این مسئله 
و  درباره سالمت  می توان  دارد، چگونه  ناپذیری  جبران  و خطرات  نیست  ساده 

جان دانش آموزان و خانواده هایشان تصمیم درست گرفت؟.
و  اجتماعی  تربیت  مرکز  و  متولی  تنها  مدارس  آیا  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
فرهنگی در وضعیت فرانهادی امروز جهان هستند؟ زندگی در عصر رسانه های 
دیجیتال نه تنها شیوه های هویت یابی نوجوانان و جوانان را تغییر داده است که 
حتی منابع هویت ساز سنتی آنها یعنی معلمان و مدارس را تحت تاثیر قرار داده 
است. آیا در چنین عصری تطابق هزینه  اجباری کردن مدارس به فایده های آن 

نتیجه ی معقولی را حاصل می کند؟

 از پیامدهای اجرا نشدن سیاست های فرزندآوری 
بسیار گفته شده، این که جمعیت ایران با سرعتی 
این که  می رود،  سالمندی  سمت  به  شگفت 
خواهند  افسرده  و  تنها  کودکانی  آینده  کودکان 
به  محدود  رویه  این  پیامدهای  این که  و  بود 
در  آن  منفی  اثرات  و  نمی ماند  پیر  اقتصاد 
نمودی  اجتماعی  و  سالمت  امنیتی،  حوزه های 
برای جبران غفلت  بسیار خواهد داشت. فرصتی 
در این حوزه وجود ندارد، آن طور که کارشناسان 
نگاه  موضوع  این  به  خوش بینانه  اگر  می گویند 
تنها  از  تا  داریم  فرصت  سال  هشت  فقط  کنیم 
نرخ  و  کنیم  استفاده  باقی مانده  جمعیتی  پنجره 
باروری را در جامعه ایران باال ببریم. سال هاست 
تازه ترین  و  است  کاهش  حال  در  نرخ  این  که 
آمارها حکایت از این دارد که درحال حاضر نرخ 
باروری در ایران ۶/ ۱  فرزند به ازای هر زن است. 
پیمایش ملی خانواده که  این در حالی است که 
برگزار شده نشان می دهد هنوز جامعه  سال ۹۷ 
خانواده دوست  و  فرزندخواه  جامعه ای  ایرانی 
است، نتایج این پیمایش نشان می دهد ۱۸ درصد 
به  نزدیک  دارند،  تمایل  تک فرزندی  به  زوجین 
و  دارند  فرزندی  دو  به  تمایل  زوجین  ۶۰ درصد 
بیش از ۲۱ درصد زوجین به داشتن سه فرزند یا 
بیشتر متمایلند و با این اوصاف میل فرزندخواهی 
نرخ  که  حالی  در  است،  فرزند   ۳ تا   ۲/۸ بین 

باروری فقط ۱/۶ فرزند است.
که  است  چیزی  آن  درست  معنادار  فاصله  این 
کارشناسان به آن سیاست های جمعیتی می گویند، 
نکته ای که رهبر انقالب بارها به آن پرداخته اند و 
البته که دولت پیشین هم هیچ توجهی به اجرای 
بسیاری  اما  حاال  است.  نداشته  سیاست ها  این 
غفلت های  می تواند  سیزدهم  دولت  دارند  باور 
چاره ای  که  کند  جبران  حوزه  این  در  را  گذشته 
جز این هم وجود ندارد. مجلس یازدهم از ابتدای 
سرکارآمدنش طرحی درباره این موضوع مصوب 
کرد و وعده تشکیل فراکسیون جمعیت داد تا به 
جمعیتی  سیاست های  اجرایی  ریل گذاری  نوعی 

را مهیا کند.
آن  خانواده  از  حمایت  و  جمعیت  جوانی  طرح 
رئیس  بانکی پور،  امیرحسین  که  است  چیزی 
با  است  معتقد  طرح  این  مشترک  کمیسیون 
مورد  اهداف  به  رسیدن  مسیر  آن  شدن  اجرایی 
اشاره اسناد باالدستی را مهیا می کند. مهمی که 
روزنامه جام جم سعی داشته در این گفت وگو با 

او درباره اش حرف بزند:
بپردازیم  به طرح جوانی جمعیت  این که  از  پیش 
یکدست  و  قوه  سه  هماهنگی  شما  نظر  به  آیا 
شدن حاکمیت می تواند ما را به این نکته امیدوار 
کند که در رابطه با اجرای سیاست های جمعیت 

مشکالت گذشته را نخواهیم داشت؟
معظم  رهبر  این که  وجود  با  سال   ۱۰ این  در  ما 
جمعیت  درباره  نگران کننده  تعابیری  با  انقالب 
از  را  جبران  طالیی  فرصت  بودند،  داده  هشدار 
دست دادیم و ۴-۵ سال بیشتر برای جبران این 

دست  از  دالیل  به  وقتی  نداریم.  وقت  موضوع 
می توانیم  می کنیم،  نگاه  فرصت  این  رفتن 
امیدوار باشیم همسویی های پیش آمده در سپهر 
ایران می تواند در این حوزه کمک کننده  سیاسی 

باشد.
دالیل از دست رفتن این فرصت ها چه بوده؟

مدیران،  برای  بحران  ابر  این  این که عمق  یکی 
ما  رسانه های  حتی  و  نخبگان  مسؤوالن، 
است  حالی  در  این  بود.  نشده  ملموس  متأسفانه 
تعبیر  این طور  انقالب  رهبر  رابطه  این  در  که 
که  حالی  در  می لرزد«  انسان  »بدن  که  کردند 
هیچ رسانه و مدیری را ندیدیم به نوعی بدنش از 
بلرزد! متأسفانه مسؤوالن در  این موضوع  اثرات 
حوزه جمعیت هنوز متوجه عمق فاجعه و بحران 
مواجه  آن  با  آینده  سال های  در  که  کهنسالی 
که  است  ابربحرانی  این  و  نشده اند  شد  خواهیم 
وجود  آن  از  رهایی  امکان  آینده  سال   ۱۵۰ در 
خطرناک ترین  از  یکی  به  که  طوری  به  ندارد، 
حوادث موجود در تاریخ کشور تبدیل خواهد شد، 
می گوئیم،  جمعیتی  چاله  آن  به  دلیل  همین  به 
زیرا پس از ۳۰۰ سال این شیب را طی کرده ایم.

که  است  کشورهایی  با  رابطه  در  همه  مثال ها 
بحران  اما  دارند  ما  از  باالتری  باروری  نرخ 
سالمندی موضوعی مختص ما نیست و بسیاری 
از کشورهای اروپایی هم درگیر آن هستند. آنها 

چه کرده اند که ما نمی کنیم؟
جمعیت  بعد  کردند،  پیدا  توسعه  ابتدا  اروپایی ها 
میانسال پیش  افراد  تعداد  افزایش  به سمت  آنها 
رفت ولی ما قبل از توسعه یافتگی با این بحران 
مواجه شده و ناچار می شویم مدارس را به خانه 
هزینه های  این که  کنیم. ضمن  تبدیل  سالمندان 
از جمعیت جوان  بیشتر  برابر  افراد کهنسال چند 
پرداخت  در  که  شرایطی  در  آن هم  بوده،  کشور 
مشکل  دچار  اکنون  هم  از  بازنشستگان  حقوق 
پی  در  اروپایی ها  دیگر  سوی  از  شده ایم. 
مهاجرت پذیری، مشکل نبود نیروی کار جوان را 
برای خود حل کرده اند اما فرهنگ ما این اجازه 
با گرایش های  از کشورهای مختلف  را نمی دهد 
با  آینده  در  ما  بنابراین  بپذیریم؛  مهاجر  متفاوت 

کاهش نیروی کار جوان مواجه خواهیم شد.
قانون  نداشتن  این غفلت  دیگر موضوع مؤثر در 
موضوعی  پیرو  قانونی  وقتی  بود،  حوزه  این  در 
نباید«  و  »باید  یک  تنها  موضوع  آن  نباشد 
اسالمی  در مجلس شورای  دوره  دو  است.  کلی 
پیرامون این موضوع بحث شد اما قانونی تصویب 
نشد اما اسفند سال گذشته در این مجلس قانونی 
در این زمینه تصویب شد و در شش ماه گذشته 
موضوع  این  پیگیر  نگهبان  محترم  شورای  از 
هستیم که قرار است هفته آینده آن را ابالغ کند.

نگهبان  شورای  سوی  از  قانونی  مواد  همه 
پذیرفته شده است؟

و  شده است  پذیرفته  مواد  تمامی  مورد  چند  جز 
با  شود.  اصالح  است  قرار  هم  مورد  چند  همان 
را  موضوع  این  پیرو  قانونی  خأل  ما  حساب  این 

رفع کردیم.
این  با  ارتباط  در  قوانینی  هم  این  از  پیش  ما 
ارتباط  در  مستقیم  نه  چند  هر  داشتیم،  موضوع 
اما به عنوان مثال قانون تسهیل  با این موضوع 
۱۵ سال  به  نزدیک  آن  با وجود تصویب  ازدواج 
منابع  نبودن  مشخص  همچون  دالیلی  به  است 
چقدر  بنابراین  نشده است.  اجرایی  آن  مالی 
معتقدید با قانونگذاری این موضوع حل می شود؟

در این قانون ضمانت اجرایی خیلی محکم دیده 
استحصال  دقیق  خیلی  آن  مالی  منابع  و  شده 
همان  وجود  تجربه  به  توجه  با  اتفاقًا  شده است. 
این که  از  کردیم  مراقبت  ازدواج  تسهیل  قانون 
این قانون به سرنوشت آن دچار نشود. از سوی 
و  تازه نفس  دولت  که  هستیم  این  شاهد  دیگر 
بدنه  در  که  باوری  و  آمده  کار  سر  بر  معتقدی 
به  را  کار  این  می کند  امیدوار  را  ما  است  دولت 

برساند. نتیجه 
گفتید  قانونی  خأل  با  رابطه  در  که  موضوعی 
حل  یا  فرهنگ سازی  شما  نظر  به  اما  درست 
مشکالت اقتصادی و معیشت از راه قانونگذاری 

می گذرد؟
خانواده  از  حمایت  و  جمعیت  جوانی  طرح 
حمایت  به  آنها  بیشتر  که  بوده  ماده   ۷۴ دارای 
بیشتر  ببینید!  دارد.  اشاره  خانواده ها  معیشت  از 

مطالعات نشان می دهد عوامل فردی، اجتماعی و 
اقتصادی در فرزندآوری تأثیر داشته است. نوشتن 
قانون گام اول است اما بعد از قانون قدرتی برای 
در  قانون ها  این  اجرایی شدن  بر  درست  نظارت 
خوبی  بودجه های  طرح  این  در  ماست.  اولویت 
وام  اعطای  زایمان،  و  بارداری  از  حمایت  برای 
تولد فرزند، تسهیالت معیشتی و رفاهی، افزایش 
وام خرید، افزایش حقوق به نسبت تعداد اعضای 
برای  آموزشی  تسهیالت  کارمندان،  در  خانواده 
و  کوچک  فرزند  دارای  زنان  و  باردار  زنان 
حمایت  برای  کارمند  خانم های  برای  دورکاری 

از خانواده ها در نظر گرفته شده است.
این موضوع  پیرامون  فرهنگ سازی  در خصوص 
چه؟ به نظر می رسد تصور غالب خانواده ها اولویت 
دادن به وضعیت رفاهی فرزندان شان باشد، حتی 
اگر این موضوع صحت نداشته باشد هم به نوعی 
این  درآمده است.  عمومی  اعتقاد  و  باور  یک  به 
قانون چه کمکی به شکستن این کلیشه به ظاهر 

اشتباه می کند؟
نکته اول این که تاکنون پارادایم حاکم بر کشور 
تعدیل جمعیت بوده است، هم اکنون قانونگذاری 
مجلس در حوزه جمعیت براساس اسناد باالدستی 
مهندسی  نقشه  نظام،  کلی  سیاست های  از  اعم 
ستاد  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  فرهنگی 
صورت  تاییدگر  نقش  عنوان  به  جمعیت  عالی 
گوناگون  بخش های  در  این که  دیگر  می گیرد. 
ساختار  اصالح  فرهنگ سازی،  هم  قانون  این 
آینده  سرمایه گذاری  صندوق  تأسیس  و  مالیاتی 
با تولد هر  فرزندان انجام شده که بر اساس آن 

کودک، سهامی برای او در نظر گرفته می شود.
اشاره  حوزه  این  در  کشور  بر  حاکم  الگوی  به 
کردید، چقدر این الگو خواسته سیاست حاکم بر 
کشور بوده؟ به این معنا که بخشی از تصمیمات 
اقتصادی  مشکالت  از  ناشی  هم  حوزه  این  در 

بوده که به نوعی به کشور تحمیل شده است.
جوان  جمعیت  کاهش  مسأله  مردم  از  بسیاری 
بی ثبات  و  ناپایدار  اقتصادی  از وضعیت  تابعی  را 
می دانند. بعضی دیگر از مردم قوانین را متناسب 
با سیاست های جمعیتی نمی دانند. به طور نمونه 
وقتی یارانه بنزین برای خانواده پنج نفره و باالتر، 
پیام  این  مردم  به  واقع  در  نیست،  قائل  تفاوتی 
کافی  مقدار  به  پنج نفره،  خانواده  که  می دهد  را 
بزرگ است؛ اشتباهی که قانونگذار و مجری، هر 
دو در آن دخیل هستند. به این معنا که از همان 
استفاده  موضوع  این  برای  هم  معمول  ابزارهای 
بدانیم  باید  این در حالی است که  و  نشده است 
خطرناک ترین  جمعیت  کاهش  و  پیری  بحران 
به  می شود.  محسوب  ما  کشور  تاریخ  بحران 
کرونا،  از  بعد  بحران  بهداشت،  وزیر  معاون  قول 
از قحطی  بحران حتی  این  است.  پیری جمعیت 
به  اگر  است.  خطرناک تر  بسیار  پیش  سال   ۱۰۰
سمت  به  به سرعت  نشود  توجه  جمعیت  موضوع 

سیاهچاله پیری جمعیت پیش خواهیم رفت.

نقشه راه عبور از ابربحران جمعیت

ثروت ایالن ماسک بیشتر از تولید ناخالص 
داخلی ایران شد!

عیب پوشی و احترام متقابل، رمز تداوم 
زندگی زناشویی

موقعیت شغلی و 
سرمایه گذاری ویژه
)در شهرستانهای سیرجان و رفسنجان(
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دانشگاه  خانواده  پژوهشکده  دکتری  پست  دوره  محقق   
به  خانگی  یافتن خشونت  به سوق  اشاره  با  بهشتی،  شهید 
کووید  پاندمی  ایام  در  روانی  و  روحی  خشونت های  سمت 
۱۹، گفت: اغلب آقایان مورد خشونت واقع شده این مساله را 
پنهان کرده و درباره آن صحبت نمی کنند اما زنان خشونت 
دیده بیشتر این مسائل را افشا می کنند، این در حالیست که 
معموال آقایان خشونت های روحی را با کالم تهدید آمیز و 

تحقیر آمیز تجربه می کنند.
آسیب شناسی  ملی  کنگره  نهمین  در  الدینی  زین  فاطمه 
خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی، اظهار کرد: 
سمت  به  خانگی  خشونت های   ،۱۹ کووید  پاندمی  ایام  در 
آمار  با  مطابق  و  یافته  سوق  روانی  و  روحی  خشونت های 
ایام پاندمی کووید ۱۹ یکی  منتشره در سایت who، در 
از سه زن و یکی از چهار مرد شکلی از خشونت را تجربه 
کرده اند. وی با اشاره به افزایش خشونت خانگی در پاندمی 
کووید ۱۹، ادامه داد: در این ایام با قرنطینه ای مواجه بودیم 
که اعضای خانواده اغلب در کنار هم بودند و این مساله خود 
از  نیز  حضانت  بحث  داشت.  دنبال  به  را  خشونت  افزایش 
جمله مشکالت این دوران بود چراکه اگر برای مثال بچه ها 
باید سه روز را با پدر و سه روز را با مادر سپری می کردند، 
در قرنطینه پاندمی کووید ۱۹ قانون شد که کسی نباید از 

خانه خارج شود. 
اقتصادی” و  با اشاره به خشونت های “مالی و  الدینی  زین 
“نفقه  و  دهنده”  “نفقه  کشورهای  برای  آن  دانستن  مهم 
با  پاندمی کووید ۱۹  ایام  این را هم گفت که در  گیرنده”، 
مشکالت اقتصادی و روانی خانواده ها و در نهایت افزایش 

خشونت خانگی نیز مواجه بودیم. 
فرزندان  این  فرزندی،  و  والد  رابطه  در  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  می گیرند،  قرار  خشونت  مورد  بیشتر  که  هستند 
در این ایام اغلب خشونت ها به سمت خشونت های روانی 
کووید  پاندمی  ایام  در  موضوع  این  و  یافته  روحی سوق  و 
راستا  این  در  کشورها  از  برخی  است.  شده  بیشتر  نیز   ۱۹
قرار  یا صدور  و  فوری  اقدامات  برای  تلفن محسوسی  خط 
در  دیدگان  خشونت  از  خاص  قضایی  حمایت  برای  موقت 
نظر گرفتند. اگرچه شاهد کند شدن سیستم قضایی در این 
لیست  را در  برخی کشورها خشونت خانگی  اما  بودیم  ایام 

“دعاوی اضطرار” قرار دادند. 
این محقق تاکید کرد: همچنین یک عالمت جهانی برای 
این  تا  قربانیان خشونت در شبکه های اجتماعی خلق شد 
افراد بتوانند بدون صدا خشونت دیدگی خود را اطالع دهند.

دو ماه گذشت و ترمز تورم 
کشیده نشد

 

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو ماه از فعالیت دولت 
می گذرد و ترمز تورم کشیده نشده و اتفاقی در سفره معیشت 

مردم رخ نداده است.  
 نشست تخصصی پول، بانک و سیاست های پولی پیشنهادی 
به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسالمی با حضور جمعی از 
اساتید اقتصاد برگزار شد که در ابتدای این نشست، حسین 
صمصامی یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: آنچه از دولت 
مدت  کوتاه  برنامه ریزی های  و  اقدامات  زمینه  در  سیزدهم 
انتظار داشتیم، برآورده نشده و ناهماهنگی تیم اقتصادی به 
اقتصادی  تیم  وضوح مشهود است که در حال حاضر یک 
تا  داشتیم  انتظار  حداقل  و  می بینیم  اقتصاد  در  ناهماهنگ 

ترمز تورم را بکشد که این اتفاق نیفتاد.  
تورم،  ترمز  کشیدن  اساسی  الزمه های  از  یکی  افزود:  وی 
اقتصادی  تیم  با وجود  است که  ارزی  اصالح سیاست های 
این موضوع محقق نشد. حداقل ترین  ناهماهنگ در دولت 
انتظار مردم از دولت سیزدهم، مهار تورم بود که شدنی است 
اما دو ماه گذشت و اتفاقی در سفره معیشتی مردم رخ نداد. 
البته که دو ماه وقت کمی است اما دولت می توانست در این 
موضوع  این  از  که  بدهد  انجام  کوتاه مدتی  اقدامات  مدت، 

غفلت کرد.
و  می گذرد  انقالب  از  سال  چهل  اینکه  بیان  با  صمصامی 
است،  نشده  پیاده  اقتصاد  در  اسالمی  قواعد  و  احکام  هنوز 
گفت: همچنان به سیستم بانکی اعتراض وارد می شود که 
سیستمی ربوی است و ربا هنوز حذف نشده است. با وجود 
ساختار  نتوانستیم  هنوز  اما  انجام شده  که  زیادی  مطالعات 
اقتصاد اسالمی نزدیک  بانکی و مالیاتی رو به  تولید، نظام 
کنیم.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد 
اساسی  اقتصادی ضعف های  نظام سازی  زمینه  در  اسالمی 
وجود دارد که یکی از موارد مورد بحث در این راستا بانک 
موسسه  یک  عنوان  به  بانک  ماهیت  و  ساختار  به  و  است 
تجاری توجه نشده است و تا زمانی که به ماهیت بانک که 
با آن عجین شده، توجه نشود، نمی توان یه اقتصاد اسالمی 
بانک  قانون  برای  مجلس  طرح های  در  کرد.  پیدا  دست 

مرکزی به ماهیت بانک توجه نشده است.

سوق یافتن خشونت های خانگی 
به سمت خشونت های روحی و 

روانی در پاندمی کرونا
حرفه ای  و  صنفی  تخلفات  به  رسیدگی  و  انتظامی  معاون   
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور درباره ارائه خدمات 
غیرمجاز روانشناسی از سوی برخی افراد بدون پروانه اشتغال 
افراد عمدتا فاقد  این  در سایت ها و کانالهای مختلف، گفت: 
تحصیالت ابتدایی روانشناسی اند و بعضا با عناوین جعلی نظیر 
مردم   به  خدمات  ارائه  حال  در  آمریکا«  از  تخصص  »فوق 
متخلف  فرد  که  مدرکی  باالترین  موارد  برخی  در  هستند. 
ارائه دهد، “فوق دیپلم الکترونیک” بوده  توانسته به سازمان 
روانی  اختالالت  دچار  خودشان  افراد  این  حالی  در  است. 
از  سر  و  زده  دور  را  نظارتی  نظام های  بعضا  که  بیمارند  و 

رسانه های رسمی و ملی در می آورند.
فاقد  که  افرادی  متاسفانه  کرد:  اظهار  باقر حبی  دکتر محمد 
مجوز فعالیت و پروانه اشتغال هستند از طریق فضای مجازی 
و با تبلیغ فعالیت های خود از نیاز مردم برای دریافت خدمات 
عناوین  با  را  خود  و  کرده  سوءاستفاده  مشاوره  و  روانشناسی 
یا  و  »متخصص«  عنوان  تحت  کذب  و  ساختگی  و  جعلی 
و  کانالها  در  دانشگاه  استاد  یا  و  این حوزه  »فوق تخصص« 
شبکه های اجتماعی معرفی کرده و در حال فعالیت اند. مردم 
افراد  این  از  عمدتا  و  می کنند  مراجعه  آنها  به  متاسفانه  نیز 
در  می شود.  تشدید  آنها  روانی  وضعیت  و   نگرفته  نتیجه ای 
ارائه  و  مراجعین  میان  حرفه ای  غیر  روابط  نیز  موارد  برخی 
دهندگان غیر قانونی خدمات روانشناسی و مشاوره برقرار شده 

و مراجعین مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
و  روانشناسی  خدمات  ارائه  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
ناپذیری  از سوی غیر متخصصان آسیب های جبران  مشاوره 
خدمات  این  دهنده  ارائه  افراد  عمده  و  کرده  وارد  مردم  به 
غیر قانونی، تحصیالت عالیه ندارند، ادامه داد: بیش از ۵۰۰۰ 
سایت و کانال ارائه دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره غیر 
عناوین  با  عمدتا  که  است  شده  شناسایی  کشور  در  قانونی 
از این  اما برخی  جعلی خود را معرفی کرده اند. در این میان 
افراد نظام های نظارتی را دور زده و سر از رسانه های رسمی 
و ملی در می آورند و در رسانه های رسمی گفتگو می کنند و 
ضریب نفوذ خود را در جامعه افزایش می دهند و مردم نیز در 

دام این افراد می افتند.
معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات حرفه ای سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور، با اشاره به برخورد این سازمان 
و  روانشناسی  قانونی حضوری  ارائه دهندگان خدمات غیر  با 
مشاوره نیز افزود: پرونده بسیاری از این افراد به مراجع قانونی 
و نظارتی و دادسرای جرائم پزشکی ارجاع شده و در بسیاری 

از موارد درخواست پلمب مراکز صادر و دفاتر مسدود و حکم 
محکومیت برای این افراد در شعب مختلف صادر شده است 
اما چون این افراد بی هویت اند هر روز در قالب اسمی جدید 
خود را معرفی کرده و مکان ارائه خدمات خود را دائما تغییر 
ترجیح  کنند،  مراجعه  آنها  به  مردم  که  زمانی  تا  و  می دهند 
می دهند با هویت مجازی خدمات خود را ارائه دهند. بسیاری 
روانشناسی  کارگاه های  حتی  دیپلم  مدرک  با  افراد  این  از 
برگزار می کنند. با گرفتن مبالغ باال هزینه های بسیاری را به 
مردم تحمیل و اسرار آنها را فاش کرده و آنها را مورد سوء 

استفاده و اخاذی قرار می دهند. 
خدمات  ارائه  حرفه ای”  “اخالق  نامه  نظام  به  اشاره  با  وی 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  مشاوره  و  روانشناسی 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  اینکه  بیان  با  و  کشور 
کشور مسئولیت صنفی و حرفه ای روانشناسان و مشاوران و 
دارد،  بر عهده  را  ارتقاء سالمت روانی جامعه  و  وظیفه حفظ 
ادامه داد: افرادی که وارد این حرفه می شوند باید صالحیت 
را  تخصصی  کارورزی  دوره  و  مشخص  مدارک  حرفه ای، 
کشور  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  باشند.  کرده  طی 
تا  دارد  نظارت  مشاوران  و  روانشناسان  رفتار  بر  همواره  نیز 
شناسی،  آسیب  تشخیص،  حیطه  در  مشاوران  و  روانشناسان 
توانمند سازی و درمان مراجعین بر اساس نظام نامه اخالق 

دو  به  حیطه  این  تخلفات  رو  این  از  کنند.  رفتار  حرفه ای 
روانشناس  افراد  به  مربوط  گروه  یک  می شود.  تقسیم  گروه 
افرادی  به  مربوط  دیگر  گروه  و  دارند  مجوز  که  مشاوری  و 
ارائه خدمات غیر  به  که بدون داشتن پروانه اشتغال مشغول 

قانونی هستند، می شود.
و  مجوز  دارای  که  افرادی  فعالیت های  تمام  حبی،  گفته  به 
پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند و 
مرتکب تخلفاتی شده اند مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس 
آنها  با  حرفه ای  اخالق  نامه  نظام  و  دستورالعمل ها  و  قوانین 
برخورد شده و مورد بازخواست قرار می گیرند و در این راستا 
احکام متعددی نظیر “تذکر” تا “تعلیق” چند ماهه و چندساله 
هیات های  توسط  اشتغال  پروانه  کامل  “ابطال”  بعضا  و 

رسیدگی به این تخلفات صادر می شود.
و  روانشناسی  خدمات  تخلفات  اعظم  بخش  روانشناس  این 
مشاوره واصله به سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور را 
نشان  خاطر  و  دانست  معطوف  اشتغال  پروانه  بدون  افراد  به 
کرد: بخش اعظم مشکالت ما در این حوزه به تخلفات افراد 
حرفه ای  صالحیت  چراکه  می گردد  باز  اشتغال  پروانه  بدون 
افراد دارای مجوز توسط کمیته های تخصصی سازمان نظام 
انتظامی  معاونت  بازرسی های  بر  و عالوه  است  بررسی شده 
سازمان، شکایات مراجعین نیز بررسی و طی یک فرآیند دقیق 

و  صادر  الزم  احکام  و  شده  رسیدگی  تخلفات  این  علمی  و 
ابالغ می شود. به طور کلی بالغ بر صدها پرونده در خصوص 
تخلف روانشناسان و مشاوران پروانه دار تشکیل شده  است 
پروانه  بدون  افراد  به  تخلفات  در حیطه  ما  اصلی  اما مشکل 
اشتغال باز می گردد و تعداد شکایات واصله از روانشناسان و 
ارائه  از  واصله  ازشکایات  کمتر  بسیار  پروانه  دارای  مشاوران 
اشتغال  پروانه  بدون  مشاوره  و  روانشناسی  خدمات  دهنگان 

است.
معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات حرفه ای سازمان نظام 
که  گفت  هم  را  این  همچنین  کشور،  مشاوره  و  روانشناسی 
و  روانشناسی  تخلفات  پیرامون  شده  تشکیل  پرونده های 
از  بسیاری  ارسال شده که  به شعب قضایی مختلف  مشاوره 
نیز صادر شده  دیگر  بسیاری  احکام  و  بررسی  در دست  آنها 

است.
مورد  در  صادره  احکام  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حبی 
قانون  داد: طبق  ادامه  اجرا می شود؟  نیز  افراد خاطی  تمامی 
از  روانشناسان متخلف  روانشناسی و مشاوره،   نظام  سازمان 
حرفه ای  فعالیت  و حق  می شوند  تعلیق  سال  پنج  تا  ماه  سه 
مواردی  در  است  ممکن  حتی  و  داشت  نخواهند  را  کار  و 
پروانه  داشتن  بدون  که  افرادی  اما  شود،  باطل  آنها  پروانه 
اشتغال فعالیت کرده و خدماتی را به صورت غیر قانونی ارائه 
داده اند مرتکب جرم شده و هر فردی که جرمی مرتکب شود 
سه  تا  دو  نظیر  سنگینی  احکام  و  ارجاع  قضایی  مراجع  به 
سال حبس تعزیری و بعضا شش سال حبس برایشان صادر 
می شود و بخش اعظم این پرونده ها در بخش جرائم رایانه ای 
دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی در دست بررسی است. 
شرایط قضایی رسیدگی به این تخلفات هم مسیر خود را دارد، 
خود  دستورالعمل های  در  نظارتی  و  قضایی  مسیرهای  بعضا 
دچار محدودیت ها و موانعی هستند و افراد متخلف و مجرم از 

خالء های موجود سوءاستفاده می کنند.   
عضو  افراد  بعضا  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  پایان  در  وی 
عضویت  شماره  کشور،  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان 
خدمات  ارائه  و  حرفه ای  فعالیت  برای  مجوزی  را  خود 
مردم  به  است؛  تخلف  این  و  می دانند  مشاوره  و  روانشناسی 
توصیه کرد که حتما شماره پروانه روانشناس یا مشاوری که 
به او مراجعه می کنند را از سایت سازمان نظام روانشناسی و 
معاونت  با  راستا  این  در  یا  و  گرفته  استعالم  کشور  مشاوره 
انتظامی این سازمان تماس بگیرند تا از صحت شماره پروانه  

روانشناس یا مشاوره مربوطه مطمئن شوند.

اینکه  بیان  با  کشور  جمعیت  راهبردی  مطالعات  مرکز  دبیر   
وضعیت  در  ایران  جمعیتی  شاخص های  تمام  حاضر  حال  در 
هشدار قرار گرفته اند، گفت: امید است دولت سیزدهم حمایت 
از فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد و به مصوبه  مجلس 
کند؛  ویژه  توجه  جمعیت  جوانی  طرح  درباره  اسالمی  شورای 
چرا که در صورت غفلت، در هشت سال آینده پنجره  طالیی 
از  کاری  دیگر  و  می دهیم  دست  از  را  کشور  در  جمعیت 

دست مان بر نمی آید.
جمعیت  اینکه  بیان  با  جمعیت  پژوهشگر  قاسمی  صالح 
موضوعی راهبردی و زمینه ای است که تمام ساختارهای کشور 
)اقتصاد و اجتماع تا سیاست( را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: 
جمعیت باید به عنوان مسئله ای راهبردی در کشور مورد توجه 
قرار بگیرد. شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور همیشه از 

تغییرات جمعیت متاثر می شوند.
 ۸۵ از  بیش  در حال حاضر جمعیت کشور  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  جمعیتی  شاخص های  کرد:  اظهار  است،  نفر  میلیون 
رکوردهای نگران کننده ای را ثبت کرده است به طوریکه نرخ 
رشد جمعیتی ایران حدود ۰.۶ درصد است و پیش بینی می شود 
نرخ رشد جمعیت صفر درصد و  آینده،  تا ۱۵ سال  حدود ۱۰ 
سپس نرخ رشد منفی جمعیت )یعنی کاهش جمعیت( را ثبت 

کنیم.
قاسمی با اشاره به شاخص  نرخ باروری افزود: امروز نرخ باروری 
کشور )میانگین تعداد فرزندان یک زن( به حدود ۱.۶ فرزند به 
ازای هر زن رسیده است. پایین ترین نرخ باروری امروز در تمام 
 MENA منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و منطقه معروف به
به نام ایران ثبت شده است که عالوه بر این موضوع، رکورد 
سرعت کاهش نرخ باروری هم در سه دهه گذشته به نام ایران 
ثبت شده است و این درحالیست که در سال ۶۵ نرخ باروری 

۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود.
در  باروری  نرخ  جمعیت،  مطالعات  مرکز  دبیر  اظهارات  بنابر 
کالن شهرها کمتر از ۱.۵ فرزند است به طوریکه نرخ باروری 
همچنین  است.  زن  هر  ازای  به  فرزند   ۱.۴ حدود  تهران  در 
باروری  نرخ  با  مرکزی  و  مازندران  گیالن،   مانند  استان هایی 

خود  به  را  کشور  باروری  نرخ  پایین ترین  فرزند،   ۱.۱ حدود 
اختصاص داده اند.

قاسمی با اشاره به شاخص موالید در کشور نیز یادآور شد: در 
حالیکه در سال ۱۳۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد ثبت شد، 
این میزان موالید ساالنه کاهش پیدا کرد و هر سال میزان روند 
کاهشی هم بیشتر شد تا جایی که در سال ۱۳۹۹ تعداد موالید 
به حدود یک میلیون تولد رسید؛ یعنی در یک دوره پنج ساله 

بیش از ۵۵۰ هزار تولد را از دست دادیم.
این پژوهشگر گفت: پیش بینی می شود که روند کاهش تعداد 
بانوان  به خروج  با توجه  باشد و  ادامه داشته  تولدها همچنان 
دهه ۶۰ از سنین باروری و باتوجه به رکود اقتصادی حاکم بر 
خانواده  زندگی  و سبک  نگرش ها  تغییر  البته  و  ایران  اقتصاد 
پیدا  ادامه  خانواده ها همچنان  در  تولد  تعداد  روند  این  ایرانی، 

کند. 
قاسمی در ادامه با اشاره به نرخ سالمندی در کشور و با بیان 
اینکه طبق تعریف بین المللی ۶۰ تا ۷۵ سال را سالمند جوان، 
کهنسال  را  سال   ۹۰ از  بیش  و  سالمند  را  سال   ۹۰ تا   ۷۵
سمت  به  حرکت  در  دنیا  کشورهای  تمام  گفت:  می نامند، 
و  رشد  کسب  بدون  ایران  اما  هستند،  جمعیت  سالخوردگی 
فعال  و  جوان  نیروی  از  بهره گیری  بدون  و  اقتصادی  توسعه 
برای توسعه و پیشرفت، وارد فاز سالخوردگی جمعیت می شود 
و این پیامدهای سالخوردگی را برای کشور صد چندان خواهد 
کرد؛ به طوریکه در سه دهه آینده رکورد جدیدی را در سرعت 
که  درحالیست  این  کرد.  خواهیم  ثبت  جمعیت  سالخوردگی 
در مرحله فوق سالمندی هستند،  امروز  اغلب کشورهایی که 
در  را  سالمندی  فوق  مرحله  و  سالخوردگی  تا  جوانی  مسیر 
یک بازه زمانی ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال طی کرده اند اما ایران مسیر 
جوانی تا سالمندی جمعیت را در یک بازه زمانی ۳۰ ساله طی 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰.۵ درصد 
میالدی   ۲۰۵۰ سال  تا  گفت:  هستند،  سالمند  کشور  جمعیت 
این رقم به بیش از ۳۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به این 
ترتیب در یک بازه زمانی ۳۰ ساله یک کشور فوق سالمند یا 
در مرحله انفجار سالمندی خواهیم بود و از این به بعد نمی توان 

ایران را کشوری جوان خطاب کرد.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت تاکید کرد: در حال حاضر تمام این 

شاخص های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: سالمندی جمعیت پیامدهای بسیار جدی برای 
کشور رقم خواهد زد که مهم ترین این پیامدها در حوزه اقتصاد 
خواهد بود. زمانی که سالخوردگی این میزان از جمعیت را به 
می کند  پیدا  کاهش  کار  نیروی  یعنی  می دهد  اختصاص  خود 
خواهیم  خارجی  کار  نیروی  نیازمند  ما  که  درحالیست  این  و 
ملی  ناخالص  تولید  کند،  پیدا  کاهش  کار  نیروی  وقتی  شد؛ 
GDP نیز کاهش و وابستگی ما به واردات افزایش می یابد. 
با وارد شدن نیروی کار خارجی، خروج ارز از کشور تسریع پیدا 

خواهد کرد.
هزینه  کشور،  جمعیت  سالمندی  با  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 
پیدا  جدی  افزایش  سالمندان  درمان  و  بهداشت  نگهداری، 
می کند، به طوریکه مطالعات نشان می دهد یک سالمند چهار 

برابر یک جوان هزینه های درمانی و بهداشتی دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش سالمندی، صندوق های 
بازنشستگی مانند تامین اجتماعی در معرض ورشکستگی قرار 
به  و  هستند  نهادها  بدهکارترین  امروز  نهادها  این  می گیرند؛ 
نظر باید ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق های 
با  افزایش سالمندی پیش بینی کنیم.  بازنشستگی را به دنبال 
افزایش سالمندی، باید سنوات کار و سن بازنشستگی افزایش 
پیدا کند و به ۷۰ سال برسد. باید مردم مالیات بیشتری بدهند، 
نفری  زیرا در حال حاضر هر ۷  پرداخت کنند،  بیشتری  بیمه 
که در سن کار و فعالیت هستند با پرداخت بیمه و مالیات یک 
سالمند را مدیریت و تامین مالی می کنند اما تا سه دهه آینده 
و  کنند  پرداخت  را  سالمند  یک  هزینه های  باید  نفر  سه  هر 
فشار زیادی بر روی طبقات اجتماعی و سازمان های حمایتگر 

خواهد آمد.
جهانی  تجارب  از  باید  که  است  معتقد  مطالعات  مرکز  دبیر 
»اعمال  راهبرد  دو  ما  جهانی  تجارب  طبق  کنیم؛  استفاده 
مشوق های اقتصادی برای تشویق خانواده ها به فرزنداوری و 

اصالح و مدیریت سبک زندگی« را پیش رو داریم. 

اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قاسمی 
سهل انگاری و سوء مدیریت های مختلف باعث شده تا قانون 
تنظیم خانواده و سیاست های جمعیتی که برنامه ای موقت بود، 
۲۵ سال بدون رصد در کشور اجرا شود، اظهار کرد: زمانی که 
ساختار جمعیتی کشوری به سمت سالمندی پیش می رود، رشد 

اقتصادی - تولید خالص و ناخالص – کاهش پیدا می کند.
قانون  داد:  توضیح  جمعیت،  کنترل  سیاست  در خصوص  وی 
تنظیم خانواده )مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسالمی( 
مورد  تاثیرات  پایش  از  و پس  باشد  موقت  برنامه ای  بود  قرار 

اصالح قرار بگیرد.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران با اشاره به این که هشدارهای 
کارشناسان و دلسوزان جمعیتی در دهه  ۹۰ به طور جدی آغاز 
شد، اظهار کرد: سیاست های کلی جمعیت ۳۰ اردیبهشت سال 
۱۳۹۳ اجرایی شد و بعد از این سال قوای سه گانه به اعمال 

سیاست های حمایت از خانواده ملزم شدند.
به  بی توجهی  نهایت  در  دوازدهم  دولت  افزود:  قاسمی   
فرزندآوری  و  خانواده  از  حمایتی  هیچ  جمعیتی  سیاست های 
هم  را  فرزندآوری  با  متضاد  سیاست هایی  حتی  و  نداد  انجام 
پیش گرفت. امیدواریم که دولت سیزدهم اجرای قانون حمایت 
از خانواده را در دستور کار قرار دهد و به مصوبه  مجلس شورای 

اسالمی درباره طرح جوانی جمعیت توجه ویژه کند.
در صورت  که  داد  هشدار  ایران  جمعیت  مطالعات  مرکز  دبیر 
غفلت، در ۸ سال آینده پنجره  طالیی جمعیت در کشور را از 

دست می دهیم و دیگر کاری از دست مان بر نمی آید.

آنتی اکسیدان  از  سرشار  ایرانی  کاماًل  خوش طعم  دسر  این   
است به همین دلیل مصرف آن سبب کاهش احتمال ابتال به 
سرطان خواهد شد! مواد مغذی موجود در آن به رشد جسمی و 
ذهنی و تقویت استخوان های کودک و نوجوان کمک می کند 

و مانع از پوکی استخوان می شود!
ایرانی است که مصرف آن  از دسرهای کاماًل  “سمنو” یکی 
باعث تقویت عمومی بدن به ویژه استخوان ها می شود چرا که 
سمنو سرشار از کلسیم و پتاسیم است و مانع از پوکی استخوان 
می شود بنابراین افراد میانسال که در معرض پوکی استخوان 
بیماری  این  از  سمنو  باندازه  مصرف  با  می توانند  دارند  قرار 

جلوگیری و استخوان های خود را تقویت کنند.
مصرف  دلیل  همین  به  است  آنتی اکسیدان  از  سرشار  سمنو 
آن سبب کاهش احتمال ابتال به سرطان نیز خواهد شد! مواد 
تقویت  و  ذهنی  و  جسمی  رشد  به  سمنو  در  موجود  مغذی 

استخوان های کودک و نوجوان کمک می کند.
نخست  ماه  سه  در  به ویژه  باردار  زنان  برای  سمنو  مصرف 
مفید  و  جنین ضروری  عصبی  سیستم  تکامل  برای  بارداری 

می کند؛  پیشگیری  جنین  عصبی  سیستم  نقص  از  و  است 
به خوبی  جنین  که  می شود  سبب  بارداری  در  سمنو  مصرف 
باعث  و  می کند  تقویت  را  جنین  استخوان های  و  نماید  رشد 
از آهن است و مصرف  بهتر آن می شود؛ سمنو سرشار  رشد 
آن توسط خانم های باردار برای درمان کم خونی آنها نیز مفید 
است همچنین ویتامین های E و B و مواد مغذی موجود در 

سمنو به درمان نازایی هم کمک می کند.
مصرف سمنو برای زنان در دوران یائسگی نیز فوایدی دارد 
سالمت  و  یائسگی  عوارض  از  آنها  ماندن  امان  در  باعث  و 
می شود  سبب  سمنو  باالی  فیبر  می شود؛  استخوان هایشان 
حاوی  سمنو  باشد؛  مفید  برای الغری  مقوی  غذای  این  که 
ویتامین C فراوانی است و بنیه و سیستم ایمنی بدن را تقویت 
سرماخوردگی  دچار  افراد  بهبود  برای  سمنو  مصرف  می کند؛ 

مفید است.
بینایی و عصبی در  از آسیب های  بتاکاروتن موجود در سمنو 
می کند؛  کمک  چشم  سالمت  به  و  می کند  جلوگیری  چشم 
سمنو حاوی آهن، اسید فولیک و ویتامین های گروه B است 

و برای خونسازی و تنظیم هورمون ها مفید است و می تواند در 
رفع خستگی تأثیرگذار باشد.

کمک  پوست  شادابی  به  سمنو  در  موجود   E و   C ویتامین 
ویتامین های  پوست خواهد شد؛  و سبب جوان سازی  می کند 
گروه B موجود در سمنو و اسید فولیک موجود در آن نیز به 

پرپشت و خوش نما شدن موها کمک می کند.
مصرف کم سمنو برای مبتالیان به دیابت هم توصیه می شود؛ 
استفاده از سمنو باعث کاهش کالری بدن و کلسترول خون 
می شود و استفاده از این ماده غذایی در درمان عوارضی مانند 
ریوی، کمبود وزن، وجود فسفات در ادرار، سوءهاضمه، پادرد، 
مخملک، تب برفکی، نامنظم شدن ضربان قلب و زخم های 

قرنیه مفید است.
مصرف سمنو سبب درمان مشکالتی مانند واریس، بی خوابی، 
شدن،  فلج  زخم ها،  ادرار،  در  خون  وجود  تیروئید،  پرکاری 
تورم  یا  زخم  آرتروز،  سرگیجه،  بری بری،  بدن،  در  عفونت 
زبان، آرتریت پا و شبکیه، پارکینسون، حاالت روحی و روانی، 

هپاتیت و یرقان می شود.

شاخص های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار

با مصرف این “ِدسر ایرانی” مانع از ابتال به سرطان شوید!

بیمارانی روانی« که در رسانه ها خدمات روانشناسی می دهند !
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