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آگهى مفقودي
ــه  ــرگ کارخان ــاق و ب ــودرو، بنچ ــایی خ ــبز، کارت شناس ــرگ س ب
خــودروي ســواري  نیســان بــه رنــگ آبی ســیر متالیــک مــدل 1381 
ــور   ــه شــماره موت ــران 22- 542 س 66 ب ــه شــماره شــهربانی ای ب
KA24873106X و  شــماره شاســی PCBGLUD22002141 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مسئوليت ملي در قبال تربيت يافتگان نوكيسه

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب توئي�ت كرد: گوگل اول��ش ادا درآورد كه اندرويد يك 
پلتفرم غيرانحصاري هست و حاال كه جنگ تجاري امريكا و چين باال 
گرفته، گوگل گفته كه مجوز ش��ركت چيني هوآوي رو باطل ميكنه! 

درسي ميشه كه كاًل در هيچ زمينه اي به امريكا نبايد اعتماد كرد. 
-----------------------------------------------------

 ميالد با انتش�ار اين تصوير توئيت كرد: دوباره اي��ران، دوباره 
ايران دوباره نعمت زاده؛ امروز؛ انتصاب ب��ه عنوان نماينده تام االختيار 
وزير صمت در كنسرسيوم توسعه فاز۱۴ پارس جنوبي. بازگشت آقاي 

تعارض - منافع!
-----------------------------------------------------

 حميد ش�ريفي با انتش�ار اين عك�س توئيت ك�رد: احتمال 
گنديدن ۷۰۰ هزار تن چغندر در خوزس��تان؛ كاميون براي برداشت 
نيس��ت. كاميونداران مي گويند الس��تيك و روغن ندارند، س��هميه 
گازوييل آنها بس��يار كاهش يافته و آنها حاضرند پول گازوييل به نرخ 
آزاد را بپردازند، اما حتي آن نيز در دسترس نيست! ازصدقه سر عظمي 

علي بركت اهلل.
-----------------------------------------------------
 رسول شكري نيا توئيت كرد: ماجراي محكوميت ياسين رامين 
شوهر مهناز افشار به ۱۷ سال زندان و  از آنجايي اهميت داره كه اينها 
هميشه مدعي مردمند! محكوميت به دليل اقدام عليه سالمت مردم 
زبان اينها رو مي بنده... البته به نظرم خود مهناز افشار هم با خبرهاي 

فيك و كذبي كه منتشر كرد، به زودي به همسرش ملحق ميشه. 
-----------------------------------------------------

 احسان رستگاري توئيت كرد: به  رغم دستور اكيد و علني رهبري 
به دولت در نمايشگاه كتاب، براي حل معضل كمبود و گراني كاغذ، به 
رغم تصويب مصوبات هفت روز پيش كارگروه ساماندهي كاغذ، كاغذ 
از قبل هم ناياب تر و گران تر ش��ده. يعني حتي اگر رهبري هم دستور 
دهند براي حل يك بحران، مسئوالن با اين كيفيت رسيدگي مي كنند؛ 

زيبا نيست؟
-----------------------------------------------------

 خبر گزاري فارس با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: معاون 
پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس: استاد »مسعود سليماني« 
در ۱۵ مهر ۹۷ براي تحقيق��ات در قالب يك فرص��ت مطالعاتي به 
بيمارستان مايو كلينيك امريكا از سوي اين دانشگاه دعوت شد، اما 
قبل از ورود به خاك كشور امريكا در هواپيما به علت نامعلومي توسط 

پليس FBI دستگير شد. 
-----------------------------------------------------

 جواد نيكي ملكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: ناوكشي كه 
جواب نداد؛ اين دفعه با توئيتش ايرانو تهديد كرده؛ يه مثل ايراني ميگه 

سگي كه زياد پارس مي كنه، گاز نمي گيره.
-----------------------------------------------------

 حامد هاديان توئيت كرد: جناب آقاي آذري جهرمي، روستاهاي 
سيل زده شهرهاي سوسنگرد و بستان)۱۲ روس��تا( با فاصله كمي از 
ش��هر، اينترنت تلفن همراه مطلوبي ندارند. اگر مجموعه شما در اين 
زمينه مس��اعدت كند. باعث افزايش روحيه مردم و امدادگران حاضر 

در منطقه مي شود. 

كبري فرشچي 

زهرا چيذري 

بسيج ملي براي كنترل فشار خون 40 ميليون ايراني 
قاتلي خاموش كه اصلي ترين عامل مرگ و مير در ايران و جهان اس�ت و در كشورمان 
س�االنه 100هزار مرگ به دليل فش�ار خون باال اتفاق مي افتد. حاال وزارت بهداش�ت 
با هدف پيش�گيري از تبعات فش�ار خ�ون و كنترل ب�ه موقع اين عارض�ه يك طرح 
ملي را راه اندازي كرده اس�ت. بس�يج ملي كنترل فش�ارخون، از 27 ارديبهشت ماه 
همزمان با روز جهاني فش�ارخون، با ش�عار »فش�ارخون؛ بدانيم و اقدام كنيم...« در 
سراس�ر كش�ور، آغاز ش�ده و قرار اس�ت اين طرح تا 15 تير س�ال جاري، ادامه يابد. 
مطالعه روندبار بيماري هاي كشور دربازه زماني ۱3۹۴- ۱36۹ نشان داده كه فشار خون باال 
از جمله مهم ترين عوامل خطر تهديدكننده سالمت مردم و اصلي ترين عامل مرگ ومير در 
جهان و ايران است. مرگ زودرس ناشي از سكته هاي قلبي و مغزي معلول اين بيماري بوده و 

بالغ بر نيمي از كل موارد مرگ در كشور را به خود اختصاص داده  است. 
 كنترل فشار 40ميليون ايراني باالي 30 سال 

اگر فشارخون به موقع تشخيص داده شود قابل كنترل است، اما برآوردها نشان مي دهد حدود 
6۰درصد مبتاليان به فشارخون باال، از اين مسئله آگاهي ندارند. به همين خاطر هم بناست 
در طرح ملي بسيج كنترل فشار خون ۴۰ ميليون نفر از افراد بيشتر از 3۰ سال كشور تحت 
پوشش سنجش فشارخون قرار گيرند. به گفته س��عيد نمكي، وزير بهداشت در بسيج ملي 
كنترل فشارخون، افرادي كه فشارخون بااليي دارند براي درمان به مراكز بهداشتي و درماني 
ارجاع مي شوند تا تحت نظر قرار گيرند. وي تصريح مي كند:»البته پرونده الكترونيك سالمت 
تا پايان خردادماه مستقر مي شود و تمامي اطالعات مربوط به سالمت مردم از جمله فشارخون 

آنها در اين سامانه ثبت مي شود.«
 مرگ زودرس و ناتواني

آنطور كه وزير بهداشت مي گويد، در سال ۹6 حدود 38۰هزار مرگ در كشور گزارش شد كه 
3۱3هزار مورد آن به دليل بيماري هاي غيرواگير بود كه از اين 3۱3هزار مورد، ۱6۱هزار مورد 
به دليل بيماري هاي قلبي و عروقي و حدود ۹۷هزار مورد از مرگ و مير مردم ايران مستقيماً به 
دليل فشار خون بوده است. زهرا عبداللهي، مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت 
با بيان اينكه شيوع فشار خون باال در ايران حدود ۱8درصد گزارش شده و مصرف زياد نمك، 
يكي از داليل اصلي آن به ش��مار مي رود، مي افزايد:»فشار خون باال علت ۷/6ميليون مرگ 

زودرس و ۹۲ ميليون ناتواني و عوارض ناشي از بيماري در جهان بوده است.«
 بسيج ملي دو مرحله اي 

عليرضا مهدوي، معاون دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت درباره چگونگي 
اجراي اين طرح اينگونه توضيح مي دهد: »در نيمه اول مدت زمان اجراي »بسيج ملي كنترل 
فشار خون« تمركز روي آموزش، آگاهي و اطالع رساني اس��ت، زيرا به دليل تقارن آن با ماه 
مبارك رمضان فشار خون افراد به دليل روزه داري كمتر از ميزان واقعي نشان داده مي شود 
و در اين طرح، تا ۱۷ خردادماه تمركز بيش��تر روي آموزش، آگاهي بخشي و اطالع رساني به 
مردم و ارائه دهندگان خدمت خواهد بود و س��پس از عيد فطر، اندازه گيري هاي فشار خون 
در ايستگاه هاي ثابت، س��يار و همچنين مراكز و پايگاه هاي سالمت معاونت بهداشت انجام 
مي ش��ود.« به گفته وي در سامانه يك پارچه بهداشت »س��يب« نيز يك خدمت به صورت 
ويژه طراحي شده است كه مطابق آن هر فرد باالي 3۰سال به مراكز بهداشتي براي دريافت 
خدمت مراجعه كند، فشار خونش  اندازه گيري خواهد شد. عالوه بر اين، يك سامانه نيز براي 

خوداظهاري افراد به آدرس salamat. gov. ir طراحي شده است. 
آنطور كه دكتر مهدوي مي گويد، وزارت بهداشت بعد از اتمام زمان طرح نيز از طريق شماره 
تلفن همراه و كد ملي افراد، درمان افرادي كه نياز به مراقبت دارند و در طول »بسيج ملي كنترل 
فشار خون« شناسايي شده اند را پيگيري مي كند كه  اين درمان نيز از اصالح الگوي غذايي افراد 

تا درمان دارويي را در بر مي گيرد و همه افراد در اين طرح دارو دريافت نخواهند كرد. 
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آقاي رضوي!   شما فقط يک  مفسد اقتصادي هستي
نماينده دادستان خطاب به متهم: سخن از دين و تقوا مي گوييد، مشمئز كننده است
برخالف آنچه فكر مي كني، آدم مهمي نيستي و فقط يك مفسد اقتصادي هستي!

اروپاگردي و خريد ويالها و خودروهاي لوكس با پول معلمان

»مي خواهم گريه كنم«، جمله مش�ترك 
نماينده دادس�تان و متهم هادي رضوي 
در دادگاه دوم ب�ود، ام�ا با ي�ك تفاوت! 
نماين�ده دادس�تان مي خواس�ت ب�راي 
برخ�ي موضوع�ات پرونده گري�ه كند و 
متهم رديف اول خواس�ت از خوشحالي 
باب�ت برگ�زاري دادگاه علن�ي و بي�ان 
دفاعيات خود گريه كن�د! ديروز نماينده 
دادس�تان به رضوي نهيب زد ك�ه »ما تو 
را دام�اد نتانياه�و نمي داني�م و برخالف 
آنچه فكر ميكن�ي، آدم مهمي نيس�تي 
و فق�ط يك مفس�د اقتصادي هس�تي!«

دادگاه دوم هادي رضوي به همراه 3۰متهم 
ديگر پرونده بانك س��رمايه، روزگذشته به 
رياست قاضي مس��عودي مقام برگزار شد.  
نماينده دادستان به قراردادهاي چكي رضوي 
با شركت پشتيباني امور دام براي خريد مرغ 
منجمد و گوش��ت گوس��اله وارداتي اشاره 
كرد و گفت: بعضي وقت ها مي خواهم گريه 
كنم، وقتي بخش هايي از پرونده را مي بينم. 

قهرمان��ي در جايي ديگر خط��اب به هادي 
رضوي گفت: سخن از دين و تقوا مي گوييد، 

مشمئزكننده است!
طبق اظهارات نماينده دادستان، رضوي با پول 
معلمان و به اسم سرمايه گذاري خودروهايي 
از قبيل سواري مازراتي، بنز S. ۵۰۰، ماشين 
سوزوكي، تويوتا الفور، موتورسيكلت ان وي 
اگوستا كه قيمت آن به اندازه ۱۰پرايد از مدل 
۵۰ميليون توماني است، خريداري مي كند. 
وي تأكي��د كرد: خبر هايي هس��ت كه وي با 

تشريفات به خيابان مي آمده است. 
نماينده دادستان با اشاره به خريد 3 ويالي 
لوكس در نوشهر، ملك ۴۵6 متري خيابان 
آفريقا، ملك خيابان فرشته، امالك ۲6۰متري 
در خيابان احمد قصير، خودروهاي مازراتي، 
خريد ماشين BMWX 4 براي منشي ادامه 
داد: رضوي به ۵۰كشور س��فر داشته است 
كه اين كشور ها شامل تركيه، ايتاليا، آلمان، 
اتريش، ام��ارات و اوكراين بوده اس��ت و در 
مواردي نيز شريف كاظمي )منشي رضوي( 

همراهش بوده است. 
 متهمي با برچسب داماد نتانياهو! 

قهرماني به اتفاقي جالب در اين پرونده اشاره 
كرد. فحواي كالم وي بر اين امر استوار بود كه 
هادي رضوي از طري��ق نامه نگاري با يكي از 
مديران بانكي مسير را طوري هدايت مي كند 
كه بانك سرمايه يك ميليارد و ۵۴۹ ميليون 
تومان بابت تسويه به وي مي دهد. اينجا بود 
كه نماينده دادستان گفت: داماد نتانياهو هم 

اينجا نمي تواند اين كار را بكند. 
قهرماني در جايي ديگر بيان داش��ت: ما وي 
)متهم رضوي( را نه داماد نتانياهو مي دانيم 
نه كسي ديگر. شما خودتان داريد پرونده را 
سياسي مي كنيد تا از آن استفاده هاي خاص 
كنيد. پرونده شما اقتصادي است شما آدم 
خاصي نيس��تيد بلكه يك مفسد اقتصادي 

هستيد و بايد پاسخگو باشيد. 
 دفاعيات سياس�ي مذهب�ي هادي 

رضوي 
در ادامه ه��ادي رضوي ب��راي دفاعيات در 

جايگاه متهم حاضر شد. رضوي دفاعياتش 
را سياسي آغاز كرد و گفت: اتفاقاً هم منش 
سياسي بنده با كسي كه به او منتسب هستم، 
متفاوت اس��ت و ه��م جريان سياس��ي من 

متفاوت است. 
وي  مك��رر نام ام��ام حس��ين)ع( را بر زبان 
مي آورد و در جايي بيان داشت: عمداً مي گويم 
به لطف امام حسين، چون به من گفتن عوضي 
مذهبي نما، اتهام زديد مذهبي نما، من بايد 
دفاع كنم از اين وضعيت! مفس��د اقتصادي 
نيس��تم، مدرك ارائه مي كنم،  مستند دارم، 

 اگر مي خواستم مي رفتم!
 اثب�ات ي�ك ادع�ا علي�ه نماين�ده 

دادستان
بخشي از دادگاه روزگذشته به اثبات ادعاي 
متهم رديف اول در مورد اظه��ارات يكي از 
مديران بانكي اختصاص داشت. طبق ادعاي 
رضوي يكي از مديران بانكي بعد از جلس��ه 
اول به وي مي گويد: نماينده دادستان گفته 
برخي حرف ها را مي زني و مي گويي در غير 
اين صورت برايتان ۱۵سال حبس مي گيرم. 
به دنبال اين ادعا و به درخواس��ت قاضي نام 
اين فرد بيان شد. شيباني همان مديري بود 
كه رضوي از آن صحبت كرد و با قرارگرفتن 
در جايگاه گفت: به همين صورت گفته شده 
و با لحن تند نبوده است. من خطاب به آقاي 
قهرماني گفتم كارم را درست انجام دادم، چرا 

بايد ۱۰- ۱۵ سال حبس بروم!
اينجا بود كه رض��وي با ابراز خرس��ندي از 
برگزاري دادگاه علني گف��ت: مي خواهم از 

خوشحالي گريه كنم كه حرفم را زدم!
علي محمدي مسئول مطالبات بانك سرمايه 
ديگر فردي بود ك��ه در دادگاه ديروز از خود 
در براب��ر برخي اظهارات مته��م دفاع كرد و 
گفت: امثال اين فرد بايد عليه من حرف بزنند 
چراكه ناراحت هستند زندگي شان را شخم 
زدم و رد پاي كثافت كاري هايشان را با پول 
و ماشين ش��خصي در آوردم. وي خطاب به 
متهم گفت: آقاي رضوي قرار نبود اسمي از 
پدر همسر شما آورده شود، شما دادگاه را به 
مسيري هدايت و خود را فدايي نزاع سياسي 
معرفي كرديد. آقاي رضوي داماد نتانياهو كي 

اين گونه كرد كه شما كرديد؟ 

بالفاصله بعد 

نيلوفر اماني 
از انتشار خبر   گزارش 2

ن  كشته شد
يك جوان در جريان كورس گذاش�تن دو 
خودروي پورشه در خيابان هاي اصفهان، 
ويديوي اين حادثه هم در فضاي مجازي 
منتشر ش�د. در اين ويديو راننده يكي از 
پورشه ها كه دختر جواني است، در واكنش 
به خبر كش�ته ش�دن يك نفر در جريان 
بدمستي پورشه اي او و دوستش مي گويد: 
»كش�ته ايم ك�ه كش�ته ايم دي�ه اش را 
مي دهيم.« اين پاسخ  افكار عمومي را كه 
شاهد اين سقوط انسانيت هستند، متأثر 
مي كن�د. آن ه�م بع�د از اينك�ه متوجه 
مي شوند، قرباني اين ماجرا جواني 21 ساله 
اس�ت. گروه�ي از جامعه شناس�ان و 
متخصصين علوم اجتماعي، اين واكنش را 
حاصل حاكمي�ت مباني س�رمايه داري و 
سقوط فرهنگي حاصل از آن مي دانند كه 
مدت ها پيش نس�بت به آن هشدار داده 
بودند. همه مردم و مسئوالن در قبال چنين 
آسيب اجتماعي مس�ئوليت مستقيم و 

غيرمستقيم دارند. 
پورشه سواري خونين دو بچه پولدار اصفهاني 
در روزه��اي اخي��ر ش��مايي از تصوير كلي 
س��رمايه داري را به نمايش گذاشته كه روي 
ديگر آن مرگ انسانيت، اخالق و فرهنگ است 
كه اين مسئله ابعاد گوناگوني دارد. در اين بين 

يكي از وجوه قابل بررس��ي واكنش مردم به 
اين اتفاق است. افكار عمومي كه اين روزها 
به شدت تحت تأثير مرگ جوان اصفهاني و 
واكنش راننده پورش��ه به اين اتفاق است، بر 
مسند قضاوت نشسته و مقصران اين پرونده 
را به خط ك��رده و بي رحمانه برايش��ان رأي 
صادر مي كنند. بخشي از جلسات محاكمه 
مقصران اين اتفاق طبق معمول در وس��ايل 
نقليه عمومي و فضاي مجازي برگزار مي شود، 
اما اين افكار عمومي توجه ندارند كه بي تفاوتي 
خود آنها در برابر مسئوليت انساني و ملي شان 
كار را به اينجا كشانده است. تا به حال چند 
بار با رفتار، نگاه و گفتار خود يك پولدار را به 
صرف پولداربودن تأييد و چق��در براي اين 
افراد راه باز كرده اند. چقدر جلويش��ان خم و 
راست شده اند و چقدر تخلفاتشان را ناديده 
گرفته اند و در ازاي گرفتن پول از حقش��ان 
در قبال اين افراد گذش��ته اند. آنها فراموش 
كرده اند كه نوكيسه ها را خود پرورش داده اند 
تا به جان فرزندانشان بيفتند. البته با درنظر 
گرفتن س��هم قابل توجهي از مس��ئوالن و 

سياستگذاران. 
 ارزش ه�ا عوض ش�ده اند، عوضي ها 

ارزش! 
مصطفي اقليما، رئيس انجم��ن مددكاري 
ايران با اشاره به ماجراي كورس گذاشتن دو 
خودروي پورشه در اصفهان و واكنش راننده 
يكي از پورشه ها در قبال مرگ يك جوان به 

»جوان« مي گويد: در جامع��ه اي كه ارزش 
انسان ها به انس��انيت و فهم آنها نيست بلكه 
به اندازه مال و مقامش��ان است، بروز چنين 
پديده اي قابل پيش بيني اس��ت. وي ادامه 
مي دهد: بايد بررسي ش��ود كه خانواده اين 
دختر ظرف چند س��ال و با چه شيوه اي و از 
چه راهي پولدار شده اند. قطعاً با پول استادي 
دانشگاه، معلمي، كاسبي، حتي وزارت آن هم 
در اين شرايط اقتصادي، نتوانسته پورشه وارد 
كند. اقليما مي افزايد: اين دختر و جوان هاي 
ش��بيه او به خوبي مي دانند ك��ه در جامعه 
ما هر كس��ي پول داشته باش��د به هر جا كه 
مي خواهد مي رس��د و هر كاري مي خواهد 
مي تواند انجام دهد. در رسانه ها و اطراف خود 
ديده و ش��نيده ايد كه فالن شخص پولدار، 
فاميل وزير و وكيل در اين وانفساي اقتصادي 
ميلياردها دالر ارز ب��رده و خورده اند، اما در 
نهايت مجازاتي منتظرش نيست. ساخت و 
ساز خالف مي كنند، زمين خواري مي كنند، 
در فضاي مج��ازي و در حالي ك��ه پدرش با 
رأي مستقيم و غيرمس��تقيم مردم سر كار 
اس��ت، تبرج مي كند، اما كسي او را مجازات 

نمي كند. 
 تعرض به آبروي قانون 

اقليما اش��اره مي كند: در جامعه اي كه يك 
فرد اگر پول كس��ي را بخورد ب��ه راحتي و با 
تمارض به نداش��تن مي تواند از دست قانون 
فرار كند، ام��ا يك بزن به��ادر مي تواند پول 

خورده ش��ده را زنده كند، آي��ا آبرويي براي 
قانون مي ماند؟ كشور ما يكي از مترقي ترين 
قوانين دنيا را دارد، اما در اجراي قوانين يكي 
از ضعيف ترين هاي دنياست. بماند كه همين 

اجراي ضعيف هم براي همه نيست. 
بنا به گفت��ه اين متخص��ص، چنين جواني 
حاصل تربيت يك خانواده نوكيس��ه و تازه 
به دوران رسيده اس��ت. حاصل يك چرخه 
آموزشي معيوب و ناهمخوان است. حاصل 
سياستگذاري هاي اجتماعي غلط و ناكارآمد 
اس��ت. كورس و دور دور كردن خودروهاي 
لوكس منحصر به همين يك بار نبوده بسيار 
در خيابان هاي كشور ديده مي شود. حال اين 
بار به كشته شدن يك جوان منجر شده و آه 
از نهاد افكار عمومي درآورده  و واكنش اين 
دختر كه كشته ام ديه اش را مي دهم، اين درد 

را چند برابر كرده است. 
وي بي��ان مي كند: معلوم اس��ت اين دختر 
شاهد بوده كه خانواده اش تمام اشتباهات 
خود را با پول ماستمالي كرده اند. حاال او اين 
ماستمالي پولكي را به مرگ يك جوان هم 
تعميم مي دهد. در جامعه اي كه آسيب هاي 
اجتماعي حاصل از سياستگذاري هاي غلط 
به فروپاش��ي زندگي خانواده ه��ا و جوانان 
مي انجامد ، ش��ايد مرگ در دسترس ترين 
آن باش��د و با وج��ود تأكيد رهب��ر انقالب 
پاسخگويي نيست، بروز چنين مواردي براي 

مردم عادي مي شود. 

88498440سرويس اجتماعي

گير  تله جمعيتي با كاهش 30 درصدي ازدواج
يك: سال از سقوط جمعيت ايران به زير نرخ جايگزيني مي گذرد و هنوز تدبيري براي 
رساندن جمعيت به باالي نرخ جايگزيني انديشيده نشده است. اين در حالي است كه 
هم اكنون 6۷ درصد جمعيت كشور ما دربازه سني 6۹- ۱۵ سال قرار دارند كه اين بدين 
معناست، غالب جمعيت كشور همچنان جوانان هستند و پنجره جمعيتي كشور هنوز 
باز است، اما پنجره جمعيتي ايران تنها تا سال ۱۴۲۰ باز خواهد بود و مي توان تدابيري 
را براي تغيير تركيب جمعيتي كشور انديشيد و پس از اين با بسته شدن پنجره جمعيتي 
ديگر فرصت را از دست داده ايم؛ از دست رفتن فرصت براي ترميم جمعيت كشور همين 

حاال هم دارد خودنمايي مي كند. 
دو: آنطور كه حامد بركاتي رئيس اداره سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
گفته است: در هشت سال گذشته ازدواج در كش��ور 3۰ درصد كاهش يافته است. در سال 
۱3۹۰، ۱3 ميليون جوان در شرف ازدواج قرار داشتند و ازدواج نكرده بودند و اين رقم در سال 
۹6 به بيش از ۱۱ميليون رسيده است؛ موضوعي كه از نگاه وي يكي ديگر از نشانه هاي كاهش 
جمعيت است. از سوي ديگر كاهش ازدواج در جامعه خود مي تواند چالش هاي جمعيتي را 
عميق تر كند، به خصوص وقتي چنين چالشي در كنار معضل افزايش سن ازدواج قرار گيرد؛ 
چراكه افزايش سن ازدواج به معناي كاهش شانس باروري است. آمارها نشان مي دهد در سال 
۹۵ ميانگين سن مناسب ازدواج دختران ۲۴ سال و براي پسران ۲۷/۵ سال بود، اما اين سن 
روز به روز افزايش مي يابد و اگر روزگاري افراد 3۰س��اله يكي دو فرزند داشتند، حاال ازدواج 

دختران و پسران باالي 3۰ سال به پديده اي عادي در سطح جامعه تبديل شده است. 
سه:  كاهش ازدواج از يك سو و افزايش سن ازدواج از سوي ديگر تبعات عميقي بر نرخ رشد 
جمعيت و ميزان مواليد دارد، به گونه اي كه ايران در س��ال ۱3۹۷ در س��قوط يكي ديگر از 
شاخص هاي جمعيت شناختي خود ركورد زد! تعداد تولدهاي كل كشور در فاصله يك ساله 
۱3۹6 تا ۱3۹۷ بيش از ۱۲۰هزار تولد كاهش يافت. به عبارت ديگر با اس��تمرار نرخ منفي 
مواليد كل كشور، تنها طي يك س��ال حدود 6درصد از كل تعداد تولدهاي كشور را از دست 

داده ايم.  اما اين روند طي سال هاي اخير همچنان نزولي بوده است. 
چهار: جمعيت شناسان معتقدند اگرچه نرخ رشد ساالنه جمعيت ۱/۲۴صدم عنوان مي شود، 
اما نرخ رشد هندسي نسلي ايران به حدود ۱/۱۰ درصد رسيده، يعني در مرز صفر قرار گرفته 
و فاصله نسلي ما 33 سال است، اين بدين معناست كه ايران در حال واردشدن به شرايط تله 
جمعيتي است؛  امري كه اگرچه به لحاظ نظري امكان تغيير آن وجود دارد، اما به لحاظ عملي 

هيچ كشوري هنوز نتوانسته از اين تله عبور كند. 

نيره ساري 
   گزارش   یک
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