
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

قوه قضائیه اعالم کرد:
 نامه فیلترینگ اینستاگرام بالاثر شده 

مرکز رسانه قوه قضاییه 
اعالم کرد: نامه صادر شده از 
سوی جوادجاویدنیا مبنی 
بر فیلترینگ اینستاگرام، 
همان ســاعت از ســوی 

رئیس کل دادگستری استان تهران بالاثر شده است. 
به گزارش ایســنا، در پی انتشــار »ادعایی در فضای 
مجازی مبنی بر صدور نامــه ای به منظور فیلترینگ 
اینستاگرام از سوی دســتگاه قضا«، مرکز رسانه قوه 
قضاییه اعالم کرد که این نامه از ســوی محمد جواد 
حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بالاثر شده 
و   نامبرده )جاویدنیا( به جهت انجام اقدام غیرقانونی، 
تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

    
احتمال وجود کرونای هندی و 

آفریقایی در تهران 
فرمانده عملیات مقابله 
با کرونا در کالن شهر تهران 
با اشاره به اینکه وضعیت 
رنگ بندی کرونایی شهر 
تهران نارنجی است، گفت: 

ما با هرگونه ازدحام و گردهمایی در تهران مخالف 
هســتیم و ازنظر بهداشــتی آن ها را مخاطره آمیز 
می دانیم. به گزارش ایسنا، علیرضا زالی بیان کرد: با 
توجه به توالی یابی های انجام شده هنوز شواهد قطعی 
از ویروس های جهش یافته در تهران را رصد نکردیم 
اما قطعاً در تهران هم ویروس جهش یافته وجود دارد؛ 
زیرا وقتی در استان های متعدد تعداد قابل توجهی از 
این نوع ابتال گزارش شده است، بدون تردید در تهران 

هم این انواع جهش یافته وجود دارد.
    

 ۸۰ درصد معتادان بهبودیافته 
به اعتیاد بازمی گردند

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
حوزه درمان و کاهش آسیب گفت: بیش از ۸۰ درصد 
از کسانی که اعتیاد آن ها درمان می شوند دوباره به 
سمت مصرف مواد برمی گردند . سردار مؤمنی بیان 
کرد: موضوع دیگر که ستاد دنبال می کند توانمندی، 
توانمندسازی و اشتغال در حوزه معتادان بهبودیافته 
است که این ها بتوانند بعدازاینکه ترک کردند و یا در 
مراکز نگهداری قرار گرفتند، بتوانند دوباره به آغوش 
جامعه برگردند و این نقش بسیار مهم و کلیدی در 

حوزه موادمخدر دارد. 
    

افزایش قیمت نان قبل از تایید 
مراجع ذیربط تخلف است

بــازرس کل امــور 
صنعت، معدن و تجارت 
سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: هیــچ تغییری در 
ارتباط با افزایش قیمت 

نان اعالم نشده و هر واحد صنفی که افزایش قیمت 
داشته، مرتکب تخلف شده است. به گزارش ایرنا، 
اشکان میرمحمدی افزود: تا امروز هیچ تغییری در 
رابطه با نرخ نان، مصوب نشده است اما مستحضر 
هستید که در شهریور ۹۸ بنا به آخرین مصوبه ای 
که ابالغ شــده، مقرر شــد این نرخ ها تا زمانی که 

هزینه های تولید افزایش پیدا نکرد، برقرار باشد.
    

رئیس سازمان جنگل ها خواستار شد:
  برخورد قاطع با آتش افروزان 

در جنگل ها و مراتع 
رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در نامه ای به معاون دادستانی کل کشور در 
حقوق عامه خواســتار برخورد قاطع با متخلفان و 
عوامل ایجاد آتش در جنگل ها و مراتع شد. به گزارش 
ایلنا، مســعود منصور گفت: بررسی های صورت 
گرفته در ســال های اخیر نشانگر این مطلب است 
که حدود ۹۵ درصد از آتش سوزی ها در جنگل ها 
و مراتع توسط عوامل انسانی به صورت عمدی و یا 
براثر بی مباالتی اتفاق می افتد و در این رابطه سال 
گذشته ده ها نفر در جریان بررسی های به عمل آمده 
شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

    
خودسوزی یک مرد در میدان ٣١ 

نارمک تهران
برترین هــا نوشــت:  
برخی رسانه ها تصویری 
را در شبکه های اجتماعی 
منتشر کرده اند که نشان 
می دهد مــردی دیروز 

در میدان ٣١ نارمــک تهران خــود را به نیمکت 
فلزی پارک قفل کرده ســپس با آتش زدن خود به 
زندگی اش پایان داده است. جزئیات بیشتری از این 

خبر منتشر نشده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

کاهش جمعیت موضوعی اســت 
که این روزها زیاد درباره آن شــنیده 
و خوانده ایم و همین امر باعث شــده 
تا مســئوالن بیش از گذشته در مورد 
پیری جمعیت کشور ابراز نگرانی کنند. 
یکی از نیازهای اساسی یک کشور نفوس 
است و کشورهای زیادی از طرق مختلف 
سعی می کنند تا با دادن امتیازهای ویژه 
به مهاجرین جمعیــت خود را افزایش 
دهند. درواقع جمعیت یک مؤلفه  اصلی 
برای قدرت ملی و توسعه کشورهاست.

 کاهش عجیب نرخ باروری 
در ایران

تا ۲۰۰ سال پیش نرخ باروری برای 
دو کشور ایران و آمریکا حدود ۷ فرزند 
بوده است، ولی آمریکا کاهش بسیاری 
را در طول ٣۰۰ ســال طی کرد و ایران 
با کمکی که از غــرب گرفت، در عرض 
ســه دهه به کمتر از نرخ آمریکا رسید. 
در گذشــته،  چین قبل از آنکه به یک 
قدرت اقتصادی تبدیل شود، به واسطه 
اینکه از هر چهار پنج نفر در جهان یک 
نفر چینی بود، توانســت عضو شورای 
امنیت سازمان ملل شود. اما اتفاقی که 
برای ایران افتاد این بود که در دو سه دهه 
اخیر کنترل جمعیت در کشور باعث 
شد نرخ باروری ما به میزان ۷۰ درصد 

کاهش پیدا کند.
آمار کاهش جمعیــت در ایران اما 
فقط به چشم مسئوالن داخلی نیامده، 
بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت در 
سراسر دنیا هم نسبت به کاهش سریع 
جمعیت ایران شــگفت زده شده اند. 
ازجمله دکتــر نیکوالس ابراشــتات 

محقق مؤسســه »امریکن انترپرایز« 
که می گویــد: کاهش بــاروری که در 
ایران اتفاق افتاد یکی از ســریع ترین 
و چشــم گیرترین آمارهــای کاهش 
باروری در تاریخ بشر است!، دقت کنید 
که نمی گوید معاصر و از »تاریخ بشر« 

استفاده می کند.
در عوامل بازدارنده فرزندآوری، 

اقتصاد حرف اول را می زند
بر اســاس آخرین آمار منتشرشده 
ایــران از میانگیــن زادوولد بســیار 
پایین تر اســت. در این گــزارش آمده 
است: اســتان های گیالن، مازندران، 
سمنان، البرز، تهران و مرکزی کمترین 
نرخ زادوولــد را از آن خــود کرده اند و 
استان های سیســتان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و خوزستان بیشترین 
فرزندآوری را داشته اند. برابر آمار سال 
۹۸ تنها مادران 6 اســتان ایران به طور 
میانگین بیش از ۲ فرزند به دنیا آورده اند 
و متوسط نرخ باروری کل در ایران ۷.١ 
فرزند اســت یعنی با مرگ پدر و مادر، 
به جای آن ها در آینــده فقط ١.۷ نفر 

جایگزین خواهد شد.
با این تفاســیر برخی محققین به 
چرایی این امــر پرداخته اند. به عقیده 
آن ها نگرانی از آینده، افزایش مشکالت 
اقتصــادی، درآمد ناکافی، نداشــتن 
مسکن، ترس از فرزندان بیشتر؛ ازجمله 

عوامل بازدارنده فرزندآوری است. 
درواقــع از ســال ١٣6۵ کاهش 
نرخ موالید در کشــور را شاهد بودیم؛ 
به طوری که از نــرخ ٣.۹١ دهم درصد 
به کمتر از یک درصد در کشور رسیده 
است. در سال ۹۸، در میزان تعداد تولد، 
١۷۰هزار تولد کمتر داشتیم و در سال 
۹۹ نیز میزان تولد کاهش قابل توجهی 
پیداکرده اســت. بر اســاس گزارش 

سازمان ملل در ســال ۲۰١۸، تولد به 
ازای هر زن در سن باروری در ایران به 
۲.١۴دهم درصد رسیده و رشد کاهش 
جمعیت ایران در مقایسه با کشورهای 
دیگر منطقه بیشتر بوده؛ به طوری که در 
سال ۲.١۹، میالدی به١.۴ دهم درصد 

رسیده است.
نرخ جمعیت ایران در ســال ۹۸ به 
زیر یک درصد رسید درحالی که میزان 
کاهش مرگ ومیر مــادر در زمان تولد 
نوزاد در ایران به ١6 در ١۰۰ هزار تولد 

رسیده است. 
 کاهش 25 درصدی فرزندآوری 

در چهار سال اخیر
چند روز پیش هــم مدیرکل دفتر 
ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشــت ضمن تشریح روند 
کاهشی زادوولد در کشور این موضوع 
اشاره کرد که به سرعت به سوی مشکل 
پیش می رویم و از عقالی کشــور با هر 
مرام و مســلکی و در هر خط و جبهه 
سیاسی، راســت یا چپ که هستند، 

تقاضای کمک کرد.
بر اســاس گفته های ســید حامد 

برکاتی در ۴ ســال اخیر روند زاد ولد 
در کشــور حــدود ۲۵ درصد کاهش 
داشته اســت. در ســال های ۹۴ و ۹۵ 
در قله جمعیتی کشــور در سال های 
اخیر قرار داشــتیم و TFR نزدیک به 
۲.١ در این ســال ها را تجربه کردیم. 
اگر همان زمان تحلیل درستی انجام 
 TFR می شــد، می دانســتیم ایــن
کاهش پیدا خواهد کرد. کاماًل روشن 
بود که در ســال های منتهی به ســال 
١٣۹۵ فرزندآوری وابســته به بانوان 
دهه شــصتی ای بود که در سال های 
انتهایی دوران باروری خود قرار داشتند. 
پس ازاین ســال ها زادوولــد در میان 
خانم های متولد دهــه 6۰ رو به اتمام 
می رفت و از ســنین بــاروری فاصله 

می گرفتند.
او گفته اســت با این تفاسیر تعداد 
تولدها کاهش یافت و از یک میلیون 
و ۵۷۰ هــزار تولــد در ســال ۹۴ به 
یک میلیــون و ١۹6 هــزار تولد در 
ســال ۹۸ و یک میلیون و ١۲۰ هزار 
تولد در سال ۹۹  رسیدیم و به همین 
ترتیــب TFR هم روند کاهشــی را 
طی می کــرد و در حــال حاضر عدد 
TFR حــدود ١.۷  و بلکه کمتر از آن 
است و متأســفانه همچنان درروند 
کاهشــی تولدها قرار داریم. تا سال 
١٣6۷ به طور متوسط ساالنه حدود 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تولد داشــتیم 
و زمانــی که به چند ســال بعد یعنی 
تا حــدود ســال های۷۴ و ۷۵  نگاه 
می کنیم؛ این میــزان به یک میلیون 
و ۷۰۰ هــزار تولــد می رســد و این 
۲۵ درصد کاهش تولــد در این بازه 
۷ یا ۸ ســاله حتماً تأثیرات خود را در 
سال های باروری دختران این دو نسل 
که سال های اخیر است، خواهد داشت 
و با توجه به این نیازمند آن هستیم تا با 
اجرای خدمات ویژه حمایت از جوانان 
و خانواده ها جلوی این روند کاهشی 
را بگیریــم. یعنــی اقداماتی که الزم 
است انجام دهیم تا جوانان به ازدواج 
ترغیب شــده و مزدوجین تصمیم به 
فرزند آوری را به تعویق نیندازند. این 
اقدامات حتماً باید در همه  زمینه های 
فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و به ویژه 
به صورت حمایــت از زوجین جوان و 

جوانان در سن ازدواج باشد.
برکاتی ادامــه داد: در حال حاضر، 
به طور متوســط حدود ۴ سال پس از 
ازدواج اولیــن فرزند زوجیــن به دنیا 
می آید. همین عدد بــرای فاصله بین 
فرزند اول و دوم حدود ۵ سال است. این 
در حالی است که متوسط سن ازدواج 

هم افزایش یافته است.

 استقبال از مهاجرین 
برای افزایش جمعیت

همان طور که گفته شــد جمعیت 
ایران با شیب مالیمی در حال کاهش  
است و در حال حاضر شاید متوجه این 
موضوع نباشیم. نسبت جمعیت کشور 
در حال تغییر است و این در حالی است 
که در دهه 6۰  تعداد جوانــان از افراد 
مسن بیشتر بود اما  به سمتی می رویم 
که تعداد افراد مســن از جوانان بیشتر 

خواهد بود.
این اتفاق برای بسیاری از کشورهای 
اروپایی هم رخ  داده است. این کشورها 
برای اینکه بتوانند جمعیت خود را جوان 
نگاه  دارند از مهاجرین استفاده می کنند. 
آن ها با دادن امتیازات باال سعی می کنند 
مهاجرین بیشــتری را به سمت خود 
جذب کنند. ایران هم به تازگی درصدد 
است تا با استفاده از مهاجرین جمعیت 

جوان خود را افزایش دهد. 
با توجه بــه کاهش نــرخ باروری 
جمعیت کشــور، پذیــرش مهاجران 
خارجی می تواند یکــی از راهکارهای 
کلیدی و کارآمد رفع مشکل جمعیت 
و نیروی کار باشد؛ دراین باره، نزدیکی 
عقاید و فرهنگ کشــورهای همسایه 
مخصوصاً افغانســتان، فرصتی را در 

اختیار ایران گذاشته است.
برخی کارشناسان معتقدند پایین 
آمدن سهم جمعیت جوان و در سن کار، 
کشورها را با کمبود نیروی کار مواجه و 
رشد اقتصادی را تهدید می کند؛ افزایش 
سهم افراد مسن که از لحاظ درآمدی و 
نگهداری به جوانان وابســته هستند، 
کمبود نیروی کار را تشــدید می کند؛ 
کاهش جمعیت در دهه های آینده نیز 
کشورها را با مشکالت سیاسی و امنیتی 
مواجه می سازد و توازن قوای منطقه ای 

و جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد.
پیش بینی ها نشان می دهد در سال 
۲۰۵۰ بیش از ۲۰ درصد جمعیت ایران 
را افراد باالی 6۵ سال تشکیل می دهند 
که ازلحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب 
می شوند؛ از سویی دیگر، کاهش ازدواج 
و فرزندآوری خانوارهای ایرانی رشــد 
جمعیــت را به مقادیر بســیار پایینی 
رسانده است به طوری که در زمان حاضر 
رشد جمعیت کشــور به نزدیکی یک 
درصد کاهش یافته است و پیش بینی 
می شود در صورت ادامه  روند فعلی به 
زیر صفر برسد! بنابراین ایران نیز ازلحاظ 
جمعیتی در وضعیتی مشابه کشورهای 
پیشرفته قرار دارد که می توان عنوان 

»بحران جمعیت« را به آن اطالق کرد.
ایران سال پایانی ســده  ١٣۰۰ را 
در حالی بــه پایان می بــرد که پنجره  

جمعیتی کشــور در حال بسته شدن 
اســت؛ بخش عمده  متولدین دهه  6۰ 
در زمان حاضر سال های پایان جوانی 
و ابتدای میان ســالی را می گذرانند؛ 
همچنین به واســطه  بهبود شــرایط 
بهداشــتی و درمانی کشــور، امید به 
زندگی نیز افزایش یافتــه و جمعیت 
ســالمندان روزبه روز افزوده می شود 
اما وضعیت کشورهای همسایه  ایران 
ازجمله عراق و افغانستان کامالً متفاوت 
است؛ رشد جمعیت بســیار باال کنار 
سهم باال و رو به تصاعد جمعیت جوان 
و جویای کار، ویژگی غالب این کشورها 

است.
نزدیکی عقاید و فرهنگ کشورهای 
همسایه مخصوصاً افغانستان، فرصتی 
را در اختیار ایران گذاشــته اســت تا 
ناترازی جمعیت خــود را با کمترین 
هزینه  اجتماعــی و امنیتی حل کند؛ 
برای مقایسه  شرایط می توان آلمان را 
در نظر داشت؛ اکثر همسایه های آلمان 
)ازجمله لهستان، اتریش، بلژیک، هلند 
و...( نیز با پیری جمعیــت مواجه اند؛ 
بنابراین ناچارند بــه جذب نیروی کار 
از کشورهای دورتر نظیر ترکیه، چین و 
هند که فاصله  فرهنگی بسیار زیادی با 

جامعه  اروپا و آلمان دارند.
از ســوی دیگــر اســتفاده از 
ظرفیــت نیروی کار مهاجــر نیازمند 
سیاست گذاری صحیح و مطابق الزامات 
اخالقی و انسانی اســت؛ نمی توان از 
مردم سایر کشــورها برای چرخاندن 
چرخ تولید کشــور بهره  برد اما ازنظر 
رفاهی و حقوقی هیچ حمایتی از آن ها 
نداشــت! برای مثال تقریبــاً در تمام 
کشورهای پیشرفته، کارگران خارجی 
تحت پوشــش قانون کار داخل کشور 
قرار دارند و مشــابه کارگران داخلی، 
از حقــوق مندرج در قانــون بهره مند 
هستند؛ این امر مستلزم رعایت الزامات 
حداقل دستمزد، ثبت قرارداد کاری، 
پوشش بیمه ای و سایر مسائلی از این 

قبیل است.

پیشنهادی که به بهانة 30 اردیبهشت؛ روز ملی جمعیت مطرح  شد؛

مهاجرپذیری برای جبران کاهش فرزندآوری!

خبر

یک روانشناس و رفتارشناس اجتماعی معتقد است: برخی 
والدین با رویکرد فرزند پــروری، فرزندپرپری می کنند که این 
رفتارهای اشتباه و تصورات غلط خانواده ها باعث می شود، خاک 

حاصلخیزی برای رشد بزه ها و جرایم فراهم می شود.
به گزارش ایلنا، مصطفی فروتن درباره قتل بابک خرمدین 
کارگردان سینما توسط پدر و مادرش،  گفت: هیچ پدیده ای در 
عالم علوم رفتاری تک عاملی نیست و در هر رفتاری مسلم است، 
که اغلب بیش از یک عامل باعث واکنش یا پاسخ می شود. تجربه 
همیشه ثابت کرده است که در واکنش یا پاسخ ها از سوی افراد 
همیشــه ابعاد پنهانی وجود دارد. این رفتارشناس در پاسخ به 
این سؤال که چه چیزی باعث شــود که پدر و مادر اقدام به قتل 
برنامه ریزی فرزند می کند، تصریح کــرد: وقتی که صحبت از 
برنامه ریزی می شود، یعنی از قبل درباره این ماجرا فکر شده است 
حاال این پرسش مطرح می شود که چرا باید از قبل روی یک قتل 
فکر شود آن هم توسط والدین؟ اساساً قتل در جرائم بزرگ نشان 
از فقدان هوش هیجانی در افراد دارد و مهارت حل مسئله را در 
آن ها زیر سؤال می برد.در حقیقت کسی که درگیر جرمی مانند 
قتل می شود، نیاز به یک انگیزه قوی دارد. یعنی برای انجام چنین 
فعل بزرگ مجرمانه ای فرد هم نیازمند یک انگیزه قوی است و 
هم فاقد هوش هیجانی و مهارت حل مســئله. او ادامه داد:حال 
این پرســش پیش می آید که کار به چه جایی رسیده است که 
فرد عزیزترین موجود زندگی اش را خودش با دســتان خود و با 

مشارکت همسرش از بین می برد. ازنظر روان پزشکی برای اغلب 
افراد نرمال بچه تنها موجودی اســت که پدر و مادر حاضرند به 
خاطر آن از تمام ارزش های خودشان بگذارند.اما اینکه می بینیم 
پدر و مادری فرزند خود را از بین می برند باید بگویم که این یک 
اختالل روان پزشکی قطعی است به انضمام انگیزه قوی مجرمانه.
حال اینکه این انگیزه قوی مجرمانه چیست ازآنجاکه اطالعات 
کافی در خصوص این پرونده نداریم و مستندات در حد اقرارها 
و اعترافاتی است که ممکن است تغییر کند، حدسیات درباره 

انگیزه ها درست نیست.
 هیچ کسی حق گرفتن جان کسی را ندارد، 

مگر براساس حکم قانون
فروتن درباره تبعات اجتماعی چنین حادثه ای خاطرنشان 
کرد: جنبه عمومی جرم از منظر روانشناسی و جامعه شناسی 
به دلیل اینکه باعث تشــویش اذهان عمومی می شود، دارای 
اهمیت است. این گونه اتفاقات باعث تولید ترس و ناامیدی در 
جامعه می شــود، چنین قتل هایی در جوامع ملتهب که دارای 
زیرساخت های آسیب دیده و در حال گذار است، باعث تشدید 
التهابات می شود. این رفتارشناس تصریح کرد: در جوامع متمدن 
و جوامع مدنی هیچ رفتاری را شایسته سلب حیات نمی دانیم. 
هیچ کسی حق گرفتن جان کسی را ندارد، مگر براساس حکم 
قانون که در این بحث جایی ندارد. وقتی درباره رفتارهای نامتعارف 
فرزند صحبت می کنیــم، یعنی درباره یــک خانواده صحبت 

می کنیم. وقتی درباره والدیــن و فرزندان صحبت می کنیم در 
حقیقت صحبت از مجموعه ای است که براساس میل عاطفی 

دورهم جمع شده اند.
 ساختار فرهنگی و فقدان دانش زندگی 

عامل قتل های خانوادگی در کشور
فروتن همچنین درباره تحلیل قتل های خانوادگی در کشور 
گفت: ساختار فرهنگی و فقدان دانش زندگی دو عامل کلیدی و 
مهم در بروز چنین وقایعی است. درباره اینکه چرا گفتم وقایع نه 
حوادث نیز باید بگویم که در علم حقوق ما حوادث و وقایع را از هم 
تمییز می دهیم. وقتی درباره وقایع صحبت می کنیم که اندیشه 
از قبل طراحی شده و یک اراده قبلی در خصوص آن وجود دارد. 
وقتی یک گروهی به هر دلیلی اقدام دسته جمعی برای حذف 
فیزیکی و ساقط کردن حیات از یکی از اعضای خانواده می کنند، 
نشان دهنده این است که متأسفانه یک فرهنگ بیمار در کشور 

وجود دارد و این افراد به درستی دانش زندگی را درک نکرده اند.
چرایی عدم پشیمانی بعد از قتل و مثله کردن فرزند؟!

این رفتارشــناس درباره اینکه پدر و مادر پــس از قتل ابراز 
پشیمانی نداشته اند، گفت: ازنظر رفتارشناسی انگیزه ها بسیار 
مهم هستند، حال درباره اینکه فردی از قتل فرزندش نادم نباشد 
باید بگویم که به صورت پیش فرض ســه حالت وجود دارد، اول 
بیماری ، دوم فقدان هوش هیجانی و مهارت حل مسئله، حالت 
سوم ترکیب دو موضوع اول است. گاهی این عدم پشیمانی پس 

از قتل ناشی از بیماری است یعنی فرد تحت تأثیر مواد مخدر یا 
بیماری های روان پزشکی اقدام به قتل کرده و باورش بر این بوده 
که کار درستی کرده است، ازاین دست پرونده ها بسیار است که 
فرد تحت تأثیر دارو یا مواد محرک مرتکب چنین قتل هایی شده 
اســت. در مواردی هم انگیزه باعث قتل فرزند شده است، دلیل 
اینکه از قتل پشیمان نیستند را نیز می توان رضایت فرد از این 
دانست که یک عامل ناکام کننده یا یک عامل خجالت دهنده 
را از زندگی حذف کرده ام به طور مثــال در یک نمونه پدری به 
دلیل اینکه معتقد بوده، فرزندش آبروی او را برده است اقدام به 

قتل کرده است.

روانشناس و رفتارشناس اجتماعی درمورد قتل بابک خرمدین:

فرزندکشی باعث تشدید التهاب در جامعه می شود

دکتر نیکوالس ابراشتات 
محقق مؤسسه »امریکن 

انترپرایز« می گوید: کاهش 
باروری که در ایران اتفاق 
افتاد یکی از سریع ترین و 
چشم گیرترین آمارهای 
کاهش باروری در تاریخ 

بشر است!، دقت کنید که 
نمی گوید معاصر و از »تاریخ 

بشر« استفاده می کند

بر اساس گفته های مدیرکل 
دفتر سالمت جمعیت، 

خانواده و مدارس وزارت 
بهداشتدر ۴ سال اخیر روند 
زاد و ولد در کشور حدود 25 
درصد کاهش داشته است. 

در سال های ۹۴ و ۹5 در 
قله جمعیتی در سال های 

 TFR اخیر قرار داشتیم و
نزدیک به 2.۱ در این سال ها 

را تجربه کردیم
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