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توصیه محیط زیست تهران:  
کودکان و سالمندان از فعالیت 

در فضای باز خودداری کنند
در پی تشدید آلودگی 
هوای پایتخت اداره کل 
حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران با صدور 
اطالعیــه ای از بیماران 

قلبی و ریوی، ســالمندان و کودکان خواست که از 
فعالیت بدنی در فضای باز جدا خودداری کنند. به 
گزارش ایســنا در اطالعیه آمده است: » بر اساس 
اطالعات دریافت شــده از ایستگاه های سنجش 
آلودگی هوای شــهر تهــران، منتهی به ســاعت 
۸ صبح روز چهارشــنبه )۲۳ مهرماه( متوســط 
شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته 
۱۲۱ و آالینده اصلی ذرات معلق بــا قطر کمتر از 
۲.۵ میکرون و کیفیت هوا در شــرایط ناسالم برای 
گروه های حســاس قرار داشته اســت.  بر اساس 
هشــدار شــماره ۴۸ اداره کل هواشناسی استان 
تهران در تاریخ ۲۱ مهرماه مبنی بر سکون نسبی جو، 
پایداری هوا و انباشت آالینده ها تا ظهر پنجشنبه 
)۲۴مهرماه( و احتمال ورود به شــرایط ناسالم در 
روزهای آتی، توصیه می شود کلیه بیماران قلبی و 
ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت بدنی در فضای 

باز جدا خودداری کنند.«
    

توضیح پلیس فتا درباره ارسال 
کلیپ های مومو برای دانش آموزان

کــز  مر ئیــس  ر
تشخیص و پیشگیری 
از جرائم سایبری پلیس 
فتا ناجا با اشاره به ارسال 
کلیپ هــای مومو برای 

برخی کاربــران به خصوص دانــش آموزان گفت: 
والدین در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند و 
تهدیدات ارسال کنندگان کلیپ های مومو را جدی 
نگیرند و استرس و اضطراب به فرزندان خود منتقل 
نکنند. به گزارش ایلنا، علی محمد رجبی در تشریح 
این خبر اظهار کرد: در صورت برخورد فرزندشان با 
محتوای مومو با آن ها صحبت کرده و نگرانی آن ها 
را کاهش دهند چراکه والدین درک بهتری نسبت به 
تهدیدات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دارند. 
او در تشریح این موضوع گفت: مومو یک اکانت واتس 
آپ است که در ابتدا کاربر یک لینک تماس از سوی 
مومو دریافت و پس از شــروع به گفت وگو از سوی 
حســاب کاربری مومو فرد به رفتارهای خطرناک 

دعوت می شود.
    

هشدار پلیس در مورد اخاذی 
در پوشش جریمه نقدی کرونا

سرپرست پلیس پیشگیری تهران بزرگ نسبت 
به سوءاستفاده و اخاذی از مردم در پوشش جریمه 
ماسک، کرونا و ... هشدار داد. به گزارش ایسنا، جلیل 
موقوفه ای دراین باره گفت: اگر افراد در پوشش امور 
جریمه یا بازرس به آنان مراجعه کرده و قصد داشتند 
با دستگاه سیار کارت خوان، به شکل نقدی و ... آنان 
را جریمه کنند، به هیچ عنوان فریب آنان را نخوردند 

و موضوع را به پلیس گزارش دهند.
    

ابتکار: 
مدعیان بی اثری تحریم ها گزارش 

هالل احمر را تحویل بگیرند
ئیــس  معــاون ر
جمهوری در امور زنان 
و خانــواده در توئیتی، 
با مخاطب قــرار دادن 
کسانی که تحریم های 

ظالمانه آمریکا علیه ایــران را بی تاثیر می دانند، 
نوشــت: عجالتا گزارش هالل احمــر را تحویل 
بگیرند.  به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در این پیام 
با اشاره به توئیت هالل احمر ایران مبنی بر اینکه 
»تهیه دو میلیون دوز #واکسن_آنفلوآنزا بر عهده 
#هالل_احمر است که متاســفانه چند روز قبل 
بانک شهر که بانک واسط ارزی برای تهیه واکسن 
بود از سمت دولت آمریکا تحریم شد و واکسن ها به 
دست هالل احمر نرسید، تالش می شود از طریق 
واسطه هایی در کشورهای مجاور این مشکل حل 
شود«؛ نســبت به ادعای بی تاثیری تحریم ها بر 

عملکرد دولت واکنش نشان داد.
    

آسیب دیدگان بینایی؛  13درصد 
معلوالن تحت پوشش بهزیستی 

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور 
گفت: بهزیستی کشور به ۲۰۳ هزار نفر از افراد دارای 
معلولیت بینایی در کشورمان خدمت رسانی می کند 
که ۱۳ درصد کل معلوالن تحت پوشش بهزیستی را 

تشکیل می دهد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مدتی است که بحث کاهش جمعیت 
ایران و سالخوردگی کشور داغ شده و هر 
روز آمارهایی از مسئوالن کشور مبنی 
بر کاهش زادوولد منتشــر می شــود و 
همین مســئله باعث نگرانی مسئوالن 
شده است. جمعیت سرمایه اصلی هر 
کشور است و توســعه و رونق اقتصادی 
در همه جوامع متأثر از جمعیت جوان و 
مولد آن خواهد بود، نرخ باروری و عوامل 
کاهنده و فزاینده آن در جوامع برای حفظ 
جمعیت جوان و مولد بسیار حائز اهمیت 
است و توجه به این نکته کلیدی جمعیت 
را جوان نگه می دارد؛ اکنون که پاندمی 
کرونا نیز کل جمعیت دنیا را تحت الشعاع 
قرار داده، حفظ باروری و حفظ جمعیت 
جوان در جوامع سخت تر نیز شده است، 
چراکه عوامل بسیاری ازجمله اقتصاد، 
فرهنــگ، اجتماع، جنگ و بســیاری 
عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت بود و 
اکنون پاندمی کرونا به یک باره این بحث 

را با مشکالت فراوانی روبرو کرده است. 
چرا جمعیت ایران کم شده است؟

بحــث کاهــش جمعیــت ایران 
سال هاست که مطرح شــده و موضوع 
تازه ای نیســت؛ هرچند به تازگی زیاد 
در مورد آن گفته  شــده است. جمعیت 
و دگرگونی های باروری در گذشــته، 
حال و آینــده از متغیرهای اساســی 
سیاســت گذاری و طراحی برنامه های 
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست 
و یکی از شاخص های کلیدی جمعیت، 
میزان باروری کلی )TFR( یعنی تعداد 
متوسط کودکان متولدشده از یک زن تا 

پایان دوره فرزندآوری است.
نرخ جایگزینی یا نرخ باروری در حد 
جانشینی نیز شاخص مهم دیگری است 
که برای این منظور داشــتن متوسط 
۲.۱ فرزند برای هر زوج الزم اســت و به 

عبارتی الزم است تا هر ۱۰ زن حداقل 
۲۱ فرزند بــه دنیا بیاورند تــا فرزندان 
بتوانند جانشین والدین خود شوند. طی 
سال های اخیر نرخ باروری کلی در کشور 
ما زیر حد جانشینی بوده و روند کاهشی 
در این زمینه همچنان ادامه دارد، سطح 
باروری خیلی پایین برای مدت طوالنی 
می تواند منجر به کاهش جمعیت جوان 
و سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی 

کار و رشد منفی جمعیت شود.
در سال های اخیر اما جوانان عالقه ای 
به بچه دار نشدن ندارند. چند سال پیش 
در گزارشی آمده بود بسیاری از جوانان 
ترجیح می دهند به جای بچه دار شدن 
از حیوانــات خانگی نگهــداری کنند 
و هزینه های بچه را صــرف نگهداری 
حیوان های خانگی خود کنند. بسیاری 
می گویند در شرایط اقتصادی و اجتماعی 
ســال های اخیر بچه دار شــدن کاری 
غیرمنطقی است و گروهی هم معتقدند 
اگر از کشور خارج شوند و بتوانند زندگی 
خوبی در کشوری دیگر داشته باشند آن 

زمان اقدام به بچه دار شدن می کنند. 
از عوامل دیگر می توان به کاهش آمار 
ازدواج و افزایش متوسط سن ازدواج در 
زنان و مردان، افزایش فاصله بین ازدواج 
و تولد فرزنــد اول و افزایش فاصله بین 
بارداری ها اشاره کرد، بر اساس اطالعات 
موجود فاصله بین ازدواج و تولد فرزند 
اول حدود ۳.۵ ســال و میانگین فاصله 
زمانی بین فرزنــد اول و دوم و نیز دوم و 
سوم حدود ۵.۵ سال برآورد شده است 
و با توجه به روند صعودی متوسط سن 
ازدواج در کشور در سال های اخیر تأخیر 
طوالنی در تولد فرزنــد اول و فرزندان 
بعدی سبب خواهد شد که فرصت های 
مناســب برای بارداری از دســت برود 
که این امر به  نوبه خود محدود شــدن 
فرزندآوری را به دنبال دارد و همچنین 
اگر زوج ها در آغاز زندگی دارای مشکالت 
ناباروری باشــند، ایجاد فاصله طوالنی 
بین ازدواج و تولــد اولین فرزند موجب 

خواهد شد که مشــکل ناباروری برای 
مدت طوالنی تری ازنظر پوشیده بماند 
و درمان های بعدی را نیز با مشــکالت 

بیشتری روبرو کند.
رواج پدیده تک فرزندی یکی دیگر 
از عوامل کاهش باروری است و بر اساس 
آمارها حــدود ۱۹ درصــد خانواده ها 
تک فرزند هستند و پدیده تک فرزندی 
در آینــده ای نه چنــدان دور می تواند 
صدمات ســنگین و جبران ناپذیری را 
بر پیکره جامعه ایرانی وارد کند، موانع 
اقتصادی نیز عامل دیگری اســت که 
بر کاهــش آمــار ازدواج و فرزند آوری 
جوانان مؤثر اســت و یکی از علت های 
تک فرزند شدن خانواده ها نیز مشکالت 
اقتصادی است، چراکه بیشتر زوج های 
جوان از ترس عــدم توانایی اقتصادی 
بچه دار شدن را به تأخیر می اندازند و یا 

تک فرزندی را ترجیح می دهند.
 حرف های عجیب 
یک نماینده مجلس!

همان طور که گفته شد، این موضوع 
باعث شده است تا مســئوالن کشور از 
کارشناسان حوزه بهداشت تا جمعیت 
و حتی نمایندگان مجلس در این رابطه 
صحبت کنند. همین چند روز پیش بود 
که سخنان جنجالی یکی از نمایندگان 

مجلس رسانه ای شد. 
فاطمه محمدبیگي نامي آشناست، 
نماینــده مجلســي کــه اظهاراتش 
حاشیه ساز اســت و ابایي از واکنش ها 
ندارد. محمدبیگي پس از ورود به مجلس 
یازدهم، با اظهارنظر هایي خاص، به تدریج 
توجه رسانه ها و کاربران فضاي  مجازي 
را به ســوی خود برگردانده و بیشــتر 
حرف هاي او در حوزه زنان و خانواده است. 
از اظهارنظر هاي ایشــان درباره مسئله 
رشد جمعیت به عنوان دغدغه اي مهم 
که کارشناسان هم به درستي به آن اشاره 
مي کنند، مي توان به این اشاره کرد که او 
دلیل افزایش سرطان خانم ها را کاهش 
باروري آنان دانسته و از برنامه پنتاگون 

براي واردات جمعیت از هند و بنگالدش 
به ایران حرف زده است؛ حرف هایي که تا 
حدی اصل مسئله کاهش رشد جمعیت 
را به محاق برده است و به عنوان یک سوژه 
بامزه در رسانه ها دست به دست مي شود.

در چنین روزهایی که تمام جامعه 
بــا مشــکالت اقتصادی و معیشــتی 
دست وپنجه نرم می کنند محمدبیگی 
اما اظهارنظرهای جالبی کرده اســت. 
ماجرا ازاین قرار است؛ او چندی پیش بیان 
کرده بود: »جنگ جمعیتي برنامه ریزی 
 شده اســت و جوانان نباید اجازه دهند 
برنامــه پنتاگون در مــورد جمهوري 
اسالمي اجرا شود.« او همچنین گفته: 
»هیچ خانواده اي را نمي بینیم که صاحب 
فرزند شــود اما وضعیت اقتصادي اش 
بدتر شود. چراکه خداوند به دلیل به دنیا 
آمدن فرزندان گشــایش در خانواده ها 
ایجــاد مي کند و طبق وعــده خداوند 
وســعت قلب و وســعت روزي نصیب 
خانواده هایي مي شود که فرزند به دنیا 
آورند. در بحران معیشتي فعلي و وضعیت 
اقتصادي با صاحب فرزند شدن و تنظیم 
سیاست هاي اقتصادي مي توانیم کاري 
کنیم که کشــورمان در ۵ سال آینده 
روي خوش ببیند و اگــر از این فرصت 
طالیي )۵-6 ساله( استفاده نکنیم طوري 
ســیاه چاله جامعه را خواهد بلعید که 
طبق پیش بیني پنتاگون، ایران مجبور 
خواهد شد از هند، پاکستان، فیلیپین و 

بنگالدش جمعیت وارد کند.« 

 شلوار تنگ باعث 
عقیم شدن می شود

دبیر کمیســیون فرهنگی مجلس 
با هشدار نســبت به کاهش جمعیت، 
دخترها و پسرها را از پوشیدن لباس های 
چسبان منع کرده و شلوار تنگ را باعث و 

بانی ناباروری دانسته است.
حســین جاللی ، ابراز نگرانی کرده 
که ایــران به زودی به پیرترین کشــور 
دنیا مبدل شــود. او خبر داده که طرح 
»جمعیت و تعالی خانــواده« به زودی 
و برای تصویب به هیات رئیســه تقدیم 

می شود.
او نوع لبــاس افراد و تغییر ســبک 
پوشــش را عامل مهمــی در افزایش 
نابــاروری دانســته و گفتــه اســت: 
»لباس های چسبان مخصوصا در حوزه 
شلوار برای پسر و دختر باعث عقیم شدن 
می شود.« نماینده رفسنجان در توضیح 
این مدعا به تحت فشــار قــرار گرفتن 
اندام های باروری در لباس تنگ اشــاره 
کرده و هم زمــان وزارت بهداشــت را 
ســرزنش کرده که در آموزش هایش، 
راه کارهای جلوگیری از بچه دار شدن را 

تبلیغ می کند.
جاللــی ، کمک هــای دولتــی به 
خانواده هــای ۵ نفری را نیــز مصداق 
رسمیت بخشیدن به ســه فرزند در هر 
خانواده دانسته و گفته است: »بچه چهارم 
ناخوانده اســت، خارج از کوپن است... 
قوانین ما بچه چهارم را انســان حساب 
نمی کند. معنی این قوانین این است که 

شما فرزندآوری نداشته باشید.«
افزایش سقط جنین به دلیل 

مشکالت اقتصادی
محمدمهدی تندگویــان، معاون 
ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان هم یکی از افرادی اســت که 
به واسطه ســمت خود در رابطه با این 
موضوع اظهارنظرهای زیادی کرده است. 
او کمی پیش تر به این قضیه اشاره  کرده 
بود که کاهش جمعیت سال های اخیر 
ایران به دلیل مشکالت شدید اقتصادی 
است. او در واکنش به اینکه شیوع کرونا 
چقدر باعث شده که آمار ازدواج کاهش 
یابد، گفت: »در این خصــوص نه آمار 
قطعی داریم و نه پایش مناسبی صورت 
گرفته اســت که بخواهم بر اساس آمار 
گزارش دهم، اما در این خصوص هشدار 
می دهیم و معتقدیم باید فکر اساســی 

برای آن کرد.«
این مقام مســئول همچنین ادعا 
کرده است که مشکالت اقتصادی باعث 
افزایش »ســقط جنین« هم می شود. 
به گفته تندگویان ازآنجاکه مشکالت 
اقتصادی فراوان اســت، ممکن است 
افزایش ســقط جنین را در پی داشته 
باشــیم. او در ادامه بیان کرده: »حتی 
ممکن است بیرون گذاشــتن نوزادان 
یا معامله کودکان را مشاهده کنیم که 
بعضاً آگهی های خریدوفــروش نوزاد 
را می بینیم که این  یک هشــدار است؛ 
یعنی حتی اگر بگوییم ممکن است در 

دوران قرنطینه کرونا موالید افزایش پیدا 
کند، این نگرانی را که موالید تبدیل به 
آســیب های اجتماعی این گونه شوند، 

داریم.«
رشد جمعیتی کشور در سال 2050 

به صفر می رسد 
فارغ از تمام آمــار و اظهارنظرهای 
عجیب وغریــب کــه این روزهــا زیاد 
می شنویم، موضوع اصلی کاهش و پیری 
جمعیت در آینده اســت. روز گذشته 
رئیس سازمان بهزیستی کشور هشدار 
داد که رشد جمعیتی کشــور در سال 
۲۰۵۰ بــه صفر می رســد درحالی که 
نمودار رشــد جمعیتی جهان تا سال 
۲۰۹۹ به صفر نخواهد رســید.  وحید 
قبادی دانــا همچنین گفته اســت که 
تقریباً ۱۰ درصد جمعیت کنونی کشور را 
سالمندان تشکیل می دهند و استان های 
گیالن، مازندران و تهران دارای بیشترین 
میانگین سنی در کشور هستند. کاهش 
جمعیت اما تبعاتی بــرای هر جامعه به 
همــراه دارد. ازجمله آثار منفی کاهش 
جمعیت، تغییــر ســاختار جمعی و 
به اصطالح، پیر شدن جمعیت کشور و 
درنتیجه، عدم رشد و توسعه اقتصادی 
اســت. اگر دولتی بخواهد در خدمت 
مردم و در تالش برای توسعه اقتصادی 
جامعه باشــد و همه تــوان و ظرفیت 
منابع ملی، ســرمایه و زیرساخت های 
سخت افزاری و نرم افزاری را به درستی 
به کار گیرد، افزایــش جمعیت عاملی 
برای شتاب روند توسعه اقتصادی است؛ 
زیرا مهم ترین نیاز اولیه توسعه اقتصادی، 
وجود نیروهای جــوان، فعال و کارآمد 
است. بنابراین، کاهش جمعیت موجب 
پیری جمعیت می شود که خود مانعی 
برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.  
از دیگر تبعاتی که در اینجا می توان به آن 
اشــاره کرد پیری و بی نشاطی جامعه، 
آســیب های اخالقی و تربیتی، انقطاع 
نسل، اختالل در جامعه پذیری و ارتباط 
بچه های متولدشــده در خانواده های 
کم جمعیت، معضــالت روحی و روانی 
نســل آینده به دلیل بهره مند نبودن از 
موهبت های اجتماعی خویشــاوندی 
)شــامل برادران، خواهــران، عمه ها، 
خاله ها، عموهــا، دایی ها و...(، هزینه ی 
نگه داری سالمندان، کاهش جمعیت 
جوان و نخبه ی کشور و بسیاری مسائل 
دیگر است که شرح بیشتر آن ها در این 

گزارش نمی گنجد. 

دالیل مترتب بر اینکه »رشد جمعیت ایران تا 30 سال دیگر صفر می شود«، چیست؟

شلوار تنگ،  نقشه پنتاگون یا نقش آفرینی اقتصاد؟!

گفت وگوی خبری

مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش استان 
سیستان و بلوچستان در واکنش به وضعیت 
نامطلوب مدرسه روســتای گواتامک گفت: 
نمونه های مشابه بسیاری از این مدرسه وجود 
دارد، اما اکنون بخاطر کلیپی که از این روستا 
پخش شــده، خیرین زیادی اعــالم آمادگی 

کردند تا در این منطقه مدرسه بسازند.
»رضا ســرحدی نیا« در گفت وگــو با ایلنا 
در خصوص وضعیت نامناســب دانش آموزان 
مدرسه روستای گواتامک در شهرستان خاش 
توضیح داد: مدرســه ای که در گواتامک حوزه 
خاش اســت، در واقع انتهای حوزه آموزشــی 
ایرنــدگان خاش قرار دارد که منطقه ســخت 
گذری است. این منطقه ۸۰ دانش آموز دارد که 
برای این تعداد چند سال قبل کانکس فرستاده 

شده، عالوه بر آن یک فضای سنگی هم هست 
که دانش آموزان در آن در حال تحصیل هستند.

وی افزود: این روستا دو معلم دارد و با این 
دو معلم اداره می شود. نه فضای کانکس فضای 
مناســبی برای دانش آموزان است و نه فضای 
سنگی، اما این واقعیتی اســت که در استان 
سیستان و بلوچســتان وجود دارد.  مدارس 
روستاها علی رغم همه تالش هایی که می شود 

کمبود های زیادی دارند.
وی تاکید کرد: نمونه های مشــابه زیادی 
از مدرسه گواتامک در اســتان هستند، اما با 
کلیپی که از این روســتا منتشر شد، خیرین 
زیادی اعالم آمادگی کردند و تماس گرفتند.  
به زودی عملیــات اجرایی احداث مدرســه 
گواتامک  شروع خواهد شد و مشکالت در این 

روستا برطرف می شود.  سرحدی نیا گفت: ما با 
یک کارگروه به نام »هاسب« از همدالن آینده 
نگر سیستان و بلوچستان که در بسیاری موارد 
از جمله مدرسه سازی فعالیت داشته، توافق 
کردیم که ۲۰۰ مدرســه برایمان در اســتان 
بسازند و مدرســه گواتامک هم در برنامه های 

گروه هاسب قرار دارد.
او ادامه داد: قرار بود این گروه هم با خیرین 
سه کالس درس در آنجا بسازد و به موازات آن با 
توجه به این که جمعیت باالست با خیر دیگری 
در حال رایزنی هســتیم و انشااهلل آنها هم یک 
مدرســه دیگر می سازند تا مشــکل مدرسه 

راهنمایی و دبستان برطرف شود. 
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه 
پروسه مدرسه سازی یک سال زمان می برد، 

در این بازه زمانی دانش آموزان در کجا درس 
خواهند خواند؟ گفت: مجبورند با همان فضای 
کانکسی ســر کنند. آنها مدرســه کانکسی و 
سنگی دارند و تا زمان ساخت از این دو استفاده 
می کنند. من بعــد از آن کلیپ بــا آموزش و 
پرورش تمــاس گرفتم و به مــن گفتند، یک 
کالسشــان داخل یکی از اتاق های مســجد 

تشــکیل می شــود و یک کالس هــم داخل 
کانکس است.

مدیرکل نوســازی آمــوزش و پرورش 
استان سیستان و بلوچســتان گفت: طبق 
پروتکل ها ۵۰ درصد از دانش آموزان به خاطر 
کرونا و فاصله گذاری اجتماعی در کالســها 

حضور دارند.

 برگزاری کالس درس در فضای سنگی، کانکس و یکی از اتاق های مسجد 

 مشابه مدرسه خاش بسیار است

معاون ساماندهی امور 
جوانان وزارت ورزش و 

جوانان: ازآنجاکه مشکالت 
اقتصادی فراوان است، 

ممکن است افزایش 
سقط جنین یا حتی بیرون 
گذاشتن نوزادان یا معامله 
کودکان را در پیش داشته 

باشیم

چند سال پیش در گزارشی 
آمده بود بسیاری از جوانان 

ترجیح می دهند به جای 
بچه دار شدن از حیوانات 
خانگی نگهداری کنند و 
هزینه های بچه را صرف 

نگهداری حیوان های 
خانگی خود کنند
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