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اين روزها هرچه بيشتر،  پيش می رويم جمعيت كشورمان 
پيرت��ر می ش��ود و آم��ار والدت رش��د منف��ی را ب��ه خود 

می گيرد.
ح��اال ديگر كارشناس��ان معتقدن��د كه افزاي��ش جمعيت 
سالمندان، واقعيت انکارناپذيری در كشور است و برخی از 
آنها نيز تاكيد دارند كه راه حل اين مس��ئله و ايجاد توازن 

در جوامع كنونی ازدواج و فرزند آوری است.
اينکه بارها ش��نيده ايم برخی  اصرار ب��ر افزايش زاد و ولد  

دارند، چنين هدفی را دنبال می كنند. 
بايد در نظر داش��ت كه  نيروی انس��انی از مهمترين منابع 
هر كشور بوده و برنامه ريزی صحيح و اصولی و ايجاد منابع 
و بس��ترهای مناسب برای اس��تفاده بهينه از منابع انسانی 
و جمعيت م��ی تواند موجبات توس��عه را فراهم و بهترين 

فرصت برای بهره گيری از منابع انسانی را مهيا كند. 
تحوالت جمعيت می تواند منشاء چالش های فراوانی برای 
دولت و كشور قلمداد شود، بنابراين با برنامه ريزی صحيح 

و به موق��ع می توان از س��اختار 
و ويژگی ه��ای موج��ود جمعيت 
برای بهبود وضعيت آينده كشور 

استفاده كرد.
 چندسالههادرآينده 

چندی پي��ش خب��ری مبنی بر 
پي��ری اي��ران در س��ال 1430 
منتشر شد. در اين گزارش آمده 
است جمعيت سالمندان ايرانی تا 
1430 به بيش از 30 درصد كل 
جمعيت كش��ور می رسد؛ يعنی 
در آن س��ال از هر سه نفر ايرانی 

يك نفر سالمند است. 
در س��ال 93 رهبر معظم انقالب 
در سياست های كلی جمعيت به 
رؤسای قوای س��ه گانه و رئيس 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام اع��الم كردند؛»با عنايت 
ب��ه اهمي��ت مقوله جمعي��ت در اقتدار ملی و ب��ا توجه به 
پويندگ��ی، بالندگی و جوان��ی جمعيت كنونی كش��ور به 
عن��وان ي��ك فرصت و امتي��از و در جهت جب��ران كاهش 
نرخ رش��د جمعيت و نرخ باروری در س��ال های گذش��ته، 
سياست های كلی جمعيت ابالغ می شود، با در نظر داشتن 
نقش ايجابی عامل جمعيت در پيش��رفت كشور، الزم است 
برنامه ريزی های جامع برای رش��د اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی كش��ور متناسب با سياس��ت های جمعيتی انجام 
گيرد. همچنين ضروری اس��ت با هماهنگی و تقس��يم كار 
بي��ن اركان نظ��ام و دس��تگاه های ذيربط در اي��ن زمينه، 
اقدامات الزم با دقت، س��رعت و قوت صورت گيرد و نتايج 

رصد مستمر اجرای سياست ها گزارش شود.«
 پيریوهزاردرد 

مسئله جمعيت از آن مس��ائلی نيست كه بگوييم حاال 10 
س��ال ديگر فکر می كنيم، نه، اگر چند س��ال بگذرد، وقتی 
نس��ل ها پير ش��دند، ديگر قابل عالج نيست. اين بخشی از 

بيانات رهبر معظم انقالب در سال 92 است.
اما هرچه پيش می رويم آمار والدت كاهش می يابد. جالب 
آنجاس��ت كه طی س��ه دهه با دو برابر شدن جمعيت زنان 
س��ن باروری 15 تا 49 سال رسيده است، اما تعداد مواليد 

500 هزار نفر كاهش يافته است.
 ب��ه عنوان نمونه در س��ال 1365، نزديك 2 ميليون مورد 
والدت داش��تيم، اما مي��زان والدت در س��ال 1395، يك 
ميلي��ون و 530 هزار نفر بود در س��ال 1398 نيز ش��اهد 
هس��تيم كه با كاهش 170 هزار تولد نوزاد در كشور، نرخ 

رشد جمعيت كشور، به كمتر از يك درصد رسيده است.
نگران كننده تر از اين موضوع آن اس��ت كه طی 15 س��ال 
گذشته رشد متوسط س��االنه جمعيت جوان يعنی افرادی 
كه 15 تا 29 سال سن دارند منفی شده و به 3.3- رسيده 
است. هم اكنون جمعيت سالمندان يعنی افرادی كه بيش 
از 60 س��ال س��ن دارند، حدود 10 درصد اس��ت كه پيش 
بينی می ش��ود سه دهه بعد، 30 درصد رشد داشته باشد و 

اين به معنای ورود جمعيت كشور به كهنسالی است. 
طبق آمارها خوش��بينانه پيش بينی می ش��ود كه در سال 
1430، جمعيت ايران حدود 112 ميليون نفر ش��ود و اين 
به آن معناست كه درصد جمعيت سالمند ايران از ميانگين 

جهان و آسيا بيشتر خواهد بود. 
در ش��رايط مطلوب بايد نسبت سالمند كمتر از 10 درصد 
جامعه باشد و گروه مولد )جمعيت 15 تا 65 سال( بايد 70 
درصد جمعيت را تشکيل دهد تا چرخه اقتصاد را بچرخاند 

اما نسبت سالمندی در ايران افزايش يافته است.
با اين روند افزايش س��ن جمعيت، مس��ئوالن كش��ور بايد 
به فکر برآورده س��اختن نيازهای اين گروه سنی، از جمله 
مراقبت های پزش��کی، تامين اجتماعی و تامين رفاه بيشتر 
ب��رای اين دوران باش��ند كه خود مش��کالت موج��ود را را 

مضاعف می كند.
از سوی ديگر با پير شدن جمعيت، جامعه نمی تواند نيروی 

انسانی مورد نظر خود را تامين كند.
راهحلچيست؟

همه می دانيم كه با توجه به ش��رايط موجود در جامعه به 
ويژه مش��کالت اقتصادی، افزايش س��ن ازدواج در خانم ها 
به 24 و در آقايان به 28 س��ال رسيده و باروری ها كاهش 
يافته اس��ت. از اي��ن رو اگر بتوانيم س��ن ازدواج خانم ها را 
پايين تر بياوريم می توانيم نس��بت به رشد جمعيت جوان 
اميدوار باش��يم. البته راه حل های انفجاری مانند دهه 60 
و تعطيل��ی تنظيم خان��واده و يا طرح هاي��ی مانند ازدواج 
های اجباری يا معافيت سربازی نشان داد كه افراط در هر 
روش��ی می تواند منجر به گرفتاری های آتی شود. در دهه 
60 به دليل افزايش شديد جمعيت، تعداد دانش آموزان از 
7 ميلي��ون به 15 ميليون نفر رس��يد به طوری كه مدارس 
ش��لوغ شد و پس از گذش��ت دو دهه با كنترل جمعيت به 

اصطالح گفتند مدارس دارند نفس می كشند.
به نظر می رس��د كه بررسی كاهش ازدواج يکی از راههايی 
اس��ت كه می تواند در اين زمينه مشکل گشا باشد. برخی 

از كارشناس��ان اجتماعی، كاهش نرخ زاد و ولد در ايران را 
به بی ثباتی اقتصادی در كش��ور نس��بت می دهند و تاكيد 
می كنند با كاهش مش��کالت اقتصادی در كشور، جمعيت 

جوان به سمت ازدواج و فرزندآوری حركت خواهد كرد.
باره��ا جوان��ان از نپرداخت��ن وام ازدواج و كمك برای حل 
مش��کل مس��کن گله ك��رده و آن را دلي��ل ازدواج نکردن 
خود می دانند. اين در حالی اس��ت  كه مطابق بند »الف« 
تبصره 16 قانون بودجه 99، بانك ها موظف به پرداخت وام 
قرض الحسنه ازدواج 50 ميليون تومانی به متقاضيان با يك 
ضامن و س��فته هس��تند، اما اكثر بانك ها حاضر به اجرای 
قانون نش��ده اند و ب��رای اعطای اي��ن وام، 2 ضامن و يك 
چك مطالبه می كنند. يکی ديگر از مشکالت كشور بيکاری 
اس��ت، نرخ بيکاری در 15 سال گذشته بين 10.4 تا 13.5 

نفر در هر هزار نفر در نوسان است. همچنين 
ن��رخ ناباروری در حال افزايش اس��ت و ح��دود 20 درصد 
زوجي��ن نابارورن��د. اين امور ني��ز بر داليل نامبرده ش��ده 
سنگينی می كند . اين درحالی است كه بخشی از جمعيت 

جوان كشورمان نيز راه مهاجرت را بر می گزينند 
 بخشیازمشکالت 

فرزن��دآوری متعل��ق به نب��ود قواني��ن تس��هيل كننده و 
سياس��ت های حمايتی به وي��ژه از زنان در جامعه اس��ت، 
بنابراين دس��تگاه های حکومتی در مورد جمعيت كه مهم 
ترين مس��اله كشور است بايد اقدامات حمايتی جدی تری 
انجام دهند. از سوی ديگر بايد به حفظ موقعيت اجتماعی 
و اش��تغال از سوی بانون فکر كرد. بس��ياری از مشاغل به 
دلي��ل  حفظ س��ودآوری خ��ود از ادامه كار با اي��ن بانوان 
منصرف می شوند كه اين امر نيز می تواند منجر به كاهش 
فرزندآوری ش��ود. نگاهی كه به تازگی در جامعه باب شده، 
متعلق به افرادی است كه ازدواج می كنند اما نياز به فرزند 
ندارند چرا كه در سن جوانی فرصت  فعاليت های اجتماعی 
و اش��تغال برای آنها در اولويت اس��ت و در س��نين باال هم 
حوصل��ه فرزندپروری ندارن��د. بنابر اين اگ��ر توقع بچه دار 
ش��دن از زوج ها وج��ود دارد، نبايد تمام اين مس��ئوليت را 
به خودش��ان واگذار كرد بلکه دولت نيز بايد در بخش��ی از 
هزينه های فرزندآوری، حمايت داش��ته باشد و شرايطی را 
فراهم كند كه لطمه ای به اش��تغال و روابط اجتماعی افراد 
وارد نش��ود. دولت هنوز نتوانسته امنيت شغلی مادران پس 
از پاي��ان مرخصی زايم��ان و در حين ش��يردهی را تأمين 
كنن��د. همچني��ن دس��تگاه های نظارتی و قضاي��ی بايد با 
نظارت های مس��تمر و برخوردهای جدی تر با متخلفان به 
اهداف��ی كه قانون گذار به دنبال رس��يدن به آن بوده جامه 
عمل بپوشانند. سياست های تشويقی و تنبيهی حذف شده  
گذش��ته نيز برای ش��رايط امروز كافی نيست و بايد تدابير 

جديد در اين باره انديشيد. 

امامعلی)ع(: گشاده  رويی و دوستی  ات را برای عموم مردم و عدالت و 
انصافت را برای دشمنت بکار گير.

ادامهازصفحهاول
ثانياً اين معضل به مدد رعايت نکات و اصول بهداشتی 
قابليت اجتناب دارد و بنابراي��ن برای قرارگيری در 
رديف قوای قهريه دارای ش��رايط كافی نيست. ثالثاً 
از منظری ديگر، اين تصميم بعد از دومين بررس��ی 
دادگاه انتظام��ی قض��ات در خص��وص صالحي��ت 
داوطلب��ان هيات مديرهها صورت گرفته و اختيارات 
هيأت مديره سابق را كه تعدادی از ايشان در بررسی 
مجدد، صالحي��ت خود را از ك��ف دادهاند كماكان

تا اطالع ثانوی تمديد نموده است. ضمن طرح مانحن 
فيه، با پذيرش اين نکته كه مواجهه با رويدادی مانند 
كرونا طبيعتاً نه در اليحه قانونی استقالل كانون وكال 
و نه در آيين نامه اجرايی آن بر اساس قدمت اين دو 
مآخذ )1333 و 1334 شمس��ی( پيش بينی نشده 
اس��ت و با عنايت به قوانين بعدی كه دس��ت هيأت 
نظ��ارت را در اتخاذ ش��يوههای نوي��ن انتخاباتی باز 
گذاشته، صرف نظر از اظهارنظر اخيرشورای نگهبان 
در خصوص مفاد آيين نامه اجرايی اخيرالذكر و فارغ 
از توضيحات بالوجه مسئولين مربوطه كماكان الزم 
است به اين سئوال پاس��خ داده شود: كانون وكالی 

دادگستری در انتظار چيست؟ 

نرخرشدجمعيتكشوربهزير
يکدرصدرسيد!

يك نماينده مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه در 
6 س��ال گذشته آمار ازدواج كش��ور حدود 40درصد 
كاه��ش يافت��ه اس��ت، گفت: ن��رخ رش��د جمعيت 
كشورمان به زير يك درصد رسيده كه بسيار خطرناك 
اس��ت؛ در حال حاضر بحران جمعيت كاماًل ملموس 
اس��ت. اميرحسين بانکی پور با تأكيد بر لزوم تشکيل 
"كميس��يون ويژه جمعي��ت و خان��واده" در مجلس 
يازدهم ش��ورای اس��المی اظهار كرد: يکی از مسائل 
جدی كشور، مس��ئله جمعيت است؛ ما به يك آمار 
عجي��ب در اي��ن زمينه دس��ت پي��دا كرده ايم و آن 
رس��يدن به نرخ رشد زير يك درصد است! وی ادامه 
داد: رسيدن به نرخ رشد زير يك درصد برای جمعيت 
كش��ور بسيار خطرناك است و در حال حاضر بحران 
جمعي��ت كاماًل ملموس اس��ت؛ در اين ميان وظيفه 
قانونگذاران و مس��ئوالن اين اس��ت كه قبل از وقوع 
بحران ها، آن را پيش بينی كنند و برای پيشگيری از 

تسنيم آنها اقدامات الزم را انجام دهند. 

یادداشت

خبر

گزارش

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دانشگاه بوعلی سینا همدان در نظر دارد اجراى عملیات تکمیل سازه، سفتکارى و تأسیسات ساختمان ادارى دانشکده مهندسى را به وسیله مناقصه عمومی یک مرحله 
اي به واجـدین شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) واگذار نمـاید. لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه به شرح زیر اقدام نمایند:
نکته مهم : کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند
1- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت 99/3/24 خواهد بود

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداري روز 99/4/4 خواهد بود
3- شرایط مناقصه :

* محل تامین اعتبار : اعتبار تملک دارایى هاى سرمایه اى - از محل تخصیص بودجه عمرانى سال 1398 ( اوراق خزانه اسالمى با نماد اخزا 805 و 806 ) و تخصیص 
اعالمى سال 1399  

* مبلغ برآورد پروژه : 34,691,785,343 ریال بر اساس فهرست بها سال 99
* شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ،  ایجاد حق براي شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي دانشگاه نمی نماید.

* سپرده شرکت در مناقصه 1,750,000,000 ریال مى باشد که می بایست به شماره حساب شباى 740100004001071407378985 به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه 
نزد بانک مرکزى واریز گردد و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی باشد

* دانشگاه حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتمام دریافت پیشنهادات ، پاکت هاي مناقصه را مفتوح و نتیجه را اعالم می نماید. 
* زمان پیش بینی شده جهت برگزاري جلسه بازگشایی پاکت هاى پیشنهاد تاریخ 99/4/8 ساعت 8:30 می باشد .پیشنهاد دهندگان و یا نماینده رسمى آنها مجاز به 

شرکت در جلسه بازگشایى پاکتهاى پیشنهاد مى باشند
* کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزاما می بایست شرکت هاي پیمانکاري داراي حداقل رتبه ى 4 ابنیه و 5 تأسیسات باشند و گواهینامه معتبر دال بر صالحیت 

فعالیت در رشته هاي ابنیه و تاسیسات را حتما ارائه نمایند
* مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ گشایش پاکت ها به مدت سه ماه مى باشد

* هزینه هاي چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد
* دانشگاه در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با در نظر گرفتن قیمت هاي پیشنهادي و رعایت صرفه و صالح 

دولت ، در رد هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
* سایر شرایط ، جزئیات و حجم کار در اسناد مناقصه درج شده است که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید این جمله که « مورد قبول است 

» امضا و ضمیمه پیشنهاد ، تسلیم کنند
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

((آگهى مناقصه عمومى))
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آگهى دعوت سهامدارن به تشکیل مجمع عمومى 
عادى و عادى بطور فوق العاده سالیانه

آگهی مفقودی
ب�رگ س�بز و س�ند کمپانی خودرو س�واری پ�ژو 405 م�دل 1382 به رنگ 
یش�می متالیک به ش�ماره انتظام�ی 916 د 59  ایران 12 به ش�ماره موتور 
22568230762 و ش�ماره شاس�ی 82028948 متعلق به شرکت پرمیت 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
س�ند کمپان�ی خودرو س�واری پیکان م�دل 1382 به رنگ س�فید روغنی به 
ش�ماره انتظامی 817 ص 32 ایران 12 به ش�ماره موتور 11158203865 
و ش�ماره شاسی 82501298 متعلق به ش�رکت پرمیت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
س�ند کمپان�ی خودرو س�واری پیکان م�دل 1382 به رنگ س�فید روغنی به 
ش�ماره انتظامی 377 ص 29 ایران 12 به ش�ماره موتور 11158285892 
و ش�ماره شاسی 82477102 متعلق به ش�رکت پرمیت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد

آیا دولت برنامه ای بر کاهش آمار ازدواج و والدت دارد؟ 

پیری وهزار و یک درد

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی


