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اخبـــــار
جزئیات افزایش حقوق سربازان

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی
کل کشور (فراجا) جزئیات افزایش حقوق سربازان
را تشــریح کرد و گفت :معوقات حقوق در ماه های
آینده به حساب سربازان و پایوران واریز می شود.
ســردار تقی مهــری ،در گفتگو با شــبکه خبر در
تشــریح افزایش حقوق ســربازان اظهار داشت :با
مساعدت مجلس و دولت و همچنین پیگیریهای
سازمان نیروهای مســلح حقوق سربازان نسبت به
ســال  ۱۴۰۰میانگین حــدود دو برابر یعنی ۱۱۵
درصد افزایش پیدا کرده اســت .وی افزود :یعنی از
مبلغ یــک میلیون و  ۴۹۰هزار تومان در فروردین
 ۱۴۰۰بــه  ۳میلیون و  ۲۰۰هــزار تومان افزایش
یافته است .رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا
ادامــه داد :حقوق و مزایایی کــه در فیش حقوقی
هر ســرباز نسبت به درجه و محل مأموریت تعیین
شــده است به این عدد و رقم افزایش حقوق اضافه
میشود .وی گفت :خدمت سربازی سه طیف دارد
که به ترتیب ســربازی ،درجه داری و افسر جزئی
اســت و حقوقها هم بر اســاس همین طیف ارتقا
پیدا میکنند همچنیــن مقطع تحصیلی و جایگاه
خدمت هم در حقوقها تأثیر دارد .مهری با اشــاره
به اینکــه حداقل حقوق یک ســرباز  ۲میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان اســت ،افزود :در هفته گذشــته
منابع ایــن افزایش حقوق در نظر گرفته شــده و
اجرایی و عملیاتی شــده البته ســربازان و یا حتی
پایورانــی که حقوق فروردین نگرفتهاند در ماههای
بعد بــه عنوان معوقــه دریافــت میکنند .رئیس
ســازمان وظیفه عمومــی فراجــا در پایان گفت:
امکان دارد یک ســتوان یکم ســرباز (بیشــترین
درجــه) در منطقه عملیاتی حقوقــش به بیش از
 ۸میلیون تومان هم برسد.

ایران به سرعت در حال پیر شدن است

رئیــس دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســامت
اجتماعــی با بیان اینکــه  ۱۵میلیــون معلول در
کشــور داریم،گفت:کشــور بــه ســرعت در حال
پیر شدن است.
نشسـت تبییـن و جایـگاه سلامت اجتماعـی و
توانبخشـی در نظـام سلامت در دانشـگاه علـوم
توانبخشـی و سلامت اجتماعـی برگزارشـد .حمید
رضـا خانکه،رئیـس دانشـگاه علـوم توانبخشـی و
سلامت اجتماعـی در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه
فعالیتهای این دانشـگاه در سطح علمی کشور،بیان
داشـت:در سـال  ۵۰۰هزار مراجعه به نظام سلامت
داشـته و  ۴۴هـزار معلـول داریـم .وی بـا اشـاره بـه
سـرعت روزافزون سـالمندی در ایران،گفت:در کشور
 ۱۵میلیـون معلـول داریـم؛در حالـی کـه تنهـا ۸۰
تخـت توانبخشـی بـرای  ۸۰میلیون نفر وجـود دارد.
رئیس دانشـگاه علوم توانبخشـی و سالمت اجتماعی
بـا بیـان اینکـه ایـران جزورتبـه هـای اول دنیـا در
خصـوص معلولیت اسـت،گفت :در بیمارسـتان رازی
بـه عنوان دومین بیمارسـتان قدیمی کشـور بیماران
روانـی داریم که  ۴۰سـال در آنجـا زندگی می کنند.
خانکـه بـا اشـاره بـه هزینـه هـای بسـیار زیـاد
بیمـاران روانـی ،تصریح کرد:هر تخـت بیمار روانی
در بیمارسـتان ماهانـه  ۴۰میلیـون تومـان هزینـه
دازد و در سـال هزینه بیمارسـتان روانی رازی ۳۰
میلیـارد تومـان اسـت .وی بـا اشـاره بـه وضعیـت
نامطلـوب کشـور در حـوزه سالمندی،افزود:کشـور
بـه سـرعت در حـال پیـر شـدن اسـت و بـه هیـچ
عنـوان آمـاده مـوج سـالمندی نیسـت .رئیـس
دانشـگاه علـوم توانبخشـی و سلامت اجتماعـی
بـا اشـاره بـه اینکـه  ۳۰میلیـون نفـر نیـاز بـه
خدمـات توانبخشـی دازند،گفـت ۲۵:درصـد افـراد
کشـور نیازمند وسـائل کمک توانبخشـی هسـتند.
خانکـه بـا ارائـه پیشـنهاداتی در خصـوص توسـعه
ایـن دانشـگاه،ابراز داشـت:در سـال  ۲۰۵۰بیش از
 ۳۰درصـد کشـور سـالمند خواهنـد شـد .رئیـس
دانشـگاه علـوم توانبخشـی و سلامت اجتماعـی
پیشـنهاد اختصـاص  ۵درصـد تخت هـای عمومی
بـه خدمـات توانبخشـی را ارائـه کـرد.

معلم خی ّر با پاداش بازنشستگی
برای دانشآموزان روستا
مدرسه ساخت

«رمضان مشــورتی» فرهنگی بازنشســته ،پاداش
بازنشســتگی خود را برای ساخت مدرسه  ۶کالسه
در روستای برآباد شهرستان خواف ،هدیه کرد.
«رمضـان مشـورتی» معلمـی کـه بعد از  30سـال
تدریـس ،پـاداش بازنشسـتگی خـود را کـه بـرای
رفـاه بهتـر زندگـیاش دریافـت کـرده بـود ،در راه
فراهـم سـاختن بسـتر علـم آمـوزی دانشآمـوزان
تقدیـم کـرد.او بـا اشـاره بـه تجربـه  30سـاله
تدریـس دربـاره هـدف از ایـن عمـل خیرخواهانـه
گفـت :بیشـترین مشـکلی کـه دانشآمـوزان با آن
دسـت و پنجـه نـرم میکنند ،نبود فضای مناسـب
اسـت و بـه جهـت توسـعه فضاهـای آموزشـی و
خدمـت بـه دانشآمـوزان روسـتای برآبـاد در راه
سـاخت مدرسـه گام گذاشـتم .مدیـر آمـوزش و
پـرورش شهرسـتان خواف ضمن تشـکر و قدردانی
از عمـل خداپسـندانه ایـن خیـر نیکاندیـش
گفـت :تفاهمنامـه سـاخت مدرسـه  6کالسـه در
روسـتای برآبـاد بخـش سـنگان شهرسـتان خواف
بـا زیـر بنای  363متـر مربع بـا اعتبار بالـغ بر 26
میلیـارد ریـال بـه همت رمضـان مشـورتی همکار
بازنشسـته و اداره کل نوسـازی ،توسـعه و تجهیـز
مـدارس اسـتان خراسـان رضـوی ،امضـا و منعقـد
شـد کـه بـهزودی عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه
آغاز میشود.
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«آبلهمیمون»؛ زمانی برای نگرانی یا نادیده انگاری؟

جهــان همچنان درگیــر همه گیری کووید ۱۹-اســت و
اکنون برخی کشورها با ویروس دیگری مواجه شده اند که
نگرانیهایی را به همراه داشته است.
این بار شــیوع ویروس "آبلهمیمــون" ()Monkeypox
است که توجه مقامات کشورها را به خود جلب کرده است.
تاکنون حدود  ۸۰مورد ابتال در  ۱۱کشور تایید شده که به
طور معمول انتظار شیوع این بیماری در آنها وجود ندارد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا باید نسبت به شیوع
بیماری آبله میمون احساس نگرانی کرد؟
اگر بخواهیم به طور واضح به این پرســش پاســخ بدهیم
باید بگوییم که آبله میمون ،کووید دیگری نیســت و برای
مهار شــیوع آبله میمون به قرنطینه نیازی نیســت .با این
حال ،این یک شیوع غیرمعمول و بی سابقه از بیماری آبله
میمون اســت .متخصصان این بیماری ،کامال غافلگیر شده
انــد و زمانیکه یک ویروس رفتار خــود را تغییر می دهد
نگران کننده اســت .تاکنون ،آبله میمون کامال قابل پیش
بینی بوده است.زیســتگاه طبیعی ایــن ویروس ،حیوانات
وحشی هستند که در واقع تصور می شود جوندگان باشند
تا میمون ها .فردی در جنگل های اســتوایی غرب و مرکز
آفریقا با یک موجــود آلوده تماس پیدا میکند و باعث می
شــود ویروس در بین گونه ها جهش یابد .بثورات پوستی
ظاهر میشود سپس تاول میزند و پوسته پوسته میشود.
در حال حاضر این ویروس خارج از زیســتگاه معمول خود
قرار دارد و در تالش برای گســترش یافتن است ،بنابراین
بــرای ادامه حیات به تماس نزدیــک و طوالنی مدت نیاز
دارد .بنابراین احتمال گســترده بودن شیوع بیماری وجود
ندارد و خود به خود از بین می رود.
پیش از این در سایر نقاط جهان تعداد کمی از موارد ابتال

مشاهده شده است اما در همه این موارد ،شخص به کشور
درگیر ســفر کرده و درگیر بیماری شــده است که دیگر
اینطور نیست .برای اولین بار این ویروس در افرادی یافت
می شــود که هیچ ارتباط واضحی با غــرب و مرکز آفریقا
ندارند و معلوم نیست بیماران از چه طریق به این ویروس
آلوده شده اند.پروفســور "سر پیتر هوربی" ،مدیر مؤسسه
علوم همه گیری دانشگاه آکسفورد گفت :در موقعیت بسیار
جدیدی قرار داریم که تعجب آور و نگران کننده است .این
"کووید-دو" نیســت اما باید به درســتی اقدام کنیم تا از
نفــوذ ویروس جلوگیری کنیم؛ این چیزی اســت که واقعا
می خواهیم از آن اجتناب کنیم.
آبله میمون چه عالئمی دارد و چگونه سرایت میکند؟
آبله میمون مشــابه به آبله مرغان است اما شدت و مسری
بــودن آن کمتر اســت .تب ،ســردرد ،ورم ،درد عضالنی،
احساس خستگی ،بروز بثورات پوستی به ویژه روی صورت،
دستها و پاها از جمله عالئم آن است.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی ،این
بیمــاری از طریق تماس نزدیک با حیــوان یا فرد آلوده و
لمس اشــیاء مورد اســتفادهی یک فرد آلوده منتقل می
شــود .همچنین واکسن آبله مرغان و مصرف داروهای ضد
ویروســی می تواند به تســکین عالئم بیماری آبله میمون
کمک کند .بیماری آبله میمون ،واکســن مخصوص خود
را ندارد اما ســازمان جهانی بهداشت میگوید که واکسن
آبله تا  ۸۵درصد برای حفاظت در برابر آبله میمون کارآیی
دارد.بنابــر گزارشها ،دولت انگلیــس درعین حال از روز
پنجشــنبه کار واکسیناسیون پرسنل خدمات درمانی را در
برابر آبله آغاز کرده است.

رئیـس کانون عالی بازنشسـتگان سـازمان تامیـن اجتماعی در نامـهای به رئیس
جمهور ،خواسـتار توجه به مسـائل و مشـکالت بازنشسـتگان و مستمری بگیران
شده است.
علـی اصغـر بیـات در گفتگـو بـا مهر ،بـه جزئیـات این نامه اشـاره کـرد و گفت:
در ایـن نامـه ،ضرورت توجه جدی به مسـائل بازنشسـتگان و مسـتمری بگیرانی
اسـت کـه بـه تاسـی از فرمایش مقـام معظـم رهبری آئینـه تمامنمای شـاغالن
هسـتند ،مـورد تاکیـد قرار گرفته اسـت .وی با بیان این مطلب که بازنشسـتگان
و مسـتمری بگیـران در دوران اشـتغال نقشـی غیـر قابـل انـکار در سـرفرازی و
آبادانـی ایـن مـرز و بـوم ایفـا کردهانـد و امـروز در معـرض دیـدگان و قضـاوت
همـگان قـرار دارنـد ،افـزود :زیبنده نیسـت هـر روز شـاهد فریـاد عدالتخواهی
آنهـا و بـی توجهـی به امـور بدیهی و اولیه از سـوی مسـئوالن باشـیم.
بیـات در ادامـه ایـن نامه عنوان داشـته اسـت :چنـد صباحی از تصویـب افزایش
سـنواتی حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران تأمیـن اجتماعـی مطابـق با
اصـول و مـواد قانونـی مشـخص و مصـرح از جملـه مصوبـات شـورای عالـی کار
گذشـته اسـت .اعتـراض ،ناخرسـندی و نگرانـی بـر حـق تشـکالت و کانونهای
بازنشسـتگی سراسـر کشـور که جمعیتـی بالغ بـر  ۱۲میلیون نفـر را نمایندگی
میکننـد ،از گوشـه کنار به گوش میرسـد .سـایه بـی اعتمـادی و خطر کاهش
بیـش از پیـش سـرمایه اجتماعـی و جنـب و جـوش فرصـت طلبـان داخلـی و
خارجـی روز بـه روز بیشـتر میشـود و وعدههـای گاه بـی گاه مسـئوالن و بیان
عذرهـای بدتـر از گناه روح و روان بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران را به بازی
گرفتـه اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه بیـش از  ۶۰درصـد مسـتمری بگیـران
تأمیـن اجتماعـی کـه حداقل بگیرند ،در سـالهای پرمناقشـه ،پر فراز نشـیب و
بـی ثبـات اقتصـادی ،ناتوان ،درمانـده و دل نگران هسـتند .وی بـا مخاطب قرار

مشکالتاقتصادی
یا فرهنگی؛ مانع اصلی
ازدواج کدام است؟!
رئیس مؤسســه تحقیقات جمعیت کشور گفت :بررسیها
نشــان میدهد دختران ما اگــر ازدواج کننــد تمایل به
فرزندآوری دارند و این ازدواج است که چالش اصلی برای
رشد جمعیت ماست.
موضــوع جمعیت ســالها پیش از این بــه صورت الیحه
مطرح و مورد بحث و بررســی قرار گرفتــه بود و از چند
دور مجلس شورای اسالمی عبور کرده بود تا اینکه در این
مجلس به تصویب رســید؛ اما از سالها قبل به تدریج این
نیاز احساس شد که الزم است قانونی برای جوانی جمعیت
تصویب شود .پیش نویسهای متعددی مطرح شد تا اینکه
در آبان ماه  ۱۴۰۰به تصویب رسید.
در تصویب و اجــرای قانون حمایت از خانــواده و جوانی
جمعیت نهادهای متعددی تاکنون نقش داشتهاند؛ یکی از
نهادهای علمی در این زمینه مؤسســه تحقیقات جمعیت
کشور اســت؛ در همین زمینه با مهر مسعود عالمی نیسی
رئیس این مؤسسه ،گفت و گویی انجام داده است.
***

* به نظر شــما قانون جوانی جمعیت میتواند همه
ابعاد بحث جمعیت را پوشش دهد؟
مســئله جمعیت یک مسئله فرابخشــی است یعنی به به
اشتغال به مسکن بهداشت و سالمت مربوط است و تمامی
قوانین و مقرراتی که در همه این حوزهها وجود دارد روی
بحث جمعیت مؤثر است .در هر کدام از این موارد هم ما با
چالشها و موانع خاص خود مواجه هستیم .به عنوان مثال
موانعی که در حوزه اشــتغال وجود دارد قوانین و مقرراتی
ال در حوزه تجارت ،قانونی به نام
در این زمینه هستند؛ مث ً
قانــون مقررات صــادرات و واردات داریم این قانون دولت
را مکلف میکند که کاالهایــی را که صادرات آنها را باید
ممنوع کند؛ بررسی میکند.

احتمال مرگومیر حداکثر  ۱۰درصد

آبله میمونی هنوز به خاورمیانه نرسیده است
ی در خصوص عالئم و میزان شیوع بیماری آبله میمونی توضیحاتی داد.
یک فوق تخصص بیماریهای عفون 
مســعود مردانی در گفتوگو با میزان درباره بیماری آبله میمونی گفت :این ویروس معموال از طریق تماس
با فرد آلوده به واســطه قطرات دستگاه تنفسی ،تماس مستقیم با ضایعات پوستی یا ترشحات بدن و تماس
غیرپوســتی با لباس و ملحفه آلوده انتقال پیدا میکند و سبب ایجاد عالئمی شبیه بیماری آنفلوانزار نظیر
تب ،بدن درد ،سردرد و سرفه میشود.
وی ضمن اشاره به اینکه وجه مشخص بیماری آبله میمونی این است که عالوه بر عالئم بیماری آنفلوانزا همراه
با ضایعات پوســتی است ،ادامه داد :این ضایعات ممکن است در صورت ،تن ،اندامها و کف دست و پای بیمار
بروز پیدا کند و به وطور معمول در نوع خفیف این بیماری با مرگومیر مواجه نیســتیم و در نوعهای شدید
آن هم حداکثر  ۱۰درصد با فوت بیمار روبه رو هستیم.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه آبله میمونی تاکنون درمان قطعی نداشــته است ،افزود:
گفته میشود شاید واکسن آبله و آبله مرغان که برای پیشگیری از این بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد
میتواند بر این بیماری موثر باشــد .استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی ادمه داد :داروهای ضد
ویروسی بسیاری نظیر سیدوفووسر برای درمان این بیماری مورد استفاده قرار گرفتند اما تا کنون اثربخشی
صددرصدی نداشته اند.
مردانی در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون این بیماری در خاورمیانه مشاهده شده است ،توضیح داد :این
بیماری تا کنون در آسیا و خاورمیانه گزارش نشده است اما در کشورهای اروپایی از جمله استرالیا ،آلمان و
آمریکا و کانادا مشاهده شده و به طور کلی تا کنون شاهد  ۱۳۴مورد ابتالی احتمالی به این بیماری بودیم که
 ۶۳مورد آن قطعی شده است و کشور پرتغال بیشترین آمار ابتال را دارد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی
در انتظار تحقق مطالبات

دادن رئیـس جمهـور ،گفـت :حواشـی تعلل و تأخیـر در تصویب و ابلاغ افزایش
مسـتمری بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران تأمیـن اجتماعـی توسـط هیـأت
دولـت متأسـفانه اصـل اقـدام را به حاشـیه رانده و تبعـات منفـی و روزافزونی را
بـا خود به همـراه آورده اسـت.
بیـات ادامـه داد :صبـر و متانـت بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران کـه دل در
گـرو نظـام دارنـد و از حامیـان ثبـات ،آرامش و همراهی دلسـوزانه و هوشـیارانه
بـا انقلاب اسلامی هسـتند ،نبایـد مصـروف چنیـن درخواسـتهای ابتدایـی و

همین یک قانون موجب میشــود در حالی که بازرگان از
مدتهــا قبل بازار هدف را تعیین کرده و کاالی مورد نظر
خود جهت صادرات را تولید و قرارداد صادرات را هم امضا
کرده است؛ درست یک ماه قبل از اینکه قصد دارد کاال را
صادر کند؛ دفتــر مقررات صادرات و واردات اعالم میکند
که صادرات این کاال ممنوع اســت؛ طبیعی است که فعال
اقتصادی بازار هدف را از دســت میدهد و همین موجب
میشــود که ما باالترین رقم صادراتمان  ۶۰میلیارد دالر
در ســال  ۹۹باشد در حالی که کشوری مثل امارات ۲۵۴
میلیارد دالر صادرات دارد.
از اینگونــه موانع ما در حوزههای دیگر مثل کشــاورزی،
صنعــت و خدمات هم داریم؛ اگر از جلوی پای جامعه این
گونه موانع برداشــته شــود؛ خود جامعه اشتغال را فراهم
میکند .طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس هشتاد درصد
مشــاغل توسط بخش خصوصی تأمین میشود و فقط ۲۰
درصد مشاغل توسط دولت ایجاد میشود؛به همین خاطر
هر چقدر که مــا بتوانیم اینگونه موانــع را از پای جامعه
برداریم اشــتغال بیشــتری ایجاد میشــود .این سیاست
نیازمند صرف هزینه هم نیســت؛ برداشــتن موانع نه تنها
هزینــهای برای دولت ندارد بلکه غالباً هزینههای اضافی را
هم حذف میکند.
* این ایــراد را برخی مطرح میکنند که در دهه ۶۰
که وضع اقتصادی مردم چندان بهتر نبود؛ ما مشکل
فرزند آوری نداشتیم .پس مشکل امروز ما فرهنگی
است .به نظر شما اصلیترین دلیل عدم اقبال جوانان
به ازدواج و فرزندآوری موضوعات اقتصادی است یا
فرهنگی؟
باید در ابتدا مخاطبین سیاست گذاریها را مشخص کنیم؛
این گونه نیســت که اگر بعد اقتصادی مطرح باشــد بحث
فرهنگی برای ما بی اهمیت اســت .ما نســبت به دهه ۶۰
تغییرات فرهنگی زیــادی را تجربه کردیم؛ اما توجه کنید
که در دهه  ۶۰در بحث فرهنگ رسانههای رسمی ما مثل
صدا و سیما هنوز انیمیشنها و فیلمهایی را پخش میکنند
که تک فرزندی در آن رواج دارد؛ مثل پســر شجاع ،هاچ
زنبور عســل ،حنا دختری در مزرعه و یا انیمیشنهایی را
ال خانواده در آن وجود ندارد.
پخش میکنند که اص ً

سـادهای شـود .آنها بر سـر سـفره خودشـان که با زحمت و تالش طاقتفرسـا و
چندین سـاله حاصل شـده اسـت ،حاضرند و منت هیچ احد و گروه و دسـتهای
بر سرشـان نیست.
وی افزود :بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران به هیچ جریانی اجازه سوءاسـتفاده
از مطالبـات خود را نـداده و نخواهند داد.
بیـات بـا طـرح ایـن سـوال که آیـا رسـیدگی و اقدام بـه موقـع دولتمـردان و از
بالتکلیفـی خـارج شـدن بیـش از یـک ششـم جمعیـت کشـور از اولویـت کافی
و الزم برخـوردار نیسـت ،گفـت :توقـع داریـم مسـئوالن امـر ،اقـدام امیـدوار
کننـدهای کـه پـس از سـالها بـه لحـاظ جبـران بخشـی از عقـب ماندگیهای
افزایـش حقـوق و دسـتمزد و مسـتمری بازنشسـتگان بـا نـرخ فزاینده تـورم در
سـال جـاری ایجـاد شـده اسـت را با پایـان خـوش و امیدبخش همـراه نمایند و
اجـازه ندهنـد بدخواهـان و سوءاسـتفاده کنندگان از جریان اصیـل مطالبه گری
و حقجویـی بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران ،بهـره بـرداری کننـد و اینگونه
القـا نماینـد کـه کـم توجهی به مطالبات حقه آنها توسـط مسـئوالن بـه رویهای
معمـول بدل شـده اسـت.
بیـات بـا بیـان این مطلب کـه متأسـفانه زمزمههـای ناصوابی نیز از گوشـه کنار
بـه گـوش میرسـد مبنـی بر اینکـه افزایـش حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری
بگیـران تـورمزا اسـت ،گفت :بسـترهای افزایش تورم را بایـد در عرصههای دیگر
جسـتجو کرد نـه افزایش منطقی دسـتمزد کارگـران و حقوق بازنشسـتگان.
وی در ادامـه از رئیـس جمهور درخواسـت کرده اسـت؛ موضـوع تصویب و ابالغ
افزایـش سـنواتی حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران تأمیـن اجتماعی با
قیـد فوریـت در دسـتور کار هیـأت وزیـران قـرار گرفتـه و موجبـات تسـریع در
پرداخـت مسـتمری بگیـران سـازمان تأمیـن اجتماعی فراهـم گردد.

این مســائل فرهنگی خیلی مهم اســت زیرا همین موارد
موجب الگوسازی میشــود .در حقیقت موانع فرهنگی ما
خود رسانههایی مثل صدا و سیما هستند.
امــا در این خصــوص که در دهه  ۶۰با وجود مشــکالت
اقتصــادی نرخ فرزنــدآوری کاهش نیافته بــود؛ باید این
مســئله را مد نظر داشت که عوامل دیگری در دهه  ۶۰در
میزان باروری اثرگذار بوده اســت؛ به عنوان مثال در دهه
شــصت متراژ خانهها به گونهای بود که فرزندان بیشتری
را خانوادهها میتوانســتند بزرگ کنند .امروز اگر به نقشه
ایــران نگاه کنیم هر جا که تراکم جمعیت وجود داشــته
باشــد تعداد فرزندان به ازای هر خانواده کمتر است .این
موضوع نشان میدهد در دهه شصت که خانهها بزرگ بود،
خانوادهها راحت میتوانستند فرزندان خود را بزرگ کنند؛
همچنین ســهم مسکن در سبد هزینه خانوار هم در سال
 ۶۰کمتر بوده است.
امــا همانطور که گفتــم ما مخاطبیــن گوناگونی داریم؛
مخاطبینی داریم که از مشــکل ناباروری رنج میبرند مرد؛
خانوادهای داریم که ســقط جنیــن دارد؛ مخاطبی داریم
که تک فرزند اســت؛ هر کدام از اینها هــم نیازمند کار
فرهنگی و هم کار اقتصادی اســت .ما باید ســهم بندی و
این موضوعات را شناســایی کنیم در غیر این صورت اگر
این ســهم بندی به درستی انجام نشود و ما انرا به اشتباه
تشخیص دهیم؛ درمان مسئله هم اشتباه خواهد بود.
من درمان را در اصالح قوانین و مقررات مربوط حوزههای
مختلف میدانم که میتوانــد در موضوع جمعیت اثرگذار
ال در در بحث مسکن ما یکی از قوانینی که داریم
باشد؛ مث ً
حریم شــهری است؛ تعیین حریم شــهرها در محدودیت
عرضه زمین اثرگذار اســت که در نتیجه شــاهد افزایش
قیمت مسکن و اجاره بها خواهیم بود .طبیعی است که اگر
جنین قانونی را در نظر داریم با توجه به نتایج آن باید آن
را اصالح و یا برای آثارش تدابیری بیندیشیم.
بر اســاس پیمایشها و نگرشهایی که در چند سال قبل
انجام شــد؛  ۸۸درصــد جوانان مجرد در ســن ازدواج ما
تمایل به ازدواج داشــتند؛ این به لحاظ فرهنگی است که
نشــاندهد ما مســائل فرهنگی چندان مانع اصلی ازدواج
نیســت .از حیــث فرزندآوری آنچه که تحــت عنوان نرخ
باروری ذکر میشــود که نرخ باربری /۷ ۱درصدی است؛

در واقع متوسط فرزندآوری کل دختران و زنان است یعنی
صورت کســر کل موالید ثبت شــده در یک سال را نشان
میدهد و در مخرج کسر کل زنان و دختران آورده میشود
در حالی که ما از دختران انتظار فرزندآوری نداریم.
در هر صورت اگر در زمینه جمعیت اقتصاد منهای فرهنگ
یــا فرهنگ منهای اقتصاد را بررســی کنیــم به نتیجهای
نمیرســیم .اما نکته دیگری که مهم اســت این است که
برخــی افراد مســئله جمعیــت را به مســائل بزرگتر از
جمعیت گره میزنند
برای چنین محاســبهای ،در مخرج کسر ما اگر تنها زنان
متأهل باشــند که به آن نرخ باوری نکاحی گفته میشود؛
یعنی محاسبه تنها زنان متأهل ،شاخص دیگری است که
برای این شاخص ما در وضع این عدد  ۲.۷دهم قرار داریم.
این موضوع نشان میدهد که دختران ما اگر ازدواج کنند
تمایل به فرزندآوری دارند و این ازدواج اســت که چالش
اصلی برای رشد جمعیت ماست .درست است که نسبت به
دهه  ۶۰فرهنگ تغییر کرده است.
این را نمیتوان انکار کرد اما عوامل اقتصادی اوالً هم نقش
پررنگی دارند؛ ثانیاً خیلی از تغییرات فرهنگی هم محصول
شــرایط اقتصــادی و قوانین و مقررات اشــتباه اقتصادی
تحمیل شــدهاند .مثل همین قوانین شهرسازی که آنقدر
برخی از این قوانین اشتباه استمرار پیدا کرده است که کم
کم و به تدریج فرهنگ خاص خود را تحمیل کرده اســت.
اگر در تهران واحدهای مسکونی به صورت میانگین ۲۰۰
مترمربع بــود آیا همچنان خانوادهها به داشــتن فرزند یا
داشتن چندفرزند بی میل بودند؟
یکی از خطاهایی که در این زمینه وجود دارد؛ ضمن اینکه
مشــکالت فرزند آوری را تنها به مشــکالت اقتصادی گره
میزنند این است که مسئله جمعیت را به مسائل بزرگتر
ال در مســئله اشتغال معتقدند
از جمعیت گره میزنند؛ مث ً
ال باید حل بشود یا مسئله مسکن کشور
مســئله اشتغال ک ً
به صورت کلی باید حل شود تا فرزندآوری بیشتر شود؛ در
حالی که ما معتقد به این موضوع نیستیم .ما معتقدیم که
در حوزه اشــتغال باید اشــتغال جوانان حل بشود .مسئله
اصلی در حوزه مســکن باید برای ما مسئله مسکن جوانان
باشد؛ یعنی در هر حوزهای آن بخشی که مربوط به جوانان
است باید مورد بررسی و چاره جویی باشد.

