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گـــزارش

»آبله میمون«؛ زمانی برای نگرانی یا نادیده انگاری؟ جزئیات افزایش حقوق سربازان
رئيس ســازمان وظيفه عمومی فرماندهی انتظامی 
كل كشور )فراجا( جزئيات افزايش حقوق سربازان 
را تشــريح كرد و گفت: معوقات حقوق در ماه های 
آينده به حساب سربازان و پايوران واريز می شود.

ســردار تقی مهــری، در گفتگو با شــبکه خبر در 
تشــريح افزايش حقوق ســربازان اظهار داشت: با 
مساعدت مجلس و دولت و همچنين پيگيری های 
سازمان نيروهای مســلح حقوق سربازان نسبت به 
ســال 1400 ميانگين حــدود دو برابر يعنی 115 
درصد افزايش پيدا كرده اســت. وی افزود: يعنی از 
مبلغ يــك ميليون و 490 هزار تومان در فروردين 
1400 بــه 3 ميليون و 200 هــزار تومان افزايش 
يافته است. رئيس ســازمان وظيفه عمومی فراجا 
ادامــه داد: حقوق و مزايايی كــه در فيش حقوقی 
هر ســرباز نسبت به درجه و محل مأموريت تعيين 
شــده است به اين عدد و رقم افزايش حقوق اضافه 
می شود. وی گفت: خدمت سربازی سه طيف دارد 
كه به ترتيب ســربازی، درجه داری و افسر جزئی 
اســت و حقوق ها هم بر اســاس همين طيف ارتقا 
پيدا می كنند همچنيــن مقطع تحصيلی و جايگاه 
خدمت هم در حقوق ها تأثير دارد. مهری با اشــاره 
به اينکــه حداقل حقوق يك ســرباز 2 ميليون و 
500 هزار تومان اســت، افزود: در هفته گذشــته 
منابع ايــن افزايش حقوق در نظر گرفته شــده و 
اجرايی و عملياتی شــده البته ســربازان و يا حتی 
پايورانــی كه حقوق فروردين نگرفته اند در ماه های 
بعد بــه عنوان معوقــه دريافــت می كنند. رئيس 
ســازمان وظيفه عمومــی فراجــا در پايان گفت: 
امکان دارد يك ســتوان يکم ســرباز )بيشــترين 
 درجــه( در منطقه عملياتی حقوقــش به بيش از

8 ميليون تومان هم برسد.

ایران به سرعت در حال پیر شدن است
رئيــس دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســالمت 
اجتماعــی با بيان اينکــه 15 ميليــون معلول در 
 كشــور داريم،گفت:كشــور بــه ســرعت در حال 

پير شدن است.
و  اجتماعـی  سـالمت  جايـگاه  و  تبييـن  نشسـت 
علـوم  دانشـگاه  در  سـالمت  نظـام  در  توانبخشـی 
توانبخشـی و سـالمت اجتماعـی برگزارشـد. حميد 
و  توانبخشـی  علـوم  دانشـگاه  خانکه،رئيـس  رضـا 
سـالمت اجتماعـی در ايـن نشسـت بـا اشـاره بـه 
فعاليت های اين دانشـگاه در سطح علمی كشور،بيان 
داشـت:در سـال 500 هزار مراجعه به نظام سـالمت 
داشـته  و 44 هـزار معلـول داريـم. وی بـا اشـاره بـه 
سـرعت روزافزون سـالمندی در ايران،گفت:در كشور 
15 ميليـون معلـول داريـم؛در حالـی كـه تنهـا 80 
تخـت توانبخشـی بـرای 80 ميليون نفر وجـود دارد. 
رئيس دانشـگاه علوم توانبخشـی و سالمت اجتماعی 
بـا بيـان اينکـه ايـران جزورتبـه هـای اول دنيـا در 
خصـوص معلوليت اسـت،گفت: در بيمارسـتان رازی 
بـه عنوان دومين بيمارسـتان قديمی كشـور بيماران 
روانـی داريم كه 40 سـال در آنجـا زندگی می كنند. 
زيـاد  بسـيار  هـای  بـه هزينـه  اشـاره  بـا  خانکـه 
بيمـاران روانـی ،تصريح كرد:هر تخـت بيمار روانی 
در بيمارسـتان ماهانـه 40 ميليـون تومـان هزينـه 
دازد و در سـال هزينه بيمارسـتان روانی رازی 30 
ميليـارد تومـان اسـت. وی بـا اشـاره بـه وضعيـت 
نامطلـوب كشـور در حـوزه سالمندی،افزود:كشـور 
بـه سـرعت در حـال پيـر شـدن اسـت و بـه هيـچ 
رئيـس  نيسـت.  سـالمندی  مـوج  آمـاده  عنـوان 
توانبخشـی و سـالمت اجتماعـی  دانشـگاه علـوم 
بـه  نيـاز  نفـر  ميليـون   30 اينکـه  بـه  اشـاره  بـا 
خدمـات توانبخشـی دازند،گفـت:25 درصـد افـراد 
كشـور نيازمند وسـائل كمك توانبخشـی هسـتند. 
خانکـه بـا ارائـه پيشـنهاداتی در خصـوص توسـعه 
ايـن دانشـگاه،ابراز داشـت:در سـال 2050 بيش از 
30 درصـد كشـور سـالمند خواهنـد شـد. رئيـس 
توانبخشـی و سـالمت اجتماعـی  دانشـگاه علـوم 
پيشـنهاد اختصـاص 5 درصـد تخت هـای عمومی 

بـه خدمـات توانبخشـی را ارائـه كـرد.

 معلم خیّر با پاداش بازنشستگی 
 برای دانش آموزان روستا 

مدرسه ساخت
»رمضان مشــورتی« فرهنگی بازنشســته، پاداش 
بازنشســتگی خود را برای ساخت مدرسه 6 كالسه 

در روستای برآباد شهرستان خواف، هديه كرد.
»رمضـان مشـورتی« معلمـی كـه بعد از 30 سـال 
تدريـس، پـاداش بازنشسـتگی خـود را كـه بـرای 
رفـاه بهتـر زندگـی اش دريافـت كـرده بـود، در راه 
فراهـم سـاختن بسـتر علـم آمـوزی دانش آمـوزان 
سـاله   30 تجربـه  بـه  اشـاره  بـا  كـرد.او  تقديـم 
تدريـس دربـاره هـدف از ايـن عمـل خيرخواهانـه 
گفـت: بيشـترين مشـکلی كـه دانش آمـوزان با آن 
دسـت و پنجـه نـرم می كنند، نبود فضای مناسـب 
اسـت و بـه جهـت توسـعه فضاهـای آموزشـی و 
خدمـت بـه دانش آمـوزان روسـتای برآبـاد در راه 
سـاخت مدرسـه گام گذاشـتم. مديـر آمـوزش و 
پـرورش شهرسـتان خواف ضمن تشـکر و قدردانی 
نيك انديـش  خيـر  ايـن  خداپسـندانه  عمـل  از 
گفـت: تفاهم نامـه سـاخت مدرسـه 6 كالسـه در 
روسـتای برآبـاد بخـش سـنگان شهرسـتان خواف 
بـا زيـر بنای 363 متـر مربع بـا اعتبار بالـغ بر 26 
ميليـارد ريـال بـه همت رمضـان مشـورتی همکار 
بازنشسـته و اداره كل نوسـازی، توسـعه و تجهيـز 
مـدارس اسـتان خراسـان رضـوی، امضـا و منعقـد 
 شـد كـه بـه زودی عمليـات اجرايـی ايـن پـروژه

آغاز می شود.

اخبـــــار

جهــان همچنان درگيــر همه گيری كوويد-19 اســت و 
اكنون برخی كشورها با ويروس ديگری مواجه شده اند كه 

نگرانيهايی را به همراه داشته است.
 )Monkeypox( "اين بار شــيوع ويروس "آبله ميمــون
است كه توجه مقامات كشورها را به خود جلب كرده است. 
تاكنون حدود 80 مورد ابتال در 11 كشور تاييد شده كه به 
طور معمول انتظار شيوع اين بيماری در آنها وجود ندارد.

اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا بايد نسبت به شيوع 
بيماری آبله ميمون احساس نگرانی كرد؟

اگر بخواهيم به طور واضح به اين پرســش پاســخ بدهيم 
بايد بگوييم كه آبله ميمون، كوويد ديگری نيســت و برای 
مهار شــيوع آبله ميمون به قرنطينه نيازی نيســت. با اين 
حال، اين يك شيوع غيرمعمول و بی سابقه از بيماری آبله 
ميمون اســت. متخصصان اين بيماری، كامال غافلگير شده 
انــد و زمانيکه يك ويروس رفتار خــود را تغيير می دهد 
نگران كننده اســت. تاكنون، آبله ميمون كامال قابل پيش 
بينی بوده است.زيســتگاه طبيعی ايــن ويروس، حيوانات 
وحشی هستند كه در واقع تصور می شود جوندگان باشند 
تا ميمون ها. فردی در جنگل های اســتوايی غرب و مركز 
آفريقا با يك موجــود آلوده تماس پيدا ميکند و باعث می 
شــود ويروس در بين گونه ها جهش يابد. بثورات پوستی 
ظاهر می شود سپس تاول می زند و پوسته پوسته می شود.

در حال حاضر اين ويروس خارج از زيســتگاه معمول خود 
قرار دارد و در تالش برای گســترش يافتن است، بنابراين 
بــرای ادامه حيات به تماس نزديــك و طوالنی مدت نياز 
دارد. بنابراين احتمال گســترده بودن شيوع بيماری وجود 

ندارد و خود به خود از بين می رود.
پيش از اين در ساير نقاط جهان تعداد كمی از موارد ابتال 

مشاهده شده است اما در همه اين موارد، شخص به كشور 
درگير ســفر كرده و درگير بيماری شــده است كه ديگر 
اينطور نيست. برای اولين بار اين ويروس در افرادی يافت 
می شــود كه هيچ ارتباط واضحی با غــرب و مركز آفريقا 
ندارند و معلوم نيست بيماران از چه طريق به اين ويروس 
آلوده شده اند.پروفســور "سر پيتر هوربی"، مدير مؤسسه 
علوم همه گيری دانشگاه آكسفورد گفت: در موقعيت بسيار 
جديدی قرار داريم كه تعجب آور و نگران كننده است. اين 
"كوويد-دو" نيســت اما بايد به درســتی اقدام كنيم تا از 
نفــوذ ويروس جلوگيری كنيم؛ اين چيزی اســت كه واقعا 

می خواهيم از آن اجتناب كنيم.

آبلهميمونچهعالئمیداردوچگونهسرايتمیكند؟
آبله ميمون مشــابه به آبله مرغان است اما شدت و مسری 
بــودن آن كمتر اســت. تب، ســردرد، ورم، درد عضالنی، 
احساس خستگی، بروز بثورات پوستی به ويژه روی صورت، 

دست ها و پاها از جمله عالئم آن است.
به گزارش ايســنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، اين 
بيمــاری از طريق تماس نزديك با حيــوان يا فرد آلوده و 
لمس اشــياء مورد اســتفاده ی يك فرد آلوده منتقل می 
شــود. همچنين واكسن آبله مرغان و مصرف داروهای ضد 
ويروســی می تواند به تســکين عالئم بيماری آبله ميمون 
كمك كند. بيماری آبله ميمون، واكســن مخصوص خود 
را ندارد اما ســازمان جهانی بهداشت می گويد كه واكسن 
آبله تا 85 درصد برای حفاظت در برابر آبله ميمون كارآيی 
دارد.بنابــر گزارش ها، دولت انگليــس درعين حال از روز 
پنج شــنبه كار واكسيناسيون پرسنل خدمات درمانی را در 

برابر آبله آغاز كرده است.

احتمال مرگ ومیر حداکثر ۱۰ درصد 

آبله میمونی هنوز به خاورمیانه نرسیده است
يکفوقتخصصبيماریهایعفونیدرخصوصعالئموميزانشيوعبيماریآبلهميمونیتوضيحاتیداد.

مســعودمردانیدرگفتوگوباميزاندربارهبيماریآبلهميمونیگفت:اينويروسمعموالازطريقتماس
بافردآلودهبهواســطهقطراتدستگاهتنفسی،تماسمستقيمباضايعاتپوستیياترشحاتبدنوتماس
غيرپوســتیبالباسوملحفهآلودهانتقالپيدامیكندوسببايجادعالئمیشبيهبيماریآنفلوانزارنظير

تب،بدندرد،سردردوسرفهمیشود.
ویضمناشارهبهاينکهوجهمشخصبيماریآبلهميمونیايناستكهعالوهبرعالئمبيماریآنفلوانزاهمراه
باضايعاتپوســتیاست،ادامهداد:اينضايعاتممکناستدرصورت،تن،اندامهاوكفدستوپایبيمار
بروزپيداكندوبهوطورمعمولدرنوعخفيفاينبيماریبامرگوميرمواجهنيســتيمودرنوعهایشديد

آنهمحداكثر۱۰درصدبافوتبيمارروبهروهستيم.
اينفوقتخصصبيماریهایعفونیبابياناينکهآبلهميمونیتاكنوندرمانقطعینداشــتهاست،افزود:
گفتهمیشودشايدواكسنآبلهوآبلهمرغانكهبرایپيشگيریازاينبيماریهامورداستفادهقرارمیگيرد
میتواندبراينبيماریموثرباشــد.استاددانشگاهعلومپزشکیشهيدبهشــتیادمهداد:داروهایضد
ويروسیبسيارینظيرسيدوفووسربرایدرماناينبيماریمورداستفادهقرارگرفتنداماتاكنوناثربخشی

صددرصدینداشتهاند.
مردانیدرپاسخبهاينسوالكهآياتاكنوناينبيماریدرخاورميانهمشاهدهشدهاست،توضيحداد:اين
بيماریتاكنوندرآسياوخاورميانهگزارشنشدهاستامادركشورهایاروپايیازجملهاستراليا،آلمانو
آمريکاوكانادامشاهدهشدهوبهطوركلیتاكنونشاهد۱۳۴موردابتالیاحتمالیبهاينبيماریبوديمكه

۶۳موردآنقطعیشدهاستوكشورپرتغالبيشترينآمارابتالرادارد.

رئيـس كانون عالی بازنشسـتگان سـازمان تاميـن اجتماعی در نامـه ای به رئيس 
جمهور، خواسـتار توجه به مسـائل و مشـکالت بازنشسـتگان و مستمری بگيران 

است. شده 
علـی اصغـر بيـات در گفتگـو بـا مهر، بـه جزئيـات اين نامه اشـاره كـرد و گفت: 
در ايـن نامـه، ضرورت توجه جدی به مسـائل بازنشسـتگان و مسـتمری بگيرانی 
اسـت كـه بـه تاسـی از فرمايش مقـام معظـم رهبری آئينـه تمام نمای شـاغالن 
هسـتند، مـورد تاكيـد قرار گرفته اسـت. وی با بيان اين مطلب كه بازنشسـتگان 
و مسـتمری بگيـران در دوران اشـتغال نقشـی غيـر قابـل انـکار در سـرفرازی و 
آبادانـی ايـن مـرز و بـوم ايفـا كرده انـد و امـروز در معـرض ديـدگان و قضـاوت 
همـگان قـرار دارنـد، افـزود: زيبنده نيسـت هـر روز شـاهد فريـاد عدالت خواهی 

آنهـا و بـی توجهـی به امـور بديهی و اوليه از سـوی مسـئوالن باشـيم.
بيـات در ادامـه ايـن نامه عنوان داشـته اسـت: چنـد صباحی از تصويـب افزايش 
سـنواتی حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگيـران تأميـن اجتماعـی مطابـق با 
اصـول و مـواد قانونـی مشـخص و مصـرح از جملـه مصوبـات شـورای عالـی كار 
گذشـته اسـت. اعتـراض، ناخرسـندی و نگرانـی بـر حـق تشـکالت و كانون های 
بازنشسـتگی سراسـر كشـور كه جمعيتـی بالغ بـر 12 ميليون نفـر را نمايندگی 
می كننـد، از گوشـه كنار به گوش می رسـد. سـايه بـی اعتمـادی و خطر كاهش 
بيـش از پيـش سـرمايه اجتماعـی و جنـب و جـوش فرصـت طلبـان داخلـی و 
خارجـی روز بـه روز بيشـتر می شـود و وعده هـای گاه بـی گاه مسـئوالن و بيان 
عذرهـای بدتـر از گناه روح و روان بازنشسـتگان و مسـتمری بگيـران را به بازی 
گرفتـه اسـت. ايـن در حالـی اسـت كـه بيـش از 60 درصـد مسـتمری بگيـران 
تأميـن اجتماعـی كـه حداقل بگيرند، در سـال های پرمناقشـه، پر فراز نشـيب و 
بـی ثبـات اقتصـادی، ناتوان، درمانـده و دل نگران هسـتند. وی بـا مخاطب قرار 

دادن رئيـس جمهـور، گفـت: حواشـی تعلل و تأخيـر در تصويب و ابـالغ افزايش 
مسـتمری بازنشسـتگان و مسـتمری بگيـران تأميـن اجتماعـی توسـط هيـأت 
دولـت متأسـفانه اصـل اقـدام را به حاشـيه رانده و تبعـات منفـی و روزافزونی را 

بـا خود به همـراه آورده اسـت.
بيـات ادامـه داد: صبـر و متانـت بازنشسـتگان و مسـتمری بگيـران كـه دل در 
گـرو نظـام دارنـد و از حاميـان ثبـات، آرامش و همراهی دلسـوزانه و هوشـيارانه 
بـا انقـالب اسـالمی هسـتند، نبايـد مصـروف چنيـن درخواسـت های ابتدايـی و 

سـاده ای شـود. آنها بر سـر سـفره خودشـان كه با زحمت و تالش طاقت فرسـا و 
چندين سـاله حاصل شـده اسـت، حاضرند و منت هيچ احد و گروه و دسـته ای 

نيست. بر سرشـان 
وی افزود: بازنشسـتگان و مسـتمری بگيران به هيچ جريانی اجازه سوءاسـتفاده 

از مطالبـات خود را نـداده و نخواهند داد.
بيـات بـا طـرح ايـن سـوال كه آيـا رسـيدگی و اقدام بـه موقـع دولتمـردان و از 
بالتکليفـی خـارج شـدن بيـش از يـك ششـم جمعيـت كشـور از اولويـت كافی 
و الزم برخـوردار نيسـت، گفـت: توقـع داريـم مسـئوالن امـر، اقـدام اميـدوار 
كننـده ای كـه پـس از سـال ها بـه لحـاظ جبـران بخشـی از عقـب ماندگی های 
افزايـش حقـوق و دسـتمزد و مسـتمری بازنشسـتگان بـا نـرخ فزاينده تـورم در 
سـال جـاری ايجـاد شـده اسـت را با پايـان خـوش و اميدبخش همـراه نمايند و 
اجـازه ندهنـد بدخواهـان و سوءاسـتفاده كنندگان از جريان اصيـل مطالبه گری 
و حق جويـی بازنشسـتگان و مسـتمری بگيـران، بهـره بـرداری كننـد و اينگونه 
القـا نماينـد كـه كـم توجهی به مطالبات حقه آنها توسـط مسـئوالن بـه رويه ای 

معمـول بدل شـده اسـت.
بيـات بـا بيـان اين مطلب كـه متأسـفانه زمزمه هـای ناصوابی نيز از گوشـه كنار 
بـه گـوش می رسـد مبنـی بر اينکـه افزايـش حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری 
بگيـران تـورم زا اسـت، گفت: بسـترهای افزايش تورم را بايـد در عرصه های ديگر 

جسـتجو كرد نـه افزايش منطقی دسـتمزد كارگـران و حقوق بازنشسـتگان.
وی در ادامـه از رئيـس جمهور درخواسـت كرده اسـت؛ موضـوع تصويب و ابالغ 
افزايـش سـنواتی حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگيـران تأميـن اجتماعی با 
قيـد فوريـت در دسـتور كار هيـأت وزيـران قـرار گرفتـه و موجبـات تسـريع در 

پرداخـت مسـتمری بگيـران سـازمان تأميـن اجتماعی فراهـم گردد.

 بازنشستگان تأمین اجتماعی
در انتظار تحقق مطالبات

 مشکالت اقتصادی
 یا فرهنگی؛ مانع اصلی 

ازدواج کدام است؟!

رئيس مؤسســه تحقيقات جمعيت كشور گفت: بررسی ها 
نشــان می دهد دختران ما اگــر ازدواج كننــد تمايل به 
فرزندآوری دارند و اين ازدواج است كه چالش اصلی برای 

رشد جمعيت ماست.
موضــوع جمعيت ســال ها پيش از اين بــه صورت اليحه 
مطرح و مورد بحث و بررســی قرار گرفتــه بود و از چند 
دور مجلس شورای اسالمی عبور كرده بود تا اينکه در اين 
مجلس به تصويب رســيد؛ اما از سال ها قبل به تدريج اين 
نياز احساس شد كه الزم است قانونی برای جوانی جمعيت 
تصويب شود. پيش نويس های متعددی مطرح شد تا اينکه 

در آبان ماه 1400 به تصويب رسيد.
در تصويب و اجــرای قانون حمايت از خانــواده و جوانی 
جمعيت نهادهای متعددی تاكنون نقش داشته اند؛ يکی از 
نهادهای علمی در اين زمينه مؤسســه تحقيقات جمعيت 
كشور اســت؛ در همين زمينه با مهر مسعود عالمی نيسی 

رئيس اين مؤسسه، گفت و گويی انجام داده است.
***

*بهنظرشــماقانونجوانیجمعيتمیتواندهمه
ابعادبحثجمعيتراپوششدهد؟

مســئله جمعيت يك مسئله فرابخشــی است يعنی به به 
اشتغال به مسکن بهداشت و سالمت مربوط است و تمامی 
قوانين و مقرراتی كه در همه اين حوزه ها وجود دارد روی 
بحث جمعيت مؤثر است. در هر كدام از اين موارد هم ما با 
چالش ها و موانع خاص خود مواجه هستيم. به عنوان مثال 
موانعی كه در حوزه اشــتغال وجود دارد قوانين و مقرراتی 
در اين زمينه هستند؛ مثاًل در حوزه تجارت، قانونی به نام 
قانــون مقررات صــادرات و واردات داريم اين قانون دولت 
را مکلف می كند كه كاالهايــی را كه صادرات آنها را بايد 

ممنوع كند؛ بررسی می كند.

همين يك قانون موجب می شــود در حالی كه بازرگان از 
مدت هــا قبل بازار هدف را تعيين كرده و كاالی مورد نظر 
خود جهت صادرات را توليد و قرارداد صادرات را هم امضا 
كرده است؛ درست يك ماه قبل از اينکه قصد دارد كاال را 
صادر كند؛ دفتــر مقررات صادرات و واردات اعالم می كند 
كه صادرات اين كاال ممنوع اســت؛ طبيعی است كه فعال 
اقتصادی بازار هدف را از دســت می دهد و همين موجب 
می شــود كه ما باالترين رقم صادراتمان 60 ميليارد دالر 
در ســال 99 باشد در حالی كه كشوری مثل امارات 254 

ميليارد دالر صادرات دارد.
از اينگونــه موانع ما در حوزه های ديگر مثل كشــاورزی، 
صنعــت و خدمات هم داريم؛ اگر از جلوی پای جامعه اين 
گونه موانع برداشــته شــود؛ خود جامعه اشتغال را فراهم 
می كند. طبق آمار مركز پژوهش های مجلس هشتاد درصد 
مشــاغل توسط بخش خصوصی تأمين می شود و فقط 20 
درصد مشاغل توسط دولت ايجاد می شود؛به همين خاطر 
هر چقدر كه مــا بتوانيم اينگونه موانــع را از پای جامعه 
برداريم اشــتغال بيشــتری ايجاد می شــود. اين سياست 
نيازمند صرف هزينه هم نيســت؛ برداشــتن موانع نه تنها 
هزينــه ای برای دولت ندارد بلکه غالباً هزينه های اضافی را 

هم حذف می كند.

*اينايــرادرابرخیمطرحمیكنندكهدردهه۶۰
كهوضعاقتصادیمردمچندانبهترنبود؛مامشکل
فرزندآورینداشتيم.پسمشکلامروزمافرهنگی
است.بهنظرشمااصلیتريندليلعدماقبالجوانان
بهازدواجوفرزندآوریموضوعاتاقتصادیاستيا

فرهنگی؟
بايد در ابتدا مخاطبين سياست گذاری ها را مشخص كنيم؛ 
اين گونه نيســت كه اگر بعد اقتصادی مطرح باشــد بحث 
فرهنگی برای ما بی اهميت اســت. ما نســبت به دهه 60 
تغييرات فرهنگی زيــادی را تجربه كرديم؛ اما توجه كنيد 
كه در دهه 60 در بحث فرهنگ رسانه های رسمی ما مثل 
صدا و سيما هنوز انيميشن ها و فيلم هايی را پخش می كنند 
كه تك فرزندی در آن رواج دارد؛ مثل پســر شجاع، هاچ 
زنبور عســل، حنا دختری در مزرعه و يا انيميشن هايی را 

پخش می كنند كه اصاًل خانواده در آن وجود ندارد.

اين مســائل فرهنگی خيلی مهم اســت زيرا همين موارد 
موجب الگوسازی می شــود. در حقيقت موانع فرهنگی ما 

خود رسانه هايی مثل صدا و سيما هستند.
امــا در اين خصــوص كه در دهه 60 با وجود مشــکالت 
اقتصــادی نرخ فرزنــدآوری كاهش نيافته بــود؛ بايد اين 
مســئله را مد نظر داشت كه عوامل ديگری در دهه 60 در 
ميزان باروری اثرگذار بوده اســت؛ به عنوان مثال در دهه 
شــصت متراژ خانه ها به گونه ای بود كه فرزندان بيشتری 
را خانواده ها می توانســتند بزرگ كنند. امروز اگر به نقشه 
ايــران نگاه كنيم هر جا كه تراكم جمعيت وجود داشــته 
باشــد تعداد فرزندان به ازای هر خانواده كمتر است. اين 
موضوع نشان می دهد در دهه شصت كه خانه ها بزرگ بود، 
خانواده ها راحت می توانستند فرزندان خود را بزرگ كنند؛ 
همچنين ســهم مسکن در سبد هزينه خانوار هم در سال 

60 كمتر بوده است.
امــا همان طور كه گفتــم ما مخاطبيــن گوناگونی داريم؛ 
مخاطبينی داريم كه از مشــکل ناباروری رنج می برند مرد؛ 
خانواده ای داريم كه ســقط جنيــن دارد؛ مخاطبی داريم 
كه تك فرزند اســت؛ هر كدام از اين ها هــم نيازمند كار 
فرهنگی و هم كار اقتصادی اســت. ما بايد ســهم بندی و 
اين موضوعات را شناســايی كنيم در غير اين صورت اگر 
اين ســهم بندی به درستی انجام نشود و ما ان را به اشتباه 

تشخيص دهيم؛ درمان مسئله هم اشتباه خواهد بود.
من درمان را در اصالح قوانين و مقررات مربوط حوزه های 
مختلف می دانم كه می توانــد در موضوع جمعيت اثرگذار 
باشد؛ مثاًل در در بحث مسکن ما يکی از قوانينی كه داريم 
حريم شــهری است؛ تعيين حريم شــهرها در محدوديت 
عرضه زمين اثرگذار اســت كه در نتيجه شــاهد افزايش 
قيمت مسکن و اجاره بها خواهيم بود. طبيعی است كه اگر 
جنين قانونی را در نظر داريم با توجه به نتايج آن بايد آن 

را اصالح و يا برای آثارش تدابيری بينديشيم.
بر اســاس پيمايش ها و نگرش هايی كه در چند سال قبل 
انجام شــد؛ 88 درصــد جوانان مجرد در ســن ازدواج ما 
تمايل به ازدواج داشــتند؛ اين به لحاظ فرهنگی است كه 
نشــان دهد ما مســائل فرهنگی چندان مانع اصلی ازدواج 
نيســت. از حيــث فرزندآوری آنچه كه تحــت عنوان نرخ 
باروری ذكر می شــود كه نرخ باربری 7/ 1 درصدی است؛ 

در واقع متوسط فرزندآوری كل دختران و زنان است يعنی 
صورت كســر كل مواليد ثبت شــده در يك سال را نشان 
می دهد و در مخرج كسر كل زنان و دختران آورده می شود 

در حالی كه ما از دختران انتظار فرزندآوری نداريم.
در هر صورت اگر در زمينه جمعيت اقتصاد منهای فرهنگ 
يــا فرهنگ منهای اقتصاد را بررســی كنيــم به نتيجه ای 
نميرســيم. اما نکته ديگری كه مهم اســت اين است كه 
برخــی افراد مســئله جمعيــت را به مســائل بزرگ تر از 

جمعيت گره می زنند
برای چنين محاســبه ای، در مخرج كسر ما اگر تنها زنان 
متأهل باشــند كه به آن نرخ باوری نکاحی گفته می شود؛ 
يعنی محاسبه تنها زنان متأهل، شاخص ديگری است كه 
برای اين شاخص ما در وضع اين عدد 2.7 دهم قرار داريم. 
اين موضوع نشان می دهد كه دختران ما اگر ازدواج كنند 
تمايل به فرزندآوری دارند و اين ازدواج اســت كه چالش 
اصلی برای رشد جمعيت ماست. درست است كه نسبت به 

دهه 60 فرهنگ تغيير كرده است.
اين را نمی توان انکار كرد اما عوامل اقتصادی اوالً هم نقش 
پررنگی دارند؛ ثانياً خيلی از تغييرات فرهنگی هم محصول 
شــرايط اقتصــادی و قوانين و مقررات اشــتباه اقتصادی 
تحميل شــده اند. مثل همين قوانين شهرسازی كه آن قدر 
برخی از اين قوانين اشتباه استمرار پيدا كرده است كه كم 
كم و به تدريج فرهنگ خاص خود را تحميل كرده اســت. 
اگر در تهران واحدهای مسکونی به صورت ميانگين 200 
مترمربع بــود آيا همچنان خانواده ها به داشــتن فرزند يا 

داشتن چندفرزند بی ميل بودند؟
يکی از خطاهايی كه در اين زمينه وجود دارد؛ ضمن اينکه 
مشــکالت فرزند آوری را تنها به مشــکالت اقتصادی گره 
می زنند اين است كه مسئله جمعيت را به مسائل بزرگ تر 
از جمعيت گره می زنند؛ مثاًل در مســئله اشتغال معتقدند 
مســئله اشتغال كاًل بايد حل بشود يا مسئله مسکن كشور 
به صورت كلی بايد حل شود تا فرزندآوری بيشتر شود؛ در 
حالی كه ما معتقد به اين موضوع نيستيم. ما معتقديم كه 
در حوزه اشــتغال بايد اشــتغال جوانان حل بشود. مسئله 
اصلی در حوزه مســکن بايد برای ما مسئله مسکن جوانان 
باشد؛ يعنی در هر حوزه ای آن بخشی كه مربوط به جوانان 

است بايد مورد بررسی و چاره جويی باشد.


